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18:674 - - 26-7 -930 - Vencimentos na. reserva o na reforma
dos oficiais do exército e armada.
. . . . . . .

551

Rectificação
Na Ordem do Exército

n.O 7, ao decreto n,? 18:156.

N.O 13-10-!:l-930
Decretos
22- 7 -930 - Praças com ?'eadmissão no rt'gimt'll to
de telegrafistas.
. . . . . . . . . . . . . . .
18:652 -127 -930- Crédito
especial
da
quantia
de
106.523~80.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
18:716 2- 8 -930 - Alterações
ao Regulamento do concurso para preenchimento
das vagas do quadro
permanente dos oficiais veterinários
. . . . . .
18:722 - 28-7 -930- Promoção das praças de pré. Alterações ao decreto n.O 17:379 . . . . . . . . . . .
1.8:7619- 8 -930 - Regulamento do concurso para provimento do lugar de enfermeira chefe dos hospitais
militares.
. . . . . ..
18:762 -·19- 8 -930 - Provas especiais de aptidão para majores
da aeronáutica.
Alterações
ao decreto
n.s 16:332 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18:775 - 25- 8 -930- Regulamento da Escola de Transmissões. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18:787 - 28-7 -930- Alterações ao Código para a eoncessão
de pensões . . . . . . . • . . . • . . . . . .
18:788 - 28- 7 -980- Cria uma secção
de depósito nas
sub-unidades destacadas fora da sede da unidade
18:816 5- 9 -930- Gratificação às praças em serviço nos
. estabelecimentos
penais, presídio militar de Santarém. Casa de reclusão e depósitos disciplinares
18:833 -- 9- 9 -930 - Passa a denominar-se
Companhia de
trem hipomóvel a 3.' Companhia de trem hipomóvel.
. . • .

18:651 -

561
562
563
568
570
573
575
582
583

583
585

Disposições
AtribuYções do adjunto da Direcção da unna de Aerol!,;lttica
Fotografias para bilhetes de identidade aos sargentos.
. . .
Apresentação
do bilhete de identidade aos empregados das estações e combóios . . . . .,
Requerimentos de ex-militares pedindo cort idão do tempo em
que serviram no exército
. . ..
.
....
Avel'bamento dos dias de estado de sítio no Pai,. . . . . .
Requerimentos pedindo o regresso à efectividade de serviço
dos sargentos licenciados ou de reserva.
• . . . . • . .

585
5K6
58!)
587

587
589
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Despesas de representação
dos oficiais generais
Vencimentos dos oficiais nas situaoões de reserva e reforma
Dotações mensais para luz, água
aquecimento . . . . . .
Enfermarias
veterinárias
nas unidades e estabelecimentos
militares.
. . . . . . . . . . . '.

e

13
589
590
606
618

Rectificações
Na Ordem do Eeército n.? 12, de 1929, ao decreto n.O 16:\)72.
Na Ordem do Exército n.O 8, de 1930, ao decreto n.s 18:405
e na rectificação final da mesma Ordem.
Na Ordem do Exército n.O 10, de 1930, ao decreto n.O 18:563.

N.O 14--30-9-930
Decretos
i8:842 -10- 9 -930 - Regulamento do Depósito Geral de Material de guerra.
. . • . . . . . . . , • . . .
i8:855 - 15- 9 -930 - Curso complementar
técnico de artilharia na E3cola Militar
. . . . . . . .
18:871 -19- 9-930 - Regulamento geral de corridas.

621
683
686

Disposições
Regulamento

geral dos Serviços Jurisdicionais
e Tutelares
de Menores. Alterações ao decreto n.? 10:767 ..
Enfermarias. ~egimentais
nas unidades e estabelecimentos
militares ......•............
Que a designação material de guerra seja substituída
por
..material a cargo do Parque de Artilharia..
. .
Circular 3/11- 25-7 -92H - Artigos de fardamento extraviados 011 arruinados.
. ..
.
Redução na Companhia. de Caminhos de Ferro Portugueses
da Beira Alta aos oficiais.
. . . . . . , . . .
Idem no Caminho dc Ferro Mineiro do Lena.
. . . . . . .
Livros à venda no extinto depósito de publicaçõos.
. . . •
Uso c porte de arma de qualquer modêlo aos oficiais, independentemente
de licença..
. . . . .
Transferência
de verba no orçamento
do Ministério
da
Guerra.
.•.•....
. ..•.

762
76~
761
761
765
765
765
765
765

Retlficação
Na Ordem (lo Exéreuo n.· 4, ao decreto n.v 18:120.

N.· 15-15-10-\J30
Decretos
6- 9 -928 - Promoção de oficiais milicianos. Alteração ao decreto n.O 13:020. . . . . . . . . . .
18:876 - 23- 9 -930 - Regulamento literário do Instituto Profísaioual dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar

i5:93i -

767
768
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16-31-10-930

Decretos
!8:522 f8:883 f8:896 f8:9f6 18:949 f8:969 18:970 f8:97i -

27- 6 -930

- Organização
da frente marítima
da
defesa de Lisboa e da Escola de aplicação de artilharia de costa c contra aeronaves, etc..
. . •
27 - 9 -930 - Organização da Escola Militar. Alterações ao decreto n.? 12:704.
. . . . . . . . .
4-10-930 - Regulamento literário
do Colégio MilitarAlterações ao decreto n.O 18:608 . . . .
8- 9 -930 - Regulamento da Escola Prática de Cavalaria
. • . . . . . . . . . . . . . . . . .
22-10-930 - Regulamento de discipliua
militarAlterações ao decreto n.v 16:063 . . . . . . . .
28-10-930 - Promoção dos oficiais do exércitoAlterações ao decreto n.s 17:378.
. . . . . . .
28-10-930 - Autorizuções
para despesas de material descritas
no orçamento
do Ministério
da
Guerra
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28-10-930 - Organização das Armas e Serv içosAlterações ao decreto n.v 13:851 . . . . . . . .

895
904
932
932
964
965
966
968

Disposições
Torna extensivas aos oficiais da Escola Prútica de Cavalaria
as disposições do artigo 164.° do regulamento
de
remonta . . . . . . . . . . . . . . . .
!J69
Sinal da Escola Central de Oficiais , . . . . .' . . . ..
969
Validade do antigo bilhete de identidade dos sargentos
. . . 969
Relações a enviar pelas companhias de reformadas.
. . . . 969
Artigos de uniforme a levar pelas praças trausteridas de unidade
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 970
18:228 - 25-10-930-Descontos
nas importâncias
recebidas
pelos oficiais na situação de reserva c de reforma
1I0S termos
do artigo 4.° do decreto n.O 18:674 970
Preço do aluguer de pistolas nas carreiras de tiro a civis. .

no

Rectificações
Na Ordem do Exercito
Na Ordem do Exército

n.s 13, ao decreto n.O 18:761.
n.v 14., ao decreto !l.O 18:842.

N.O 1.'7"- 20-12-\>30
Decretos
18:962 -

25-10-930 - Criação do Tribunal de Contas, que
vem substituir
o Conselho Superior de Finanças
i8:976 -139 -930 - 'I'runsferüucía de oerbus no orçamento
do Ministério da G lIona.
. . . . . . . . . . .
19:003 - Considera válidas as concessões elo dispensa de todo
o serviço militar a vários mancebos no estrangeiro
mediante uma taxa.
• . . . . . . . . . . . .

\>73
9\>7
998

i9:022 i9:028
i9:050
i9:05i
i9:069
i9:070
i9:099
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8-11-930 - Iiequerimenios

para admissão 11matrícula do curso complementar
técnico de artilharia .............•.....•.
1000
-11-11-930 - Amnistia por infracções de disciplina 1001
-18-11-930 - Promoção das praças de pré- Alterações ao decreto n.O 17:379
1002
-18-11-930 - Promoção das praças de pré- Alteração ao decreto n.v 17:379
1007
- 27-11-930 - Promoção dos oficiais do exércitoAlterações ao decreto n.v 17:378
1009
- 27-11-930 - Hequlamcnto de disciplina
rnilitarAlteração ao decreto n.O 16:963 . . . . . . . . 1010
6-12-930 - Subsídio a abonar nos termos do artigo 203.° do regulamento para a execução do 06dIgo de Justiça Militar
• • . . • • . . . . . . 1011

Portarias
6:960 -

20-10-930 - Aprova e põe em execução o Regula-

6:972 -

26-11-930 - Aprova e põe em execução o Regula-

6:974 -

me~to. para a promoção aos postos inferiores ,10
exército . . . . . . . . . . . . . . .
1012
5-12 -930 - Alteruções ao decreto sôlue promoções
aos postos inferiores do exército . . . . . . . . 1012

mento para

a instrução

da infantaria-

I Parte

1012

Disposições
Unidades

que têm cadernos

de alterações no Al'quivo Geral 1016
o averbamento dos dias de
estado de sítio no País na matrícula dos oficiais 1017
Matrícula de praças da extinta classe de enfermeiros hípicos 1017
Condições de remessa ao Deposito geral de f ardamentos e calçado de alguns artigos de praças que são licenciadas.
. . . . . . . . • . . . . . . . . . . 1018
Contratos de arrendamentos
de prédios militares
. . . . . 1018
Autorização sôbre obras em serviços militares.
. • . . . . 1019
Contratos a enviar ao Tribunal de Contas de obras c arrendamentos
. • . . . . . . . . . . . . . . . . 1019
Autorizações
para despesas de material descritas no orçamento do Ministério da Guerra-Aclaração
ao
decreto n.? 18:970. . . . . . . . . . . . . . . 1020
Administração
independente
dos :l." e 3.° grupos do regimento de sapadores de caminhos de ferro ; . . . . 1020
Alunos adiados no Instiuüo Profiseional dos Pupilos do Exército e da Armada.
. . . . . . . , . •
• 1020
Regulamento
da taxa militar
- Alterações
ao decreto
n. ° 17:695, sõbre recrutas licenciados.
. ..
. 1021
Lioros à venda no extinto Depósito de publicações " . . 1021
Manda considerar como Ordem do Exército a separata do
regulamento para a promoção aos postos inferiores
do exército.
. . . . . . . . . . . . . . . . . 1021
Torna extensivo às pra<;as de pré o averúamento dos dias de
estado de sítio no País . . . . . . . . . . . . 1021
Entrega nos cofres do Estado pela Fabrica de cartuchame e
lJólvoras químicas de Cheia» da sua contriburção
1021

{ - 2b-10 -930 - Suspende

ÍNDICE
DAS

ORDENS DO EXÉRCITO
(1. a série, de 1930)

A

Aeronáutica:
-_ Provas especiais de aptidão para o pôsto de major- 573.
-Atrlbmções do adjunto da direcçilo-585.
Arquivo geral:
--Unidades
com cadernos de alterações-l016.'
-- Circulares a enviar pelas repartições-Mo6.
Arquivo hlstórloo militar - Fotografias dos oficiaisfalecidos-224.
Amnistia - Por infracção de disciplina -1001.
Assl natu ras - Dactilografadas -111.
Averbamentos:
-Habilitações das praças-113.
-Dias de estado de sítio-587, 1017,1021.
13

Batalhão de cloli'stas n.· 2-Area de mobilização-99.
.
Blblloteoas - Correspondência com a doMinistério da Guerra23.
Bilhetes de Identidade:
Fotografias-23, 586.
-Dos chefes de gabinetes, secretários e adjuntos dos gabínenetes-273.
_
Apresentação aos empregadosdas estaçõese combóios- 586.
Validade do antigo, para sargentos-969.

c
Cadernetas militares -De praças licenciadas -111.
Caixa Geral de Depósitos-Criação
da Caixa Nacional de
Previdência -1.
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Caminhos
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de ferro:

--

Estação a tomar pelos que se destinam à linha de oeste252.
-Redução na Companhia da Beira Alta a oficiais -765.
-Mineiro do Lena-765.
Campeonato do cavalo de guerra-Data
da primeira
prova-424.
Carreiras de tiro -Preço de aluguer das pistolas -970.
Código de Justiça Mllltar-A1terações-75,
501, 1011.
Colégio Militar-Formação
do comando-108.

Comissão de estudo da Intervenção do exército português na Grande Guerra-Sua
instalação-26.
Comissões -Apresentação
dos oficiais para reUnião-223.
Companhia de trem tllpomóvel- Nova denominação585.

Companhias de reformados-Relações
a enviar-969.
Conselhos administrativos - Das 2.',3.· e 4.' regiões militares. Seu presidente - 499.

Conselho nacional do ar-Sua
sede-144.
Conselho superior de promoções-Atriburções-290.
Contabilidade pública - Reforma-391.
Contratos:
---

De arrendamento de prédios militares -1018.
A enviar ao Tribunal de Contas-1019.
Coudelarla mllitar-lJepósito
de garanhões e potris-131.

Créditos:

-_
--

De 60011'iaos oficiais - 249.
Especial de 106.523~80 - 562.

Cursos:
--_

De cornandan tas de com panhia, esquadrão, etc. - 251.
De oficiais milicianos, para médicos, veterinários etc. 266.

D
Depósito

geral de fardamento e calçado-Calçado
enviar de praças licenciadas - 381, 1018.

a

Descontos:
-_
--_

Para o fundo de instrução - 24.
Por débitos à Fazenda Nacional-112,
219.
Nas pensões dos aposentados do extinto Arsenal do Exército - 218.
-De importâncias recebidas por oficiais na reserva e na 1'6forma-970.
Despesas-De
representação dos oficiais lfenerais-589.
Despesas públicas-Sua
aplicação -41\:1.
DistintivosDos instrutores das escolas priticas26.
Diuturnidades - Forma de pagamento24.
Dotações - Para luz, água e aquecimento - 606.

E
Empregos públicos - Sargentos reformados - 220.
Enfe rmarlas;
---

Veterinárias
Regimentais

nas unidades e estabelecimentos - 618.
nas unidades e estabelecimentos - 762.
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Enfermeiros hlploos - Matrícula de praças-1017.
Esoola Central de Oflolals- Sinal-969.
Esoola Central de Sargentos - Numero de alunos a admitir-330.

Esoola Militar:
----

Programa dos concursos de admissão -115.
Curso complementar técnico de artilharia Sua organização.
Alterações - 904.

Esoola

Prátloa

683.

de Administração

Militar - Desanexamilitar - 216.
Esoola Prátloa de Cava larla - Disposições do regulamento
de remonta - 969.
ção da 3.a companhia

de administração

Esoola Preparatória
-----

de Quadros:

xua organização-9,
287.
Local do funcionamento - 222.
Instruções sõbre frequêncis - 250, 373.
Sua realização e curso de oficiais milicianos - 537.

Estado maior:
---

Entrada no respectivo quadro - 29.
Condições de admissão à matrícula - 207, 369.
Estatu tos - Dos oficiais da armada - 32.

F
Fábrioa de oartuohame e pólvnras qulmloas de CheIas - Pagamento da contribuição -1021.
Fábrloa de pólvoras flsloas e artlflolos de Baroarena - Competência sôbre fabrico - 252.
Fardamento:
-.._
---

Dos aprendizes de música - 26 .
Disposições sôbre calçado das praças - 251.
Alterações às instruções - 329.
Artigos extraviados ou arruinados -764.
Fôlhas de Informação - Sua escrituração para promoção143.
Forragens - Sobras - 294.
Frente marftlma da defesa de Lisboa - E escola de aplicação de artilharia
de costa. Sua organização - 895.

Freguesias:
__

Valongo passa a denominar-se
...Yalongo-S. Saturriino» 297.
-Criação da do Entroncamento
- 424.
Funolonárlos -Que
tomaram parte em movimentos
polític08-256.

G
Govêrno dos Açôres - Delegacia
Gratlfioaoões:
__
__

especial-332.

De comando ou comissão ao pessoal de aeronáutica
\s praças nos estabelecimentos
penais - 583.

-

361.

H

Hospitais
segurança

militares - Tratamento
-

382.

das praças

da policia

de
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I
Inspecção
do serviço
burçõss -121.
Inspecção
de tropas
gação no Rossio - 26.
Instituto
Profissional
nos adiados -1020.

veterinário

militar

de comunicação
dos

Pupilos

-

-

Suas atrí-

Local da dele-

do Exército

-Alu-

J
Junta

central

da campanha

do trigo

- Seu pesseal 201.

L
Licenças:
-Praças reformadas residentes no estrangeiro ou colónias206.
-Da junta dos militares tuberculosos - 217.
Licenciamento
- Artigos de vestuário a apresentar pelas praças licenciadas - 548.
L.ivros:
-- A venda no extinto depósito de publicações - 387, 548, 765,
1021.
-Aquisição pelos conselhos administrarivos-c,124.
1\1:
Manutenção
militar
- Sucursais e messes. Praças em 8erviço-214.
Mapas sanitários
- Confecção nas unidades - 23.
Material:
-De mobilização - 382.
-Autorização para despesas - 966, 1020.
Material
de querra
:
-Classifillaçao de artigos - 370.
-Nova designação-764.
Messes:
-Responsabilidades pelos estragos -111.
-De oficiais. Instruções para o serviço - 237.
Ministério
da Guerra:
-Alterações à sua organização -138.
-Pessoal da secção de cartografia da 3.' Direcção Geral377.
Montepio
dos sargentos
-Cofre de previdência e caixa económica. Comunicações a fazer - 293.
Monumentos-Deixa
de ser classificada de nacional a igreja
de CheIas - 99.

o
Obras
militares:
-Sua numeração-l11.
-Atriburções do inspector - 248.
-Autorizações -1019.
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Obra Tutelar e Social
Mar: Alterações-107.

dos Exércitos

de Terra e

Oflclals-Escala
dos milicianos de artilharia-5.
Oficinas plrotécnlcas-Concessão
de licenças-20,
21, 22,
140,141,142,539,540,541,542,543,544,545,546.
Orçamento -Despesa com o actual pôsto de brigadeiro - 8.
Ordens do Exército-Publicação
dos oficiais falecidos-224.

Organização do exército:
---

De 1911-19.
Das armas e serviços. Alterações-221,
Alterações - 288.

331, 386,968.

p

Pensões:
-À viúva do falecido marechal Gomes da Costa -79.
--

Alterações ao Código para a sua concessão-582.
de qualquer modêlo a oficiais-765.
pelos estabelecimentos das do serviço
geral-126.
Programa -Para
instrução de transmissões a cabos e soldados-547.

Porte de arma-Uso
Praças - Distriburção

Promoções:

--o

~rovas de aptidão para o pôsto de major na administração
militar - 80.
-Das praças de pré do exército. Alterações -122, 424, 568,
1002,1007.
-A alferes dos aspirantes a oficial-I29.
-A tenen tes dos oficiais de administração militar - 270.
-De oficiais milicianos -767.
-Dos oficiais do exército. Alteração - 965,1009.

Readmlssões:
---

Limite nas unidades de cabos e soldados-219,
Dos sargentos cadetes-497.

561.

Refractários:
---

Processos dos mancebos -108.
Declaração a tomar - 251.

Regimento

de sapadores

Administração

de caminhos de ferro-

das 2.° e 3.° grupos-1020.

Regulamentos:
--

Para a promoção a major dos capitães das diversas armas.
Alt.erações-77.
'
-Do concurso para preenchimento de vacaturas de alferes
chefes de bandas de música-92.
-De disciplina militar. Alterações-1oo,
368, 964, 1010.
-Do serviço meteorológico do exército -103.
-De continências e honras militares para o exército e para
a armada-145.
-Da Manutenção Militar. Quadro dos oficiais - 202.
__.__ Da medalha militar. Alterações-2M.
-De cavalaria. 1." parte-223.
-_
De cursos de maqueiros sanitários - 259.
-Das Oficinas Gerais de Material de Engenharia - 274.
-_
Dos concursos hípicos oficiais - 299, 367.
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Do Recolhimento da Ordem Militar de Avis-333.
Do Arquivo Geral do Ministério da Guerra - 338.
Da Escola de Enfermeiros militares-345.
Do Conselho Tutelar e Pedagógico dos Exércitos de Terra
e Mar. Alterações - 367.
-Para interposição e julgamento de recursos - 314.
-Do III Pentatlo Miht~r - 378.
-Para o serviço de remonta geral do exército-427.
-Literário do Colégio Militar-503,
932.
-Do concurso para preenchimento das vagas do quadro permanente dos oficiais veterinários. Alterações - 563.
-Do concurso :para preenchimento
do lugar de enfermeira
chefe dos Hospitais Militares - 570.
-Da Escola de Transmissões-ô75.
-Do Depósito Geral de Material de Guerra - 621.
-Geral de corridas - 686.
-Geral dos Serviços Jurisdicionais
e Tutelares de Menores.
Alterações -762.
-Literário do Instituto Profissional dOI Pupilos do Exército
de Terra e Mar - 768.
-Da Escola Prática de Cavalaria - 932.
-Para a instrução da infantaria. I parte-l012.
-Para a promoção aos postos inferiores do exército-1012,
1021.
-Da taxa militar. Alterações -1021.
Repartições:
-Esclarecimentos
pedidos pelos inspectores e oficiais das fiscalizações administrativas - 547.
Requerimentos:
-De ex-militares - 587.
-Dos sargentos pedindo regresso à efectividade - 589.
-Para admissão à matrícula no curso complementar técnico
do artilharia -1000.
Requisições de transportes - Clausülas a observar297.
Revista.
de Inspeoçêo - Sua realização no corrente ano236.

s
Servldêo militar -Zona
dos terrenos adjacentes à. praça de
Valença-76.
Solfpedes:
-Instruções para a sua alimentação - 224.
-Modêlo a enviar à Direcção de Cavalaria - 379.
Subsrdlo - Aos militarei com residência fixa nas ilhas e colônias-123.
T
Taxa:
-Restituição às praças - 549.
Mancebos no estrangeiro - 998.
Taxa - militar - prorrogação do prazo paro o seu pagamento
-y-

205.
Tempo de .ervJço:
-Contagem às praças voluntárias-529.
-Das praças voluntárias -548.

-
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Tribunais militares-Julgamento
dos agentes de polícia de
informações e internacional-7.
Tribunal de Contas - Sua criação - 973.

u

Unidades:
Sua subordinação quando aquarteladas fora da sede da Reglao-328.
-Terrenos agricultá.veis nos quartéis - 362.
-Comunicações a fazer sôbre mili tares internados nos hospitais de alienados - 381.
-Secção de depósito nas sub-unidades -583.
Uniformes - Artigos a levar pelas praças transferidas - 970.

--o

N

v

Venolmentos:
-Dos funcionários administrativos -19.
-Das praças quando promovidas ao pôsto imediato - 297.
-De oficiais que atingem o limite de idade - 381.
-Dos oficiais na reserva e na reforma - 551, 5()0.
Verbas:
-transferência no orçamento do Ministério da Guerra - 96,
357, 364, 500, 765, 997.
-Refôrço no orçamento do Ministério da Guerra - 255.

N.O 1
MiNiSTERIO DA GUERRA
30 DE JANEIRO DE 1930

ORDEM DO

EXÉRCITO

(t.a Série)

Publica-se ao exército o seguinte:

Ministério das FillaD~as -

Secretaria

Ceral

Decreto n.O 16:667

. Usando da faculdade que me confere o n." 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fórça do disposto no artigo LOdo decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril do 1928, sob proposta dos Mi·
nistros de todas as Repartições:
Hei por bom decretar, para valer como lei, o seguinte:
Caixa Nacional de Previdência
a) Designação, organização e fins

Artigo 1.0 É criada, anexa à Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência, em harmonia com o decreto
n." 16:665, da presente data, e determinadamente com
o estabelecido no seu artigo 15.0, uma instituição autónoma denominada Caixa Nacional de Previdência.
Art. 2.0 A cargo da Caixa Nacional de Previdência
ficam todos os serviços de aposentações, reformas, montepios e outros auxílios semelhantes ao funcionalismo
que por lei lhe forem expressamente confiados.
Art. 3.0 Ficam desde já a cargo da Caixa Naeional
de Previdência, reünidos numa institurção especial, de-
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nominada Caixa Geral de Aposentações (C. G. A.), todos os serviços que estavam a cargo dos seguintes organismos:
Caixa de Aposentações, com todas as suas secções,
na parte respeitante a aposentações e reformas;
Caixas de Aposentações das várias policias, do pessoal das extintas Administrações de concelho, do pessoal
dos' Arsenais do Exército e da Marinha e da Fábrica
da Cordoaria Nacional;
Caixa de Socorros do Pessoal da Imprensa Nacional,
em tudo quanto respeita a aposentações ou reformas;'
Caixa de Previdência do Pessoal Operário da Casa da
Moeda, na parte respeitante a aposentações ou reformas;
Caixas de Reformas do Pessoal de Obras Públicas e
do Pessoal dos Caminhos de Ferro do Estado, na parte
respeitante a aposentações ou reformas.
Art. 4.° São aplicáveis à Caixa Nacional de Previdência todas as disposições do decreto n,o ~6:665, que
dizem respeito a instituíções de previdência, entendendo-se porém que os recursos ou capitais de cada uma
delas somente podem ser os indicados expressamente
nos seus diplomas orgânicos ou especiais.
Art. 5.'0 As despesas de material, de abonos especiais
e diversos da Caixa Nacional de Previdência são distribuídas proporcionalmente pelas institutções que estejam
compreendidas nela.
A C. G. A. começará a funcionar no dia 1
Art.6.0
de Maio de 1929. sendo nela encorporados nessa data,
para todos os efeitos e com todos os direitos e obrigações correlativas, os fundos, serviços, créditos e débitos
dos diferentes organismos e cofres designados no artigo
anterior, os quais ficam extintos e devem encerrar as
suas contas em relação a 30 de Abril de 1929.
§ único. A partir de 1 de Maio de 1929 passam a
ser abonados pela C. G. A. todos os actuais aposentados e reformados que até àquela data estiverem a cargo
dos organismos e cofres extintos.
Art. 7.0 Transitoriamente e emquanto existirem os
eclesiásticos a quem por disposições legais foi reconhecido o direito à aposentação, funcionará junto da C.
G. A. uma secção especial a cujo cargo ficam os serviços
relativos a õsses eclesiásticos, quer aos já aposentados
quer aos que o venham a ser de futuro.
Art. 8.0 Os períodos administrativos da C. G. A. coincidem com os anos económicos.
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Art. 9.° Todos os organismos do Estado de que depende o abono de empregados cuja futura aposentação
ou reforma compete à O. G. A. são obrigados, dentro
de trinta dias, contados da publicação dêste decreto com
fõrça de lei, a enviar à referida Caixa uma lista de todos
os empregados nessas condições cujas fôlhas de vencimentos processem, sejam ou não do SJ3U quadro privativo, com ,indicação de 'nomes, idades, categorias, vencimentos mensais certos e datas das primeiras nomeações.
b) Fundos

Art. 10.° Os fundos da O. G. A. dividem-se em fundo
permanente o fundo disponível.
§ 1.0 O fundo permanente é indefinido e formado pela
capitalização de 20 por cento do fundo disponível, por
50 por cento dos saldos anuais, quando os houver, e
ainda por quaisquer donativos ou legados feitos à Oaixa.
§ 2.0 O fundo disponível é composto:
a) Pelo rendimento do fundo permauente;
b) Pelas cotas dos subscritores, fixadas e reguladas
pela legislação sõbre aposentações e reformas;
c) Pelos subsídios concedidos pelo Estado, nos termos
do artigo 12.0;
d) Por quaisquer outros rendimentos que, PQr disposição legal, sejam pertença da O. G. A.
Art. 11.0 De harmonia com o disposto no artigo 6.°
dêste decreto, serão entregues pelos seus possu'idores,
administradores ou depositários e encorporados na O. G. A.
os fundos pertencentes aos cofres extintos, observando-se
o seguinte:
1. o Os fundos permanentes destas institurções constitnlrão o fundo permanente inicial da O. G. A.;
2. o Os valores em numerário e os créditos existentes
formarão o fundo disponível inicial.
§ único. As entregas serão feitas lavrando-se os respectivos autos e observando-se as disposições aplicáveis
da lei geral.
Art. 12.0 O Estado subsidiará anualmente a O. G. A.
com uma quantia, que será inscrita no orçamento da
despesa do Ministério das Finanças, igual à diferença
entre o total do fundo disponível liquido dos 20 por
cento destinados a fundo permanente, em cada ano, e os
encargos que a Caixa no mesmo período houver suportado.

I
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§ 1.0 No corrente ano económico, e em referência aos
meses de Maio e Junho, serão postas à ordem da
C. G. A. as verbas inscritas nos orçamentos dos vários
Ministérios com destino, directa ou indirectamente, aos
cofres extintos por êste decreto com fórça de lei.
§ 2.0 No ano económico de 1929-1930 será inscrita
no orçamento da despesa do Ministério das Finanças,
com destino à C. G. A., uma verba igual à soma das
que no actual ano económico estão distribuídas com
aplicação aos cofres extintos pelos orçamentos dos vários Ministérios.
Art. 13.0 Os fundos pertencentes à secção do clero da
Caixa de Aposentações transitam para a C. G. A., passando a constituir o fundo permanento inicial desta secção, a qual, em matéria de administração, se regula
como a C. G. A.
§ 1.0 O Estado, por intermédio do Ministério das Finanças e nos termos dos artigos 104.0 e 140.0 do decreto
de 20 de Abril de 1911, subsidiará anualmente a secção
do clero paroquial da C. G. A. com a quantia igual à
diferença entre o montante das pensões pagas o os rendimentos da mesma.
§ 2.0 É aplicável à. secção do clero paroquial a doutrina dos § § 1.0 e 2.0 do artigo anterior.
§ 3.0 Quando extinta a secção do clero paroquial, os
fundos que porventura existam e lhe estejam consignados transitarão automàticamente para a C. G. A., indo
integrar-se no seu fundo permanente.
Art. 14.0 Os cofres de emolumentos e organizações
similares, bem como os estabelecimentos do Estado, quer
tenham ou não autonomia administrativa, em que, por
qualquer titulo, os lucros, no todo ou em parte, são distribuídos pelos empregados respectivos, ficam obrigados
a contribuir para a C. G. A. pela forma seguinte:
1. o No caso dos cofres de emolumentos e organizações
similares: com 3 por cento da importância produzida pela
sua receita bruta, depois de deduzida a quantia necessária para completar o mínimo de voncimentos aos funcionários seus participantes;
2. o No caso dos estabelecimentos referidos: com 3 por
cento da participação dos lucros distribuída.
Art. 15.0 A Caixa Geral de Depósitos, Crédito Previdência abrirá à C. G. A. uma conta corrente de juros
recíprocos da mesma taxa que a fixada para a sua conta
corrente com o Tesouro, e cobrará sôbre as receitas dela
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uma permilagem igual à que pelo seu conselho de administração fõr estabelecida nas operações de transferência.
§ único. Para os efeitos da permilagem referida neste
artigo não são compreendidos nem os subsídios, nem
outros quaisquer auxílios concedidos pelo Estado à
C. G.A.
c) Disposições gerais

Art. 16.0 O pessoal para a C. G. A. será recrutado
de entre o pessoal que ostá ao serviço da Caixa Geral
de Depósitos e da Repartição Central de Contabilidade
Pública.
§ único. O pessoal do quadro que transitar da Rep3;rtição Central da Direção Geral da Contabilidade PÚ~hca será abatido ao quadro desta e acrescido ao privativo da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência.
Art. 17.0 O Govêrno publicará os diplomas que forem
necessários
à completa execução dêste decreto, e especIalmente à fixação do destino a dar ao pessoal dos serviços extintos e à organização interna da Caixa G,eral
de Previdência.
Art. 18.0 Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se por\anto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fôrça
de lei pertencer o compram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República, em 27 de Março de 1929.-ANTÓNIO ÓSCAR
DE FRAGOSO CARMONA-José
Vicente de Freitas-]}[ário de Figueú'edo--António
de Oliveira Salazar-Júlio
Ernesto de Morais Sarmento-Aníbal
de Mesquita Guima1'iles-JJfanuel Carlos Quintilo ~jJ[eireles-José Bacelar
Bebiano - Gustavo Cordeiro Ramos - Pedro de Castro
Pinto Braoo.
linistério da Guerra - i.a Direcção Geral- 2. a Repariiçá.
Decreto n.O 17:762

Considerando que pelo decreto n.? 16:585, de 12 de
Março do corrente ano, foi regulamentada a fusão dos
quadros de .artilharia a pé e de campanha;
Considerando que, feita a fusão dos referidos quadros,

6

I

ORDEM DO EX:tRCITO N.o 1

1.' Série

idêntico procedimento é necessário adoptar para com os
oficiais milicianos das mesmas armas, fundindo-os numa
escala única;
Considerando que a sua colocação numa escala única
deve ser feita correspondentemente à colocação que na
escala única do quadro permanente têm os oficiais que
lhes dão direito à promoção;
Usando da faculdade que me confere o n." 2.° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fôrça do' disposto no artigo 1.0 do decreto
n." 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o se.
guinte:
Artigo 1.0 São incluídos numa escala única os oficiais
milicianos de artilharia de costa, guarnição e campanha,
tomando-se como base a colocação na escala do quadro
permanente dos oficiais dêste quadro que lhes dão direito à promoção como milicianos e observando-se as
seguintes regras:
1.a Dentro de cada especialidade os oficiais milicianos
mantêm a ordem de antiguidade em que presentemente
se encontram;
2. a A inscrição na escala única de milicianos é correspondente à do oficial do quadro permanente que o
arrastava na promoção e que continua a arrastar;
3. a Os oficiais milicianos que tenham sofrido preterição, a sua colocação na escala única é regulada pela do
oficial miliciano que, não tendo sido preterido, se lhe soguir imediatamente na escala no lugar que presentemente ocupem.
Art. 2.° Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fôrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir,
publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da República, em 16 de Dezombro do 1929.-AN'fÓNIO ÓsCAR DE FRAGOSO CARl\fONA-Artur
Ioens Ferraz-Luis
Maria Lopes da Fonseca-António
de Oliveira Salazar-Ilamilcar
Barcinio Pinto-Luis
António de Magalhlles Correia- Jaime da Fonseca Monteiro-Joao
Antunes Guimarães - Eduardo Augusto Marquee ~ Henrique
Linhares de Lima.
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Ministério do Interior - Intendência Geral da Segurança Pública
Decreto

n.O 17:755

Considerando que os agentes da polícia de informações, bem como os da policia internacional, são por ve~es forç~d~s !1 fazer uso de armas já em defesa própria,
Já para. intimidar os delinqüentes e poderem prendê-los;
Consl~erando que, por tais razões, pode suceder terem
os referidos agentes de responder perante os tribunais
por crimes previstos e punidos no Código Penal, praticados no exercício das suas funções ou em cumprimento
dos seus deveres' ,
Considerando que aos referidos agentes bem se ajustau: os considerandos do decreto n," 10:771, convindo
asslIl; que, nos delitos que porventura pratiquem, sejam
co~slderados abrangidos pelas disposições da al~ea e) do
artigo 365.° do Código de Justiça Militar, aprovado por
decreto n.? 11:992, de 26 de Novembro de 1925;
Usando da faculdade que me confere o n." 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por Iôrça do disposto no artigo LOdo decreto
n:o 15:331, de 9 do Abril de 1928, sob proposta dos Minístros de todas as Repartições:
~ei por bem decretar, para valer como lei, o segumte:
Artigo 1.0 Os agentes da policia de informações de
carácter secreto e os agentes da policia internacional
portaguesa acusados do cometimento de crimes previstos
e punidos pelo Código Penal, praticados quando estiverem no exercício das suas funcões ou em virtude de deveres impostos pelas leis e reg~lamentos da policia, serão
considerados abrangidos pelas disposições da alínea e)
do artigo 365.° do Código de Justiça Militar. aprovado
por decreto n." 11:992, de 26 de Novembro de 1925.
§ único. O processo seguirá os tramites determinados
no referido Código.
Art. 2.° Os processos pendentes são abrangidos pelas
disposições da parte final do artigo 1.0 dêste decreto.
Art. 3.° Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fôrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam ímpri-
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mil', publicar e correr .. Dado nos Paços do Govêrno ,da
República, em 10 de Dezembro de 1929.-AN'róNIO OsC.A.R DE FR.A.GOSO C.A.RMON.A. - Artur Iuene Ferraz - Luís
Maria Lopes da Fonseca-António
de Oliveira SalazarHamilcar Barcinio Pinto - Luis António de MagalMes
Correia-Jaime
da Fonseca Monteiro -Jollo
Antunes
Guimarães - Eduardo Augusto Marques - Henrique Linhares de Lima.

Ministério da Guerra - Repartição do Gabioele do Ministro
Decreto n.s 17:837

Sendo necessário habilitar a Repartição de Contabilidade a ocorrer aos encargos resultantes da criação do
põsto de brigadeiro, pelo decreto n. ° 16:407, de 19 de
Janeiro de 1929, e do de furriel, pelo decreto n.? 17:379,
de 27 de Setembro do mesmo ano;
Não havendo no actual orçamento do Ministério da
Guerra verba alguma com aplicação a despesas com os
postos acima mencionados;
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fórça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo LOAs despesas resultantes da criação do pôsto
de brigadeiro, pelo decreto n. ° 16:407, de 19 de Janeiro
de 1929, e do de furriel, pelo decreto n. ° 17 :379, de 27
de Setembro do mesmo ano, serão custeadas no actual
ano económico pelas verbas descritas no orçamento do
Ministério da Guerra para 1929-1930, nos artigos, números, alíneas e capítulos correspondentes às respectivas armas e serviços.
Art. 2.° No orçamento do Ministério da Guerra para
o ano económico de 1930-1931 serão inclui das as verbas
necessárias para êsse fim nos artigos, números, alíneas e
capítulos a que correspondam as armas e os serviços
dêsses postos.
Art. 3.° Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fõrça
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de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir,
publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da República, em 31 de Dezembro de 1929.-ANTÓNIO ÓSCARDE
FRAGOSOCARMONA
- Artur Ivens Ferraz - Luis Maria
Lopes da Fonseca - António de Oliveira Salazar-Hamilcar Barcinio Pinto - Luis António de Magalhães Correia-Jaime
da Fonseca }rfonteiro-Jo{lo Antunes Gui·
m,ar{les-Eduardo Augusto Marques - rttor Hugo Duarte
de Lemos - Henrique Ltnhare« de Lima.

Ministério da Guerra
Estado Maior do ExércIto _ 3. a Direcção Geral- 1.a Repartição - 2, a Secção
Decreto

n.O 17:861

Convindo organizar o ensino a ministrar às praças com
o fim de as preparar e seleccionar, sob o ponto de vista
d~ .aptidão militar, para a freqüência dos cursos de oficiats ;

Tendo em vista reduzir ao mínimo a duração da instrução preparatória de quadros sem prejuízo da sua eficácia, e, ao mesmo tempo, aproveitar o melhor possível
os elementos de que se dispõe;
Considerando qUfl a época de funcionamento daquela
instrução deve ser fixada por forma que não prejudique
a vida de estudante dos mancebos ti. instruir;
Considerando a estreita relação que existe entre a iustrução preparatória
de quadros e os cursos de oficiais
milicianos;
Considerando as vantagens que podem resultar para
os estudantes da existência dum pequeno interregno entre, o fim da frequência da Escola Preparatória ~e. Qu~.
dros e o começo da freqüência dos cursos de oficiais milicianos; e
Tendo em atenção aproveitar a época em que o funcionamento dos cursos de oficiais milicianos menos prejudica a vida das escolas práticas, pois há material utilizável para os cursos, por não haver então instrução de
recruta;
Considerando que os alunos dos cursos de oficiais milicianos não devem ser promovidos directamente a alfe-
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res sem passarem pelo pôsto de aspirante e sem terem a sanção do serviço, feito com responsabilidade, nas tropas da
sua arma, durante um certo tempo, em regime diferente do
de aluno, em que as responsabilidades são atenuadas;
Oonsiderando ainda a necessidade de definir qual a
situação militar habitual e eventual dos aspirantes a oflbiais e dos alunos da Escola Preparatória de Quadros e
dos cursos de oficiais milicianos, quando não sejam julgados com aptidão para oficial ao terminarem, uns e outros, a frequência dos respectivos cursos;
Usando da faculdade que me confere o n." 2.° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artigo LOdo decreto
n." 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
A) Organização da Escola Preparatória

de Quadros

Artigo 1.0 A Escola Preparatória de Quadros, que funcionará adjunta à Escola Prática de Infantaria, tem por
fim:
a) Preparar os mancebos aptos para o serviço militar,
que possuam as habilitações minimas indispensáveis para
freqüentar os cursos preparatórios de oficiais milicianos,
com a instrução .militar e com os conhecimentos gerais
necessários para poderem seguir estes cursos;
b) Seleccionar os referidos mancebos, sob o ponto de
vista da sua aptidão militar para oficial, e distribui-los
pelos referidos cursos.
§ 1.0 Esta Escola será obrigatoriamente freqüentada
por:
a) Todos os indivíduos que desejem concorrer à matricula dos diversos cursos da Escola Militar;
b) Todos os indivíduos que, ao assentarem praça, possuam pelo menos o curso completo dos liceus ou os cursos médios comerciais ou industriais.
§ 2.0 Toda a instrução ministrada na Escola Preparatória de Quadros terá um carácter essencialmente prático.
Art. 2.0 A duração total da freqüêneia da Escola Preparatória de Quadros é de nove semanas, destinadas à
instrução da escola de recrutas de infantaria e ao ensino
de conhecimentos e prática de exercícios que sejam de
necessidade geral para todas as armas e serviço de administração militar.
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Art. 3.0 O ensino será baseado nas doutrinas oficiais
e regulamentares, cultivando-se, juntamente com a instrução militar do aluno, o seu desenvolvimento físico e o
seu carácter.
Art. 4.0 O número de horas destinadas diàriamente ao
ensino s~rá de seis, não devendo cada tempo de instru~ão prática ser superior a duas horas e cada tempo de
Instrução teórica ou de lições ser superior a uma hora e
um quarto.
Exceptua-se o caso de exercícios exteriores, em que o
tempo que lhes fôr destinado será função das condições
em qne se realizam e das distâncias a percorrer.
Art. 5.0 Terminada a Escola Preparatória de Quadros
o~ alunos que forem julgados com aptidão militar para
VIrem a ser oficiais serão licenciados e mandados apre~entar, em 15 de Novembro, nas escolas ou unidades
Junto das quais funcionarem os respectivos cursos de oficial miliciano.
Os que não forem julgados aptos terão o destino a que
se refere o artigo 22.0 e seu § único.
A classificação da aptidão dos alunos será estabelecida
segundo as regras que deverão ser propostas pelo director da Escola Preparatória de Quadros, devendo porém
ter-se em vista que se trata de preparar subalternos para
a .fileira, para os quais se exigem qualidades de sangue
frio e de energia, consciência firme do dever, robustez
física e espirito de decisão, que, por vezes, não correspendem à maior aptidão scientifica ou literária, não devendo porém a necessidade desta, que aliás é variável
de arma para arma, ser posta de parte, antes deve ser
considerada no grau em que é necessária para o desempenho das funções que competem aos futuros oficiais.
Art. 6.0 Os cursos de oficiais milicianos onde serão
mandados apresentar os alunos da Escola Preparatória
de Quadros julgados aptos são:
1) De infantaria, que funcionará na Escola Prática de
Infantaria;
2) De artilharia de campanha (ligeira e pesada), que
funcionará na Escola Prática de Artilharia;
3) De artilharia de costa, que funcionará onde fõr determinado;
4) De cavalaria, que funcionará na Escola Prática de
Cavalaria;
5) De pioneiros de engenharia, que funcionará na Escola Prática de Engenharia;

,
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6) De transmissões de engenharia, que funcionará na
Escola de Transmissões ;
7) De administração militar, que funcionará na Escola Prática de Administração Militar.
Art. 7.° A Escola Preparatória de Quadros funcionará a partir de 1 de Agosto.
Durante o período do seu funcionamento será ministrado, além da instrução de recrutas de infantaria, não
incluindo a de especialistas, o ensino de:
a) Conhecimentos gerais sõbre a organização do exército, disciplina e justiça militares, mobilização e educação militar;
b) Idem sôbre higiene individual e colectiva em campanha e nos aquartelamentos em tempo de paz ;
c) Idem sôbre a organização do terreno e sObre transmissões:
d) Idem sobre topografia e sôbre observação;
e) Idem sobre alimentação em campanha e sobre requisições;
f) Idem sôbre substâncias explosivas e cuidados a ter
no seu transporto e conservação.
E a instrução de:
a) Tiro de espingarda e de metralhadoras ligeiras;
b) Granadas e esgrima de baioneta;
c) Equitação e volteio para todos os alunos ;
d) Gimnástica.
Art. 8.° No final da Escola Preparatória de Quadros, os
alunos julgados com aptidão militar para oficiais serão distribuídos pelos cursos de oficiais milicianos das diferentes
armas e do serviço de administração militar, conforme:
a) As suas habilitações scientíficas mínimas para poderem freqüentar os cursos preparatórios de oficiais milicianos;
b) A sua aptidão para a equitação e aptidão física em
geral;
c) As necessidades de mobilização;
d) O desejo manifestado pelos alunos.
Art. 9.° As habilitações scientíflcas mínimas que devem possuir os alunos destinados a freqüentar os diferentes cursos de oficiais milicianos são:
a) Para os de cavalaria, de infantaria e do serviço de
administração militar:
O curso completo dos liceus ou os cursos médios comerciais ou industriais, devendo estes últimos ter preferência para ,0 serviço de administração militar;
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b) Para os de qualquer das especialidades de artilharia:
.Cu~sos de. engenharia mecânica, electrotécnica ou quimico-industr-ial,
engenheiro agrónomo ou engenheiro
geógrafo.
Doutoramento ou licenciamento nas Faculdades de
Sciências das Universidades'
Curso de habilitação pa~a o magistério secundário
(ramo de sciências);
.Alg~mas cadeiras dos cursos superiores do ramo de
scíêncins matemáticas ou físico-químicas;
c) . Para os de qualquer das especialidades de engenhana:
Um curso de engenharia professado em qualquer esco~a superior do País- ou nas equiparadas do estrangeIro .
. Art. 10.0 A Escola. Preparatória de Quadros depende
dIrectamente do comando da Escola Prática de Infantaria para efeitos de instrução, administração e disciplina.
Art. 11.0 A Escola Preparatória de Quadros terá:
a) Um director, oficial superior de qualquer arma;
b) Os instrutores;
c) Um corpo de alunos;
á) Um destacamento de tropas, podendo ser de todas
as armas e do serviço de administração militar, durante o tempo do seu funcionamento;
e) As instalações e dependências indispensáveis.
Art. 12.0 O director da Escola Preparatória de Quadros terá, sôbre todo o pessoal desta, a competência
disciplinar de comandante de batalhão isolado.
Art. 13.0 O director e os instrutores encarregados do
ensino de matérias de carácter geral, que exijam preparação especial, constituirão o quadro permanente da
Escola Preparatória de Quadros.
Art. 14.0 Os restantes instrutores da Escola Preparatória de Quadros serão nomeados anualmente, com a
devida antecedência, de preferência de entre os oficiais
que constituam os quadros permanentes das escolas práticas das armas e do serviço de administração militar
e das unidades ou estabelecimentos onde funcionem os
cursos de oficiais milicianos.
Art. 15.0 O director da Escola Preparatória de Quadros, assistido dos instrutores, elaborará os planos e
horários dos vários serviços escolares, tendo em consi-
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deração a seqüência do ensino que deve ser continuado
e desenvolvido nas escolàs práticas. Estes planos e horários, uma vez aprovados pelo comandante da Escola
Prática de Infantaria, serão submetidos à apreciação das
estações superiores.
O referido director é directamente responsável, para
com o comandante da Escola Prática de Infantaria, pelo
ensino ministrado na Escola Preparatória
de Quadros,
pl'rtoncendo-lhe dirigir no conjunto toda a instrução ministrada nesta Escola.
Deve juntamente com os instrutores do quadro permanente preparar, no interregno em que não funcionar
a Escola Preparatória de Quadros, todos os elementos
necessários para assegurar a eficiência e aocontinuidade
do ensino de ano para ano.
Art. 16.° O corpo de alunos e o destacamento de tropas terão os seus comandos.
Dêste destacamento fazem parte as praças em serviço
na Escola (que não sejam alunos) e as adidas e os solípedes pertencentes à Escola e adidos.
Art. 17.° Haverá um parque onde será arrecadado o
material destinado à instrução dos alunos.
Um oficial será especialmente responsável, perante o
conselho administrativo da Escola Prática de Infantaria,
pela carga dêste material e sua conservação em arrecadação, pertencendo aos instrutores a responsabilidade do
material utilizado na instrução e do estado em que entra
em arrecadação.
Art. 18.° O director e instrutores que constituem o
quadro permanente da Escola Preparatória de Quadros
e os outros oficiais dêsse quadro desempenharão nos interregnos do funcionamento desta Escola, além dos serviços a que se referem os artigos 15.°, 16.° e 17.°, outros serviços, embora estranhos à Escola Preparatória de
Quadros, para que forem nomeados pelo comandante da
Escola Prática de Infantaria ou pelo Ministério da Guerra.
Art. 19.° O regime para os alunos da Escola Preparatória de Quadros é o de iuternato.
Art. 20. ° Os alunos da Escola Preparatória de Quadros serão graduados' em segundos sargentos e terão a
designação de segundos sargentos graduados. cadetes.
§ único. Os alunos que tenham já o põsto de primeiro ou
segundo sargento ao ingressar na Escola Preparatória de
Quadros terão a designação de primeiros ou segundos
sargentos cadetes.
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Art. 21.0 Os vencimentos dos segundos sargentos graduados, cadetes, na Escola Preparatória de Quadros, serão fixados tendo-se em conta que o Estado lhes fornece
alimentação e alojamento.
.
Art. 22.0 Os alunos da Escola Preparatória de Quadros perdem a designação de cadete, e as regalias e ven~imentos correspondentes, logo que sejam considerados
inaptos para a freqüência dos cursos de oficial miliciano.
~ Dêstes, os que tiverem ainda aptidão para sargento
serão mandados apresentar nas unidades de infantaria,
onde serão mandados licenciar, no pôsto de segundo sargento miliciano, no fim de dezasseis semanas úteis de
serviço efectivo, salvo fte as necessidades do quadro permanente os obrigarem a maior permanência, caso em que
permanecerão nesse serviço nas mesmas condições de
tempo e de lugar a que estiverem sujeitas as demais
praças da sua classe de mobilização.
Aqueles que não tiverem aptidão para sargento regressam à graduação em que tiverem ingressado na Escola Preparatória de Quadros, devendo ter passagem 8.
unidades de infantaria, onde prestarão serviço efectivo
durante dezasseis semanas úteis, sendo então licenciados,
salvo o caso de as necessidades do quadro permanente
exigirem a sua continuação neste serviço, devendo então
prestá. lo nas mesmas condições a que estiverem sujeitas
as demais praças da sua classe de mobilização.
§ único. Os alunos oriundos do Colégio Militar e dos
Pupilos do Exército conservam, no primeiro caso, o pôsto
que tinham ao ingressar na Escola Preparatória de Quadros e a designação de cadetes, dando-se o mesmo com
os sargentos de qualquer outra proveniência, os quais
perdem porém esta designação, regressando uns e outros a uma unidade da sua arma, onde só poderão ser
licenciados no fim de dezasseis semanas úteis de serviço
efectivo, contadas após a freqüência da Escola Preparatória de Quadros.
Art. 23.0 Os alunos que sejam considerados com aptidão militar para virem a ser oficiais e desejem concorrer
à matricula da Escola Militar serão mandados apresdntar oportunamente nesta Escola.
Quando sejam admitidos à matrícula ficam dispensados
da freqüência dos cursos de oficiais milicianos; no caso
contrário deverão ir freqüentar
sses cursos.
Art. 24.0 Os mancebos destinados à Escola Preparatória de Quadros podem, nos termos da lei n.? 1:466,
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de 18 de Agosto de 1923, adiar a freqüência desta Escola.
§ único. Esta regalia é extensiva aos alunos dos cursos médios comerciais e industriais, nos mesmos termos
em que é concedida aos alunos das escolas superiores.
Art. 25. ° A frequência dos cursos de oficiais milicianos, a que se refere o artigo 8. 0, ou o serviço efectivo
em unidades de infantaria, a que se refere o artigo 22.°,
podem, a requerimento do interessado, ser adiados nos
termos da lei n.? 1:466, de 18 de Agosto de 1923.
Art. 26.° São dispensadas da freqüência
da Escola
Preparatória
de Quadros as praças do quadro pf\rmanente nas condições de a freqüeptarem que, não sendo
sargentos cadetes, declarem desejar continuar a fazer
parte dêsse quadro e por êle ascenderem, desde que isto
lhes seja autorizado.
§ único. As praças nas condições do presente artigo
manter-se hão obrigatoriamente no serviço efectivo du, rante, pelo menos, quinzo meses.
Art. 27. ° Os alunos da Escola Preparatória de Quadros
que quando nela ingressarem não forem sargentos, e desejarem continuar a fazer parte do quadro permanente
e por êste ascenderem e isto lhes seja autorizado, regressam à graduação com que ingressaram nesta Escola,
sendo mandados aprosentar:
a) Em uma unidade da sua arma ou do serviço de
administração militar se, anteriormente ao ingresso na
Escola Preparatória
de Quadros, eram praças prontas
da instrução da respectiva escola de recrutas;
b) Em uma unidade de infantaria se eram recrutas.
§ único. As praças nas condições do presente artigo
manter-se hão obrigatoriamente DO serviço efectivo durante, pelo menos, quinze moses, contando-se neste tempo
a freqüência da Escola Preparatória de Quadros.
B) Organização dos cursos de oficiais milicianos
Art. 28.0 Os alunos da Escola Preparatória de Quadros, que foram classificados com aptidão para oficial,
serão presentes em 15 de Novembro nas escolas práticas e nas unidades e estabolecímentos onde funcionarem
os cursos de oficiais milicianos, para que tenham sido
classificados e distribuídos por aquela Escola.
§ único. A requerimento dos interessados, essa apre-
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sentação pode ser adiada nos termos da lei n.? 1:466, de
18 de Agosto de 1923.
Art. 29.° Os cursos de oficiais milicianos são os seguintes:
a) De infantaria, que funcionará na Escola Prática de
Infantaria;
. b) De artilharia de campanha (pesada ligeira), que funcíonará na Escola Prática de Artilharia :
c) De artilharia de costa, que funcionará onde fôr determinado;
d) DEI cavalaria, que funcionará na Escola Prática de
Cavalaria;
e) De pioneiros de engenharia, que funcionará na Escola Prática de Engenharia;
f) De transmissõps de engenharia, que funcionará na
Eseola de Transmissões;
g) Do serviço de administração militar, que funcienará
na Escola Prática de Administração Militar .
. Art. 30.° A duração total de cada um dos cursos de
oficiais milicianos, a que se refere o artigo 29.°, será de
dezasseis semanas úteis, a contar de 16 de Novembro.
Art. 31.° Sob o ponto de vista de instrução a ministrar nos cursos de oficiais milicianos, o período total de
d~z.asseis semanas, a que se refere o artigo 30.°, será dividido em dois sub-períodos:
a) Sub-período das primeiras doze semanas, destinado
ao ensino prático dos conhecimentos indispensáveis ao
o~cial miliciano da arma respectiva ou serviço de admirustração militar;
b) Sub-pertodo das últimas quatro semanas, destinado
a? ensino complementar e à prática do comando e serVI<;O de tropas.
Art. 32.° Os alunos dos cursos de oficiais milicianos
que foram julgados, no final dêsses cursos, com aptidão
para oficiais milicianos serão promovidos a aspirantes a
oficial miliciano.
Art. 33." Os alunos dos cursos de oficiais milicianos,
dnrante fi freqüência dêstes cursos, estão sujeitos ao que
estivpr estabelecido para a Escola Preparatória de Quadros, sôbre vencimentos, alimentação, alojamento e serviços que podem e devem desempenhar. Durante a freqüência dõsses cursos, conservam os postos ou 8. graduação e a designação de cadetes, com q ue vieram da
Escola Preparatória de Quadros.
Art. 34.° Os alunos dos cursos de oficiais milicianos
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que não forem julgados, no final dês ses cursos, com
aptidão para oficial miliciano, quer por não terem adquirido os conhecimentos necessários, quer por não terem
as necessárias qualidades para oficial, serão promovidos
definitivamente a segundos sargentos milicianos da arma,
especialidade ou serviço de administração militar cujo
curso de oficial miliciano íreqüentarem,
§ único. Os alunos que ao ingressarem na Escola Preparatória de Quadros eram primeiros ou segundos sargentos. conservam, no caso previsto neste artigo, o seu
põsto (com a designação de cadete se já então a tinham),
mas passam à arma ou especialidade de arma ou serviço de administração militar conforme o curso de oficial
miliciano que tenham frequentado.
Art, 35.0 Os aspirantes a oficial miliciano só são promovidos a alferes miliciano depois de terem desempenhado efectivamente três meses de serviço nesse põsto,
nas tropas da sua arma ou do serviço de administração
militar, quer nas unidades, quer nas escolas prúticas,
com boas informações dos respectivos comandantes.
§ único. Silo mobilizáveis como subalternos uma vez
promovidos a aspirantes a oficial miliciano.
Art. 36.0 A antiguidade entre oficiais milicianos do
mesmo põsto, ou entre aspirantes a oficial miliciano, será
referida à data em que terminaram com aproveitamento
o curso de oficial miliciano respectivo, tomando-se a classificação final obtida nesse curso para base da antiguidade relativa entre aqueles que o terminem na mesma
data,
Art. 37.0 Aos alunos dos cursos de oficiais milicianos
que ao ingressarem na Escola Preparatória de Quadros
forem sargentos será adiada a sua promoção a aspirante
a oficiais milicianos quando desejem continuar a fazer
parte do quadro permanente e por êle ascenderem, e
isso lhes seja permitido.
Neste caso serão promovidos a aspirantes a oficiais
milicianos quando forem licenciados e não tiverem ascendido no quadro permanente a põsto igualou superior.
Art. 38.0 Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fõrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam im-
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primir, publicar o correr. Dado nos Paços do Govêrno
da Ropública, em 11 de Janeiro de 1930. - ANTÓNIO
OSCAR DE 1!'RAGOSO CARMONA - Al'tw' Ivens FerrazLui» Maria Lopes da Fonseca
António de Oliveira Salazar --I1(Jfrnilcal' Barcínio Pinto - Luís António de JJfagalhtles Correia - Jaime da Fonseca Monteiro ..João
Antunes Guimarlles - Eduardo Augusto Marques - Vítor lIugo Duarte de Lemos-Henrique
Ltnhares de Lima.
lIinislério da Guerra - R~parlitão

40 Gabinete do Hinistro

Decreto n.O 17:883

Usando da faculdade que me confere o n. o 3.0 do artigo 2.0 do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro do
1926, por fõrça do disposto no artigo LOdo decreto
n:o 15:331, de 9 de Abril de 1028, sob proposta dos Mimstros de todas as Repartições:
H0i por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 Continua em vigor o disposto no artigo 464. o
e seu § único do decreto com fõrça de loi. de 25 de Maio
de 1911.
Art. 2.0 Fica revogada a Iegislação om contrário.
Dotormina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento o execução do presente decreto com fõrça
de lei pertencer o cumpr:1m e façam cumprir e guardar
tam inteiramento como nõle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimil', publicar e correr. Dado nos Paços do Governo da
República, em 27 de Dezembro de 1920.-ANTóNIO ÓsCAR DE FRAGOSO OARl\lON.\ - Artur Ivens Ferraz - Luis
~Varla Lopes da Fonseca
António de Oliveira Salazar_ Hamilcar Barcínio Pinto - Lili Ant6nio de Magalhlle.~Correia - Jaime da Fon.<Jecá.
Monteiro
João Antunes Guimarlles-Eduardo
Augusto JJ[arq_ue8- Vítm'
llugo Duarte d~ Lemos-Henrique
Llnhares de Lima.

2. o - Portarias
Uinistério de lulcrior-

Dircc~ão Geral di' Adminislração Política e Civil
Portaria n.O 6:594

Algumas dúvidas se têm suscitado com relação à percep(:uo dos voncim ntos a que devem ter direito 08
empregados do Estado quando também se achem invés-
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tido's em funções administrativas, ao serviço dos corpos
administrativos, por o decreto n." 8:488, de 7 de Novembro de 1922, no sou artigo 1.0, no que respeita a acumulações, não ser claramente elucidativo.
Neste sentido foi ouvida a Procuradoria Geral da República, que considerou os lugares do Estado e dos corpos administrativos separados e independentes, pagando-se por ambos êles integralmente.
Considerando que, como se verifica do n,° 3.° com referência ao n." 2.° do artigo 1.0 do decreto n." 11:849,
de 1 de Julho de 1926, os abonos que os funcionários
em tais condições percebem por outros organismos, incluindo os corpos administrativos. são levados em conta
com a remuneração paga pelo Estado e não podem €IX'
ceder determinado limite, o que está dentro da lógica do
parecer emitido por aquele corpo consultivo:
Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro do Interior, com fundamento no parecer em referência, declarar que, no caso em que haja acumulação
dos dois lugares, o do Estado com o do corpo administrativo, serão ambos considerados separados e independentes, devendo ser pago ao funcionário integralmente,
pelo corpo administrativo, o respectivo vencimento.
Paços do Govêrno da' República, 6 de Janeiro de
1930.-- O Ministro do Interior, Artur [vens Ferraz.

3. 0_ AlurAs
Ministério do Comércio e Comunicaçõ~s
Direcção Geral das Indústrias - Serviço das Suhstãacias E11llosivas
Alvará de licença n.· 227

Concedida licença à Emprêsa de Cimentos de Leiria
para a instalação de um paiol para explosivos propriamento ditos, nos termos do artigo 12.° do decreto
n. ° 2:241, de 29 de Fevereiro de- H)16, no lugar de
Gãndara, freguesia do Maceira, concelho e distrito de
Leiria, ficando a concessionária obrigada no disposto
nos citados diplomas e às seguintes condições gorais e
especiais:
.
1.a Entrar na Caixa Geral de Depósitos, no prazo de
trinta dias, a contar da data dêste alvará, com a quantia
de 5.000,$, importância da caução definitiva arbitrada ;

.
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2.:1. a) O paiol, enterrado ou cercado de traveses, deve
ficar à, ~istftncja do, pelo menos, 180 metros de qualquer
dos ediftcios indicados na planta, ou qualquer caminho,
na direcção do local marcado pelo delegado da Direcção
da Arma de Artilharia;
e ser provido duma antecâmara para abertura dos cunhetes e arrecadação dos
do~onadores e rastilhos; observando-se também o prece~tuado no artigo 83.° do regulamento de 29 de Fevereiro do 1916;
,
b) Plantar árvores de alto fusto em tôrno do paiol,
ou mstalar nêle um pára-raios;
c) Exercer uma intensa fiscalização na aplicação dos
·explosivos ;
d) Não vender os explosivos que armazenar no paiol
e,mquanto não se habilitar com a licença exigida no arttgo 109.° do regulamento de 29 de Fevereiro de 1916;
e) Não armazenar no paiol mais de 300 quilogramas
de explosivos propriamente ditos.
'
Dado nos Paços 00 Govõrno da República, em 26 de
:Março de 1929. - O Ministro do Comércio e Comunicações, José Vicente de Freitas.
(Diário do Gooêrno n.? 86, 2.:1.série, de 15 de Abril
de 1929).
Alvará de licença n.O 226

Concedida licença a Francisco António Ribeiro para
a instalação de uma oficina piro técnica, nos termos do
artigo 11.0 do decreto n." 2:241, de 29 de Fevereiro de
1910, no lugar da Vinha, freguesia do Formentões,
concelho de Guimarães, distrito de Braga, ficando o concessionário obrigado ao disposto nos citados diplomas
e às seguintes condições gerais e ospeciais :
l.a Entrar na Caixa Geral de Depósitos, no prazo de
trinta dias, a contar da data dêste alvará, com a quantia
de 1.0006, importância da caução definitiva arbitrada;
2. a a) Construir uma pequena casa para depósito a
35 metros da oficina ou dividir esta em dois compartimentos, sem comunicação interna, servindo o mais pequeno para depósito;
.
b) Nl10 fabricar pólvora, nem mesmo a necessária
para os artifícios pirotócnicos que manufacturar;
c) Não ter em depósito ou em laboração mais de 20
quilogramas de snhstãncias exploaivas ;
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d) Não empregar nem ter em depósito dinamite ou
qualquer outro explosivo propriamente dito.
Dado nos Paços do Govêrno da República, em 26 de
Março de 1929.- O Ministro do Comércio e Comunicações, José Vicente de Freitas.
(Diário do Govêrno n, ° 92, 2. a série, de 22 de Ahríl
de 1929).
Alvará de licença n.O 219

Concedida licença a Manuel Marques Fernandes para
a instalação de uma oficina pirotécníca,
nos termos do
artigo 11.° do decreto n.? 2:241, de 29 de Fevereiro
de 1916. no sitio de Trás de S. Pedro, freguesia e concelho de Mação, distrito de Santarém, ficando o concessionário obrigado ao disposto nos citados diplomas e às
seguintes condições gerais e especiais:
1.:> Entrar na Caixa Geral de Depósitos, no prazo de
trinta dias, a contar da data dêste alvará, com a quantia
de 1.000~, importância da caução definitiva arbitrada;
2.4 a) Não fabricar pólvora, nem mesmo a necessáría
para os artifícios pírotécnícos que manufacturar;
b) Não ter em depósito ou em laboração mais de 20
quilogramas de substâncias explosivas;
c) Não empregar nem ter em depósito dinamite ou
qualquer outro explosivo propriamente dito.
Dado nos Paços do Govêrno da República, em 19 de
Fevereiro de 1929. - O Ministro do Comércio e Comunicações, José Vicente de Freitas.
(Diário ia Govêrno n.? 94, 2.3 série, de 24 de Abril
de 1929).
Alvará de licença n.· 225

Concedida licença a Francisco do Nascimento para
a instalação de uma oficina pirotécnica, nos termos do
artigo 11.° do decreto n.? 2:241, de 29 de Fevereiro de
1916, no sitio da Caldeira, freguesia e concelho da Ribeira Brava, distrito do Funchal, ficando o concessionário
obrigado ao disposto nos citados diplomas e às seguintes
condições gerais e especiais:
1.3 Entrar na Caixa Geral de Depósitos, no prazo de
trinta dias, a contar da data dêste alvará, com a quantia de 1.000~, importância da caução definitiva arbitrada;
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2.a a) A parede divisória da oficina não dará comunicação i~terior, sendo um dos compartimentos destinado
a depósito, e subirá 1 metro acima do telhado, como
guarda-fogu;
b) Não fabricar pólvora, nem mesmo fi necessária para
os artifícios pirotécnicos que manufacturar;
?) Não ter em depósito ou em laboração mais de 20
qUllogramas de substâncias explosivas;
d) Não empregar nem ter em depósito dinamite 011
qualquer outro explosivo propriamente dito.
Dado nos Paços do Govêrno da República, cm 26 de
Março de 1929.-0 Ministro do Comércio e Comunicàoções, José Vicente de .Freitas.
(Diário do Goiêrno n.? 95, 2.""série, de 25 de Abril

de 1929).
4. o linistério

Determinações

da Guerra - Rrpartição do Gabinete do Jlinistro

I) Que as fotografias para bilhetes de identidade passados por êste Ministério dos oficiais, aspirantes a oficial,
sargentos e furrióis, além de serem tiradas de fronte,
devem os próprios apresentar-se com o boné regulumentar e colocado também em termos regulamentares, ou em
-cabelo.
II) Que, tendo fi Biblioteca do Exército sido constituída pela fusão das bibliotecas do Ministério da Guerra
B do estado maior do exército, as quais por falta de instalação apropriada têm a sua sede em edifícios separad?s, deve a correspondência, livros ou documentos a euviar levar sempre a indicação, entre parêntosis: :lntiga
Biblioteca do Ministério da Guerra ou antiga Biblioteca
-do Estado Maior do Exército.

Ministério da Guerra -

ta Direcção Gcral- t ~Repartição

III) Determina-se quo nos mapas sanitários estabele-cidos pela disposição 11. a, inserta na Ordem do Exercite
n.? 8, La série, de 1925, seja também incluído todo o
tempo de doença que os oficiais tenham sofrido corno
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praças de pró, devendo as unidades e estabelecimentos
militares onde os mapas forem confeccionados tomar
como base para a sua escr-itn racão o que a tal respeito
constar da casa «Tempo de doença» do extracto anterior
ao despacho a oficial das respectivas fõlhas de matrícula
m/20.
Ministério da Guerra - P Direrção Geral- 30 a Rrparlição

IV) Que, a partir de 1 de Maio de 1930, o aumento
de 10 por cento sõbre o sõldo, concedido aos oficiais,
nos termos do decreto n. ° 17 :517, de 25 de Outubro último, só deve ser pago quando requerido dentro do ano
económico em que deva ser concedido, e, quando não requerido nesse prazo de tempo, só deve ser abonado a
partir do dia 1 do ano económico em que fór concedido.
V) Que a determinação 5.a da Ordem do Exército
n.? 13, 1.& série, do corrente ano, p. 671, seja também
aplicável a praças de pré.
VI) Que, tornando-se necessário estabelecer um modêlo onde sejam relacionados os descontos de que trata
a circular desta Repartição n, ° 49, de 18 de Outubro de
1929, e de harmonia com o artigo 3.° e suas alíneas do
regulamento do fundo de instrução do exército, aprovado pelo decreto n.? 17:187, de 6 de Julho do mesmo
ano, se publique o modelo junto.

1.' StSrie

ORDEM DO EXERCITO

..

I

'""
s'a" o

s

25

N.o 1

O'lQ)dtcS
G:I=alt.oo

o

'8.~a!!

IaS

~~.~ e

(,»

='
M

-'_C_

....

~=Qcd

~ ~~ ~

<Il

....=

0'0
Ao

s

Q)

'O

"

o

'O

..

'3o

=

cE

I

(. ".O!IV

I

I
I
I
I
I

(p .aanv

I

I

I

I
I

o
(~ 1:oaJlV

(611aanv

...

~
,;;

.

(J ..aanv

....
<=1

s
".e.
"

'"o

.'"
.;
o

.~
t:

(e "au!IV

<II

(q .. aulIV

(" .. eallV

I
I

I

I
I

.,

'"
e
s
'õ1 .,
.. ~

.0
c-

..
.. '"9
~"

'õ

" ""...
"''''"
g.~
o
o

I

.

.."....-"

o cAo

..
t:!

..

;:;

.,
"eo

c'8

Z

;~

o
,,'... "o.o..

] 'õ1~ ~
.o
" .oo "
o
" "9
'd

Õ
til
til

Q)

<>
o

<Il

aS

o

0-

.,;
O.lamt,lN.

(,»

CIl
Q)

"l,uluq

ao

°UJp'Uubso

'ulquudwoQ
OP"P!Ull

I
I

I

'"d

...
e>.

o

«i

<:)

'"d

;g
o

CI

..

26

ORDEM DO EXERCITO

N.o 1

La Série

Ministério da Guerra - 3. a Direcção Geral - t,a Repartição

VIT) Que os oficiais instrutores nas escolas práticas,
durante as horas de instrução, façam uso de um braçal
azul escuro, com a letra I em metal dourado.

Ministério da Guerra - Direcçã~ do Serviço de Administração Militar
V' Repartição

VIII) Que aos soldados recrutas aprendizes de música,
quando sejam voluntários e se reconheça, pelos conhecimentos que têm de música, que estão em condições de
fazer serviço com a banda, seja distribuído fardamento

&m~~.

I

5. 0_ Ileclaraçôes
Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete do llillislI'o

I) Que a delegação da inspecção das tropas de comunicação, na estação do Rossio, ficou instalada em frente
à saída dos elevadores de acesso, entre a policia de investigação criminal e a Consigne, e no mesmo pavimento
em que se encontrava.
, II) Que a Comissão dos trabalhos de preparação histórica do Corpo Expedicionário Português passou a denominar-se Comissão de estudo da intervenção do exército português na Grande Guerra e se encontra instalada
no aquartelamento do antigo Convento da Graça, ex-quartel do regimento de infantaria n, o 5.

Na Ordem do Exército n.? 4, 1.' série, de 28 de Fevereiro do
corrente ano, no artigo 2.° do decreto !l." 16:492, onde 811 J": "A insígnia será de verrncll», deve ler-se: "A iusígnia SUI':í de bronze
dourado»; onde se lê: «uma passadeira de verrncil», deve ler-se :
«uma passadeira de bronze dourado".
Na Ordem do Exército n.v 15, 1.' série, de 1929, p. 721, na 7.·
coluna do quadro n.? 5, onde 80 lê: "Primeiros cabos maqueiros
sani tários», deve Ier-so : «Seguudo cabos maqueiros sarritúrios» ;

1.' Série
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p. 718, na ,8.- coluna do quadro n.O 2, correspondente
a segundos
cabos condutores, oudc não fizura número al gurn, deve ler-se, na
linha eorrespondente
a cada l~ma das unidad;s abaixo mencionadas, o número que lhe vai indicado :

R. A. L.1 .•

8
8
8

R. A. L. 2 .
R. A. L. 3 .

R.A. L. 4.

..

8
8
6
6
4
4
6
6
4

G. A. P. 2 .•

4

G. A. P.3 ..

4
2
2
2
8

R. A. L. 5 ....
G. M. I. A. M. 14 .
G. M. I. A. M. 24 .

G. A. C.l ....
G. A. C. 2 •..•
G. M. I. A. M. 12 .
G. M. I. A. M. 15 .

G. A.P.1

c.r.

B. D. M.
B. D. M. C. 2.
B. D. M. C. 3.
3." C. T. H. .

.r .

8

E.P.A ....
Soma

• 106

João Namorado de Aguiar.
Está conforme.

o Ajndante General,

MINISTÉRIO

DA GUERRA

-

28 DE FEVEREIRO DE 1930

ORDEM

DO EXÉRCITO
(1.a Série)

Publica-se

ao exército

1.° -

o segu"nte:

üeoretes

linistério da Guerra- 3. a Direcção Geral-

2_&

Repartição

Deoreto no· 17:738
Tornando-se
necessário regular a situação dos oficiais
que se habilitaram
com () curso do estado maior, nos
termos do artigo 1.0 do decreto n.? 3:149, de 19 do Maio
de 1917;
Considerando
que êsses oficiais, logo que terminaram
o seu curso, podiam passar a desempenhar
serviço no
estado maior, conforme o preceituado
no artigo 4.° do
referido decreto'
. Considerando'
que, dos oficiais abrangidos
pelo arttg~ 1.0, uns entraram
no quadro do serviço do estado
maior por satisfazerem
às condições do artigo 4.° e outros não ingressaram
no referido quadro por não haverem concluído
os preparatórios
universitários,
eontinuando porém parte dêstos a desempenhar
serviço no
estado maior, incluindo serviço de campanha, tendo merecido alguns dêles informações
honrosas,
louvores
e
condecorações;
Considerando
que o artigo 52.° do decreto n.? 17:378,
de 27 de Setembro de 1929, restringe o desempenho do
serviço do estado maior aos oficiais habilitados com o
respectivo curso, julgados aptos para o mesmo serviço;
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Considerando que a doutrina dõsseartigo
é de fácil
aplicação para os oficiais que deram entrada no quadro
do servico do estado maior, pois quo para isso era condição indispensável serem julgados aptos para o mesmo
serviço;
Considerando que se torna necessário atender à situação dos oficiais que não deram entrada no quadro, mas
que, tendo dado boas provas no desempenho do serviço
do estado maior, há vantagem em poderem continuar a
prestar o mesmo serviço;
Considerando que à diferença de situação em que se
encontram os oficiais de que trata o artigo 1..0 do decreto
n." 3:149 deve corresponder tmpbóm uma manifesta
diferença de vantagens;
Usando da faculdade qne me confere o n. ° 2. ° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artigo LOdo decreto
n." 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos
Ministros dEItodas as Reparticões :
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 Os oficiais que se habilitaram com o curso
.do estado maior, nos termos do artigo 1.0 do decreto
n." 3:149, de H) do Maio de 1917. e não entraram no
quadro do serviço do estado maior por não satisfazerem
às condições do artigo 4.° do mesmo decreto, poderão
ser julgados aptos a prestar o serviço do estado maior
quando tenham dosompenhado pelo menos durante dois
anos, com boas informações,
serviço do estado maior e
tiverem feito, ou venham a fazer, os tirocínios exigidos aos
oficiais que com êles fizeram os respectivos cursos do
estado maior e que já foram j ulgados aptos.
§ único. Para a contagem dêstes tirocínios sorá aplicável o disposto no decreto n." 5:701, de 10 de Maio de
1919.
Art. 2.° Os oficiais que forem julgados aptos a prestar serviço do estado maior, nos termos do artigo 1 0,
não terão por êsse facto direito a acesso algum na €IS.
cala da respectiva arma ou a outra qualquer vantagem
de promoção, nem lhes será aplicável o disposto no u." 2.°
da alínea .1) (lo D.O 4.° do § 1.0 do urtigo lU.o do decreto
n." 17:378, de 27 de Setembro do 192H.
§ 1.0 Aos oficiais que até 31 de Dezembro do 1933
venham a satisfazor ao disposto no artigo 4.° do decreto
n.? 3:149 são garantidos os direitos que por êsse artigo
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lhes seriam conferidos, compatíveis
com a legislação VIgente.
§ 2.°
acesso nas escalas das respectivas
armas será
poré~ o prescrito
no artigo 21.° do decreto com fõrça •
d~ lei de 25 de Maio de 1911, que reorganr-.!:ou o exército, e nos termos do mesmo artigo, mas de forma que
os lugares que os oficiais venham a ocupar nessas escalas ~eJUm os que lhes competiriam
pela aplicação das
médias de promoção e das escalas em vigor no 5.° ano,
co.ntado a partir daqueles em que os mesmos oficiais termmaram os respectivos cursos do estado muior.
Art. 3.° Não serão julgados
aptos a prestar
serviço
do ~stado maior, nem poderão
desempenhar
o mesmo
serviço, os oficiais superiores
que não estejam habilitados. com as provas especiais do aptidão para o posto de
major do serviçn do estado maior, nem os capitães que,
tendo sido submetidos a essas provas, não tenham obtido
aprovação.
Art. 4.° Os oficiais do que trata o artigo 1.0 poderão ser julgados aptos a prestar serviço do estado maior,
sem exigência de o requererem,
por uma comissão composta do chefe e sub-chefe do estado maior do exército,
do comandante
da Escola Central de Oficiais, do director do curso do estado maior, dos chefes das quatro repartições da 3. ~ Direcção
Geral do Ministério da Guerra
e . do chefe da 1." Secção da 2. a Repartição da mesma
DIrecção Geral, que servirá de secretário, sem voto, logo
que se verifique que satisfazem às condições prescritas
no mesmo artigo.
Art. 5.0 Fica por êste decreto ampliada a doutrina do
artigo 52.° do decreto n," 17:378, de 27 de Setembro de
1929, e revogada a legislação em contrário.
Detflrmina-se portanto a todas as autoridades
a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fõrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
taro inteiramente
como nêle se contém .
.Os Ministros
de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govõrno da
República, em 11 de Dezembro de 1929.- ANTÓNIO ÓsCAR DE FRAGOSO CAR~IONA- Artur Iome Ferraz -Luís

°

Maria Lopes da Fonseca -Antóm:o de Oliveira SalazarHamilcar Baretnto Pinto - Luis António de Magalhlles
Correia-Jaime
da Fonseca Monteiro -Jol1o Antunes
Guimarlles-Edua?'do
Augusto Marques -Ilenrique
Linhares de Lima.
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tlillislél'io da Marinha
Decreto n.O 17:807

Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2;° do decreto n." 12:740, de 26 dê Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n," 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos
Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o se·
guinte:

Estatuto dos oficiais da armada
CAPÍTULO I

Classificação e hierarquia dos oficiais da armada
Artigo 1.0 A corporação dos oficiais da armada é
constituída pelas seguintes classes:
a) Oficiais de marinha;
b) Oficiais engenheiros construtores navais;
c) Oficiais de saúde naval;
d) Oficiais engenheiros maquinistas navais;
e) Oficiais da administração naval;
f) Oficiais auxiliares da armada.
Art. 2.° Hierürquicamente os oficiais da armada são
agrupados em três categorias: .
•
a) Oficiais generais. Postos: almirante, vice-almiranto
e contra-almirante;
b) Oficiais superiores. Postos para oficiais de mario
nha: capitão de mar e guerra, capitão de fragata e
capitão-tenente;
para. as demais classes de oficiais:
idênticas designações
de postos seguidas do nome da
respectiva classe;
c) Oficiais subalternos. Postos para oficiais de marinha: primeiro tenente e segundo touonte ; para engenheiros construtores e médicos: as mesmas designações
de postos srguidas do nome da respectiva classe; para
as demais classes de oficiais: primeiro tenente, segundo
tenente o guarda-marinha,
seguidas estas designações
pela indicação das respectivas classes.

L" Série
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Art. 3.° As equivalências
dos postos
armada e do exército são as seguintes:
Almirante.
. .
Vice-ulmirante.
Contra- almirante
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oficiais da

!'.farechul.

Capitão de mar e guerra.
Capitão de fragata
. . .
Capitão-tenente.
.
Primeiro tenonts
Segundo tenente
Guarda-marinha

General.
Brigadeiro.
Coronel.
'I'ouontc-coronel.
Major.
Capitão.
Tenente.
Alferes.

Art. 4.° O posto de almirante não pertence ao quadro
e só poderá ser conferido por lei especial ao vice almirante que, no comando do fõrças navais, tonha praticado em campanha
contra o inimigo externo feitos considerados relevantes.
Art. 5.° O capitão de mar e guerra comandando
em
chefe uma fôrça naval toma a designação
de comodoro.
Art. 6.° No tratamento
entre militares
da armada
cabe aos oficiais generais
a designação
de almirantes,
competindo a de comandantes
apenns aos oficiais de marinha exercendo
as funções de comando e aos oficiais
sup~riores
da rnesma classe quando pelas funções quo
desempenham
lhes não compita outra designaçãO.
Os outros oficiais do marinha são designados simplesmente pelo seu grau hierárquico
quando não lhes pertençam outras designações por virtude das funções que
exercem, e os das outras classes pelo grau hierárquico
seguido da designação da respectiva classe.

CAPÍTULO II
Situação

dos oficiais

Art. 7.0 Os oficiais da armada
seguintes situações:
a) No serviço activo;
b) Na reserva'
c) Na reforma ';
d) Separados do serviço.

podem oncontrar-so

nas
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s~;cçÃO I
Serviço activo
no serviço activo:
8.0 Consideram-se
a) Os oficiais especinlmente
destinados
ao desempenho das funções que à sua classe e pôsto competem nas
unidades e serviços dependentes
do l\linistério da Marinha, e os que nestas condições se encontrem licenciados
ou na inactividade
temporária
por doença ou por castigo;
b) Os oficiais que desemponhnm noutros Ministérios as
funções que lhes podem sor confiadas em harmonia com
o presento diploma e as disposições em vigor nesses Ministérios.
Art. 9.0 Os oficiais em serviço activo podem estar:
a) N o quadro - consideram-se nesta situação os oficiais
em serviço efectivo na armada que ingressem, por vaga,
nos quadros da sua respectiva classe;
b) Saprauumerários
IW quadro -consideram-se
supranumerários
ao quadro OH oficiais que, encontrando-se
em
serviço efectivo na armada, tiverem, por efeito de disposições logais, de ser promovidos independentemente
de
vaga, e os que, regressando
ao serviço efectivo da armada, encontrem os respectivos
quadros preenchidos;
c) Fora do quadro - consideram-se fora do quadro os
oficiais que não estiverem
em serviço efectivo na armada o designadamente
os abrangidos
pelas disposições
dos artigos 17.°, 19.", 23.°, 24.° e parte final do artigo 4.2.0 dêste diploma.
Art. 10. o Os oficiais são abatidos definitivamente
do
serviço activo pelos seguintes motivos:
a) Passagem à reserva;
b) Reforma;
c) Separação do serviço;
d) Demissão.
Art. 11.° São abatidos temporàriatnente
do serviços
activo, depois de autuados e até à captura dentro do período da prescrição, os oficiais quo tenham desertado.
Art. 12.0 Os oficiais do serviço activo podem estar,
relativamente
à pres tação do serviço, nas seguintes situações:
a) Na arma;
b) Em comissão especial;
c) Na inactividade temporária.
Art.

L" Série

ORDEM DO EX:gRCITO N.· 2

35

Art. 13.0 A sitl1aç,lio na arma compreende:
a) Comissões ordinárias;
b) Comissões extraordinárias.
Art. 14.0 Consideram-se
em comissão ordinária
da
arma os oficiais prestando serviço efectivo no Ministério
da Marinha, nas fórçus, unidades e serviços que dêle dependem e que directamente
lho interessam e designadamente:
1.Q Como Ministro da Marinha;
2.~ Como ajudante
de campo ou oficial às ordens do
Presldente da República'
r ~.o
Nos .diversos org;nismos
que constituem o Ministério, conslderado
como Administração
Central da Marinha;
Q
4. No comando de fõrças e unidades navais, nos estados maiores das fõrças, nus unidades e serviços da armada;
0
5. Como capitães de bandeira
dos navios fretados
pelo Estado;
6. o Nos departamentos
marítimos, capitanias e delegações dos portos do continente e ilhas adjacontes ;
7. o Nos arsenais e estabelecimentos
fabris destinados
a construção,
reparação
e conservação
do material naval;
8. o Nos hospitais,
enfermarias
e sanatórios
da armada;
0
9. Em serviço de comando
direcção ou docente, ou
f~eqüentando cursos nas 'escola~ drpendentes
do MinistérIO da Marinha
ou ainda freqüentando,
em escolas estranhas ao mpsdto Ministério , cursos ou preparatórios
de
cursos de especialização
ou aperfeiçoamento
do serviço
da marinha;
10. o Nas bibliotecas e arquivos de marinha;
11.0 Em serviços hidrográficos,
oceanográficos
ou meteorológicos dependentes
Ministério da Marinha;
12.0 Em estudo: no estrangeiro,
de assuntos
que i~teressem à marinha de zuerra ou ao Ministério da Marinha e por êste ordenad~s, ou ainda, com autorização
do
Govêrno, em fõrças ou unidades navais das marinhas de
guerra estrangeiras'
13. o Na fiscaliza<;:'ü,o de construções
e na recepção de
material para o Ministério da Marinha;
14.0 Em viaeom
quando motivada
~
, como passageiro,
b
por exigi"ncia de sorviço ;
15. uNos tribunais militares;

.

do
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16. o No comando e guarnição de navios mercantes,
quando pelo Govêrno assim fôr julgeado de conveniência
para o Estado;
17. o Em missões extraordinárias de carácter diplomático;
18.0 Adjuntos à Superintendência dos Serviços da Armada.
§ único. São considerados adjuntos à Superintendência dos Serviços da Armada os oficiais sem comissão, os
que forem mandados responder em conselho de guerra
ou conselho superior de disciplina, não sendo a 'leu pedido, e os que estejam cumprindo sentença ou penas
disciplinares fora das unidades a que pertençam, desde
que não tenham de passar, por disposição legal, a outra
situação.
Art. 15.0 As comissões de embarque terão, quanto possível, a duração de dois anos. As comissões de serviço
na arma, em terra, devem ser exercidas, se não houver
impedimento, por três anos.
§ 1.0 Exceptuam-se as comissões em seguida referidas, cujos períodos de duração vão abaixo indicados:
a) No estado maior naval, seis anos ;
b) Na aeronáutica naval e no serviço de submersíveis,
para oficiais especializados, seis anos;
c) Na Repartição de Meteorologia Náutica e nas missões hidrográficas, seis anos;
d) Na Comissão Oentral de Pescarias, como secretário, seis anos;
e) Instrutores, mestres fi demonstradores nas escolas
dependentes do Ministério da Marinha, seis anos;
f) Médicos especialistas do Hospital da Marinha, dez
anos;
g) Professores efectivos das escolas dependentes do
Ministério da Marinha, dez anos;
h) Promotores e defensores nos tribunais militares permanentes, dez anos.
§ 2.0 Para as comissões cuja nomeação exija concurso
deverá êste ser aberto com a antecipação precisa para
que a substitutção se possa fazer em tempo competente.
Art. 16.0 Os oficiais que se encontrem desempenhando
as comissões designadas no § 1.0 do artigo anterior devem interrompê-las, sendo mandados embarcar, para fazerem os tirocínios que lhes faltem para a promoção ao
posto imediato, quando a Superintendência dos Serviços
da Armada julgue provável que a promoção lhes venha

V Série

ORDEM: DO EXÉRCITO

N,o 2

37

a caber antes de terem completado a comissão. Os oficiais que tiverem a sou cargo serviço de instrução devem concluir porém o curso que estiverem regendo,
da arma consiArt. 17.0 Em comissão extraordinária
deraIll;-~e os oficiais quo, embora prestando serviço noutro M~mstério> devam permanecer
na situação ,na, ar~a,
em VIrtude das funções que exercem LI. seguir indicadas:
1.0 No Ministério da Guerra ou outro, om comissão
de serviço de carácter estritamente
militar que interesse
à defesa nacional e em que seja necessária a intervenção
técnica de oficiais da armada' ,
2.0 Como adidos navais' ,
3.0 Nos departamentos
marítimos,
capitanias e delegações dos portos coloniais e nos navios das marinhas
privativas das colónias.
Art. 18.0 Os oficiais de que trata o artigo anterior
não podem permanecer
naquelas comissões por mais de
seis anos seguidos, devendo, findo êste prazo, passar ao
desempenho de comissão ordinária na arma.
Art. 19.0 Consideram-se
em comissão especial os oficiais que se encontrem nas situacões designadas nos nú-meros seguintes:
1. o Em serviço nos observatórios
astronómicos,
meteorológicos
e sismológicos
ou outros não dependentes
do Ministério da Marinha'
'
'
, .
20.0 s que sejam empregados
cm explorações
sCle.nt~ficas ou em trabalhos de goodosia, topografia ou dolimitação de fronteiras quo não estejam a cargo do Ministério da Marinha' ,
3.° No serviço diplomático em missão ordinária, ou
n~ ~erv~ço consular, quando pertençam
aos quadros d?
~IImstél'lo dos Necócios Estrangeiros,
excepto como adib
dos navais' :,
4, o Os nomeados por decreto para comissões estranhas ao serviço da marinha que não possam ser desempenhadas conjuntamente
e sem prejuízo dos serviços que
lhes podem competir
nas situaçôcs
qUll lhes pertencer
OCupar na arma'
. 5.0 Como alt~s comlssários,
g'ovel'lllLdol'es o secret~l'l,OS, 0_u que exerçam nas colónias outras funções admimstratlvas;
6.0 Os não compreendidos
no artigo 17.°, que exerça:n no ultramar
quaisquer
funcões civi,fI ou militares
CUJa remuneração
esteja a cargo da colóma;

I

)

38

ORDEM DO EXÉRCITO

N.o 2

V Série

7. o Os que, devidamente autorizados, se encontrarem
ao serviço da Companhia de Moçambique, no seu território.
.
Art. 20.0 Os oficiais nomeados pura comissões especiais e para comissões extraordinárias da arma deixam
imediatamente de ser contados nos respectivos quadros.
Art. 21.° Os oficiais que permaneçam mais de dez
anos soguidos, ou quinze interpolados, em comissão considerada como especial, nos termos dêste diploma, não
podem regressar ao serviço da arma e são passados à
situação de reserva.
Art, 22.° Nenhum oficial do activo ou da reserva poderá ser nomeado para qualquer serviço estranho ao da
marinha, sem autorização do Ministro desta pasta, depois de prévia requisição e do informação favorável do
chefe do estado maior naval.
Art. 23. Passam à situação de inactividade temporária, por doença, os oficiais que no prazo de um ano gozem, por opinião da Junta de Saúde Naval, mais de
cento e oitenta dias de licença, consecutivos ou interpolados.
Nesta situação, os oficiais são examinados todos os
seis meses pela Junta de Saúde Naval, o só nela poderão permanecer durante quatro anos seguidos ou interpolados com períodos de efectividade inferiores a seis
meses.
Findo aquele período de quatro anos, serão examinados para regressarem ao serviço, serem reformados ou
demitidos, se não tiverem direito a reforma.
Art. 24.0. São colocados na situação de inactividade
temporária, por castigo, os oficiais que se encontrem
cumprindo pena de inactividade nos termos do regulamente de disciplina militar.
Art. 25.° Os oficiais a que se referem os artigos 17.°,
19.°, 23.°, 24.0 e parte final do artigo 42.°, quando regressem à situação de serviço na arma, em comissão ordinária, são considerados supranumerúrios
aos quadros,
até que nêles tenham cabimento, nos termos e condições
da lei.
Art. 26.° Os limites de idade para a passagem à situação de reserva serão, para a classe de marinha, sessenta e dois, sessenta e cinco e sessenta o sete anos, respectivamente, para os postos até capitão de mar e guerra,
inclusive, contra-almirante e vice-almirante, e para as
0
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demais classes da armada sessenta e dois, sessenta e
cinco e sessenta e sete anos, respectivamente, para oficiais subalternos ou capitães- tenentes, capitães de frugata e capitães de mar e guerra.
§ único. Os almirantes passam à situação de reforma
ao atingirem a idade de setenta anos.
SECÇÃO II

Reserva

Art. 27.0 Os quadros da reserva compreendem os ofíciais :
. a) Atingidos pelo limite de idade ou que tenham sido
iulgados incapazes do serviço activo pela Junta de Saúde
Naval;
b) Que requeiram a passagem a esta situação e tenham mais de sessenta e quatro anos de idade e quare~ta e quatro de serviço efectivo, sendo oficiais generais ; de sessenta e quarenta, sendo capitães de mar e
guerra; de cinqüenta e oito e trinta e oito, sendo capitã~s de. fragata ou capitães-tenentes
e de cinqüenta e
seis e trinta e seis, sendo oficiais subalternos;
c) Os de todas as classes, excpptuando os da alínea d),
com quinze anos de serviço efectivo como oficiais, quando
requeiram, lhes soja deferido e haja supranumerários
nos postos em que se encontram e nos quadros a que
pertencem;
d) Os nuxiliares do serviço naval que contem, pelo
menos, oito anos de serviço efectivo como oficiais, quando
req~eiram, lhes tenha sido deferido e haja suprunumerá.rlOs nos postos em que se encontram e nos quadros a
que pertencem;
e) Os que não obtenham aprovação nas provas a que
devem ser submetidos e os que delas desistam;
.I) Os demitidos dos serviços da armada, a seu pedido, sempre qlle o req uoirnm e obtenham deferimento;
g). Os que, tendo optado por comissões estranh~s ao
serviÇOdo Ministério da Marinha, fiquem com vencimento~ e reforma pelos Ministérios em que exercem a comIssão;
h) Os que, nos termos dêste diploma, tenham de pass~r
obrtgatoriamente a esta situação e não se encontrem Já
ab~angidos pelas alíneas anteriores ;
t) Os capitães e oficiais da marinha mercante e o pessoal da de recreio que, conforme a respectiva lei, devem
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pertencer
à reserva, e os que serviram na Grande Guerra
e estilo actualmente
nesta situação.
§ único. Os oficiais comprcoudídos
nas alíneas c) e d)
dêste artigo só passam à reserva quando as conveniências do serviço assim o permitam.
A1·t. 28.0 Os oficiais das alíneas a), b), c), d), e) e h)
do artigo anterior
têm direito aos vencimentos que na
reforma lhes competiriam
pelo seu poste e tempo de serviço; e os das alíneas f), g) o i) do mesmo artigo só
quando chnmados ao serviço efectivo da armada terão
direito a vencimentos.
Art. 29.0 Os oficiais que tenham atingido a idade e
tempo de serviço da alínea b) e satisfaçam a todas as
condições que lhes seriam exigidas para a promoção
ao
põsto imediato se continuassem
no efectivo serão promovidos 1:10 pôsto imediato àquele em qU(l se encontram,
quando }Jassarem ao quadro da reserva por o terem requerido ou por se encontrarem
nas circunstâncias
da alínea a) do artigo 37.0, não podendo porém alcançar põsto
superior ao mais elevado dos quadros da sua classe.
§ único. Exceptuam se da última disposição dêste artigo os oficiais ria classe dos auxiliares da armada,
aos
quais é concedida a promoção ao pôsto imediato àquele
em que se encontrem
na ocasião <la sua passagem à
reserva,
embora seja o mais elevado da sua classe,
quando estejam nas condições dõste artigo e tenham dois
aDOS de serviço efectivo no referido posto.
Art. 30,0 Os oficiais II. que se referem 'as alínea f),
g) e 9 do artigo 27,°, quando atinjam mais de cinco anos
que o limite de idade estabelecido
para o seu pôsto, são
abatidos aos quadros da reserva. Os oficiais que pertencerem à reserva, nos termos destas alíneas, só se se inutilizarem em serviço militar naval e por acidente ocorrido
no mesmo podem passar à situação do oficiais reformados da armada.
Art. 31.0 Em diploma especial serão determinados
e
regulados os serviços e comissões que competem aos quadros da reserva, tanto em tempo de paz como de guerra,
bem como as promocões nestes quadros.
Art. 32.0 Os vencirnentoe, l"t'gaJias, direitos e deveres
dos oficiais dos quadros da reserva, quando prestem serviço ofect1'\'o na armada, cm tempo (lo guerra ou quando
em barcados,
durante os períodos de instrução e oxercícios, serão iguais aos (los oficiais do activo do mesmo
põsto e nas mesmas condições,
Quando porém forem
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chamados em outras condições ou ap0nas para fazer parte
de comissões técnicas, consultivas ou de carácter temporário, terão direito somente à gratifica<;ão que compete
ao serviço em que forem empregados.
SECÇÃO III

Reforma
0

Art. 33. Os oficiais da reserva
passam ti, reforma
quando:
1.° Atinjam setenta anos;
2. ° Completem
cinco anos no quadro da reserva,
ou
sejam julgados incapazes de' todo o serviço pela Junta. de
Saúde Naval, os da alínea a) do artigo :37.°;
3.° Compl€'tem cinco anos depois do limite de idade do
pôsto em que passam à reserva, ou sojam julgados incapazes de todo o serviço pela Junta de Saúde Naval, os
das alíneas b), c), d), e) e II) do mesmo artigo 27.°;
0
4. Os que sejam maududos passar a esta situação nos
termos do regulamento
de disciplina militar.
Art. 34.0 Têm direito à reforma ordinária os oficiais
que tenham quinze anos 011 mais de serviço efectivo e
manifestem incapacidade
física para continuar no desempenho das funções do seu pôsto, quer no activo quer na
reserva, sendo esta incapacidade
comprovada pela Junta
de Saúde Naval.
. § único: Os oficiais com quinze ou mais anos ~le serVIÇO efectivo
podem também S0r colocados na situação
de reforma ordinária
nos termos do regulamento
de disciplina militar.
'
Art. 35.0 Têm direito à reforma extraordinária
os oficiais da armada com qualquer tempo do serviço, quando
se prove que a sua incapacidade
proveio de ferimentos
ou desastre grav~ sofridos em combate, manutenção da
ordem pública ou desempenho de ontros deveres militares, e bem assim quando por doença adquirida em campanha ou manutencüo da ordem pública.
§ ú~ico. A incapacidade que dá direito à reforma extraordmária
será também comprovada
pela J 1111ta de
Saúde Naval.
. Art. 36.0 Os oficiais do serviço activo nas eircunstãnc.las de idade e tempo de serviço da alínea b) do artl;;o 27.°, quando sejam julgados incapazes de todo o serVIÇO por opinião
da Junta de Saúde Naval, serão refor-

42

ORDEM DO EX~RCITO

N.o 2

V Série

mudos no posto imediato àquele em que se encontravam
no serviço activo, satisfazendo as condições de promoção
indicadas no artigo 29. o e seu § único.
Art. 37.0 Os vencimentos da reforma ordinária são regulados pela lei de vencimentos.
Art. 38.0 O vencimento da reforma extraordinária será
igual ao sõldo do põsto do oficial na actividade, se não
tiver direito. pelo seu tempo de serviço, a reforma mais
vantajosa, dentro dos limites estabelecidos na legislação
em vigor.
Art. 39.0 Os vencimentos, regalias, direitos e deveres
dos oficiais reformados que prestem serviço efectivo na
armada serão os mesmos que os dos oficiais da reserva
em análogas circunstâncias.
SECÇÃO

,

IV

Separados do servIço

Art. 40.0 Consideram-se na situação de separados
serviço, os oficiais que, após julgamento em conselho
disciplina militar, devem ser afastados do serviço da
mada. com privação do uso de uniforme, nos termos
regulamento de disciplina militar, e aqueles que o
rem em virtude de lei ou decreto especial.

do
de
ardo
fo-

CAPi'l'ULO 1II

Licenças
Art. 41. o As licenças que podem ser concedidas aos
oficiais da armada são:
Licença ilimitada;
Licença registada;
Licença da Junta de Saúde Naval;
Licença disciplinar;
Licença especial;
Licença compensadora.
Art. 4~.0 A licença ilimitada é concedida quando as
circunstâncias do serviço o permitam por tempo não
inferior fi seis meses, decorridos os quais os oficiais que
a estiverem gozando, são colocados fora do quadro.
§ 1.0 O tempo em que o oficial se encontre na licença
ilimitada não é contado para qualquer efeito.
§ 2.0 Os oficiais no gõzo de licença ilimitada podem
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ser chamados à efectividade
do serviço quando seja necessário.
§ 3.0 Os oficiais no gôzo de licença ilimitada só podem regressar,
a seu pedido, ao serviço quando haja
vacatura
no quadro. No CllSO contrário, promover-se
há
a inscrição
da verba que lhe diz respeito, no orçamento
do ano económico seguinte,
e só depois da verba inscrita poderão ser atendidos os seus requerimentos.
§ 4.0 Os oficiais que permaneçam no gõzo de licença
ilimitada
por um período
superior
a três anos devem, ao regressar
ao serviço efectivo
da armada, ir
desempenhar
comissões do embarque logo que haja possibilidade da respectiva
nomeação.
§ 5.0 Os oficiais que permaneçam no gozo de licença
ilimitada
por mais de seis anos só poderão comandar
um ano após a sua apresentação
ao serviço efectivo da
armada.
§ 6.0 Os oficiais que permaneçam no gôzo de licença
ilimitada por mais de oito anos seguidos ou doze interpolados passam à reserva.
Art. 43.0 A licença registada
b concedida aos oficiais
que a requeiram por períodos cujo somatório não exceda
a seis meses dentro do período de um ano, quando justifiquem a sua necessidade
com motivos imperiosos e
possam ser dispensados do serviço.
§ 1.0 Não poderão ser gozados mais de seis meses
desta licença, dentro de um período de cinco anos.
§ 2.° O oficial no gõzo desta licença não conta tempo
de serviço senão para efeitos de reforma.
Art. 44.0 As licenças da Junta
de Saúde Naval são
concedidas
sob proposta desta e sanção do Ministro da
Marinha.
Art. 45.0 Os oficiais a quem fõr concedida licença da
Junta de Saúde Naval serão mandados
desembarcar
dos
navios ou unidades em que prestam serviço ou exonerados das comissões que desempenham,
se a licença fôr
por tempo superior a noventa dias.
§ único. Quando o período oe licença fõr inferior a
noventa dias, poderão ser conservados
nas situações em
que se encontram,
se assim convier ao serviço.
Art. 46.0 Os oficiais quo baixem ao hospital ou estejam em tratamento
na sua unidade, serviço 011 domicílio,
devem ser submetidos
à Junta de Saúde Naval, desde
q ue o impedimento por doença se prolongue por mais de
trinta dias ..
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Art. 47.0 As licenças disciplinares
são concedidas nos
termos do re~ulamento
do disciplina militar.
Art. 48.0 g privativa do Ministro da Marinha a competência para conceder
licença especial,
até sessenta
dias, aos oficiais que a requeiram,
para no estrangeiro
aumentarem
a sua instrução profissional, devendo os oficiais a quem fôr concedida esta licença apresentar
relatório dos resultados e ensinamentos
colhidos nos estudos
a que proccdflrem.
§ 1.0 Esta licença não pode ser concedida em dois
anos consecutivos e só poderá obtê-la mais de uma vez
o oficial que mostrar, pelos seus relatórios,
que aproveitou, de forma útil para a profissão, os seus estudos no
estrangeiro.
§ 2,0 A concessão desta licença implica a perda de
direito à licença disciplinar no ano em que é gozada.
Art. 49,0 Tarn direito à licença compensadora
os oficiais das diversas classes da armada que regressem
à
metrópole de comissões de serviço ou de embarque nas
colónias, para que touham sido nomeados pelo Ministério
da Marinha, ou de viagens de longo curso. Esta licença
é de tantos meses quantos os anos completos
que tiver
durado a comissão do serviço de que l.'egressarem e de
dois dias por cada mês de ano incompleto,
desde que
tenham mais de um ano nus situuçõcs referidas.
§ 1.0 A coccessno desta licença é da competência do
Ministro da Marinha quando fõr requerida pa.ra gozar
DO estrangeiro
e da. co ui potência do chefe do estado
maior naval quando vara ser gozada no Pais.
Art. úO.ú A licença do quo trata o artigd
anterior
deve ser r~queridu dentro do quinze dias após o regresso
do oficial à metrópole e só poderá ser gozada dentro de
um ano, contado desde n data da ohegada.
§ 1.0 Na duração desta licença deve ser abatido o
tempo excedente a um mês de licença concedida ao req uerente por opinião da ,1unta de Saúde Naval.
§ 2.0 O oficial deve declarar no seu requerimento
o
dia em que pretende inicial' a licença a que €late artigo
se refere.
Art. 51.° Quando, devi •Io ao número de requerentes,
não fõr possível que os oficiais gozem a licença compensadora nas épocas por aios indicadas, será dada preferência:
1.0 Aos oficiais que há mais tempo a não tenham gozado;
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2. o Aos oficiais que há mais tempo hajam regressado
e a não tenham gozado.
§ único. A licença compensadora
tem preferência
sôbre a licença disciplinar.
CAPÍTULO IV
Funções

dos oficiais

da armada

Art. 52.0 Além das funções de instrução
e justiça
competem,
em especial, a cada uma das classes do oficiftlis du armada as que constam das secções dêsto capítulo, a seguir indicadas.
SECÇÃO

I

Oficiais de marinha
Art. 53. Compete aos oficiais do marinha o exercido
das funções propriamente
militares da armada, compreendendo as de comando c utilização das suas unidades
navais e aéreas, e a direcção e execução dos serviços
que dizem respeito às armas usadas na guerra naval e à
preparação
o eficiência das referidas
unidades. Competem igualmente
aos oficiais do marinha
as funções do
direcção dos outros serviços elo Ministério que interessem
à navegação ~ fomento marítimo.
Art. 54.0 As diferentes cu togorias do oficiais do marinha competem particularmente
as seguintes funções:
a) Oficiais generais:
comando supremo das forças da
armada, comando em chefe de esquadras
ou divisões,
chefes do estado maior de esquadras,
direcção dos organismos e serviços principais da administração
central da
marinha.
b) Oficiais superiores:
comando de fórçns navais ou
aéreas, agr'upamentos
de unidades ou unidades
isoladas
e fõrças do dosombarque ; chefes do estado maior do fôrças navais, segundos
comandantes
ou imediatos, chefes,
sub-chefes
0\1 directores,
sub directores
e adj untos dos
serviços e repartições
do Ministério da Marinha, oficiais
do estado maior naval o do estado maior das Iôrças navais, chefes de servicos gerais e chefes ou adjuntos dos
departamentos
marttimos, capitães dos portos e ajudnntes do Presidente da República.
c) Oficiais subalternos:
comandantes,
imediatos e oficiais de guarnição de unidados navais ou aéreas ; chefes,
0
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sub-chefes e adjuntos de serviços nos estabelecimentos
navais e nos vários organismos do Ministério da Marinha; ajudantes do Presidente da República, do Ministro
da Marinha, dos oficiais generais comandantes em chefe
de fõrças navais ou aéreas e dos comodoros ; comandantes ou subalternos de companhias de desembarque,
capitães dos portos, delegados marítimos e oficiais do
estado maior naval e do estado maior das fôrças navais.
SECÇÃO II
Engenhelros

construtores

uavals

Art. 55. Compete aos engenheiros coustrutores navais o exercício das funções de engenharia de construção naval, compreendendo a construção e reparação de
navios da armada e respectivas máquinas, e as demais
funções técnicas da especialidade na administração central da marinha o nas fábricas de construção naval do
Estado e su~s dependências.
Art. 56.0 As diferentes categorias de engenheiros construtores navais, competem particularmente
as seguintes
funções:
a) Oficiais superiores: inspecção e direcção dos serviços de construção naval; direcção de oficinas dos arsenais e suas dependências; direcção de trabalhos nos navios em construção o fabrico; estudos concernentes a
obras de construção naval; fiscalização do construções o
fabricos do navios realizados cm estaleiros particulares;
chefes sub-chcfos ou adjuntos de repartições da especialidade nos diferentes organismos da administração central da marinha.
b) Oficiais subalternos:
direcção de oficinas; direcção
ou fiscalização de tra bulhas nos navios em construção
ou fabrico nos estabelecimentos do Estado ou particulares; chefes de secção ou adjuntos nas repartições do especialidade nos diversos organismos da administrcção
central da marinha; estudos concernentes a obras do
construção naval.
0

SECÇÃO

III

Oflciais de saúde naval
Médicos navais

Art. 57.0 Compete aos médicos navais o exercício da
medicina e cirurgia nas fôrças e unidades da armada,
hospitais e postos de saúde de marinha, inspecção de
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, saúde naval e direcção dos serviços de saúde na administração central da marinha e suas dependências;
serviço
das iuntas de saúde e recrutamento,
e, de uma maneira
geral, tudo quanto interessa à saúde e higiene naval, incluindo o serviço nos respectivos
laboratórios.
categorias de médicos navais
Art. 58.0 As diferentes
comp8tpm particularmente
as seguintes funções :
. a) Oficiais superiores:
inspecção
e direcção do serVIÇO de saúde naval;
direcção de hospitais e postos médicos, chefes ou sub-chefes
de repartições
da especialidade na administração
central da marinha;
chefes do serviço de saúde das fôrças navais; chefes ou directores de
serviços técnicos nos hospitais da mariuha ; presidentes
e vogais das juntas de saúde.
b) Oficiais subalternos:
serviços de saúde nu Administração
Central da Marinha, hospitais, postos médicos,
fôrças, unidades e estabelecimentos
de marinha e voguis
das j untas de saúdo.
Farmacêuticos

navais

Art. 59.0 Compete aos farmacêuticos
navais o exercicio das funções de farmácia e química toxicológica e bromatotógica uecossãrias ao serviço da armada, incumbindo
especiahnente
ao oficial superior do respectivo
quadro a
direcção dos serviços da especialidado
no Hospital da
Marinha.
SECÇÃO

Eugeuhctros

IV

maquinistas

navais

Art. 60.0 Compete aos engenbeiros maquinistas navais
o exercício das funções de direcção, condução e reparação de máquinas nas fôrças, unrdados c serviços da armada, e a direcção técnica dos serviços do máquinas na
Administruçüo
Centrul da Jhl'itl ha e suas dopcndoucias.
Art. (H." As difernntes categorius de engenheiros maquinistas navais competem particularmente
as seguintes
funções :
a) Oficiais superiores:
inspoccão ~ direcção do serviço
de m áq uinas : chefos Oll sub-chefes de 1'1']1a1'ti(:(')esda espeeialidade na Acll1iinistmç:l0 (\'lItl'al da \I:ninha; chefes
nos serviços UI' máquinn« nus fi;n:lI" nuvn.is (I nos estabeleciun-nros
dI' ruuriuha, 1I""im ('01l10 nos estnbelecrmeatos de instrução dependentes
do 1\lini8tério da Mári-
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nha ; serviço nas oficinas dos arsenais e outros estabelecimentos fabris;
b) Oficiais subalternos:
chefia e condução dos ,serviços
de máquinas
nas unidades e serviços da armada;
serviço nas oficinas dos arsenais e outros estabelecimentos
fabris.
SECÇÃO

v

Oficiais da a<lministraçlIo naval

Art. 62. Compete aos oficiais da administração naval
o exercício das funções de contabilidade
e tesouraria no
Ministério
da Marinha, fôrças navais, unidades e serviços da armada,
bem como das relativas aos serviços de
abastecimento.
Art. 63.0 Às diferentes categorias c!e oficiais' da administração
naval competem particularmente
as seguintes
funções:
a) Oficiais superiores:
chefes e sub-chefes das Repartições de Fiscalizução
e Administração
Naval e chefes
dos serviços do contabilidade
nos diversos organismos
da Administração
Contrai da Marinha e nas fõrças navais;
b) Oficiais subalternos:
serviço nas Repartições
de
Fiscalização
e Administração
Naval e nos Depósitos de
Marinha;
chefes de contabilidade
e adjuntos nas fõrças,
unidades
e servicos da armada;
secretários
dos comandantes em chefe das fôrças navais.
0

SECÇÃO

VI

üüclals ullxiliares da armada
Art. 64. Compete
aos oficiais auxiliares da armada
o exercício de funções auxiliuros junto dos comandos,
direcções,
repartições
e outros organismos da Administração Central da Marinha e estabelecimentos
e serviços
dependentes
do respectivo
i.\1iuistério, incluindo dopartamentos, capitanias e doleguções marltímas,
quer em serviços de carácter
burocrático
ou profissional,
quer nos
de carácter
próprio das ospeeialidados
om que se dividem as diversas clusses destes oficiais.
Art. 65.0 Às classes de oficiais auxiliares abaixo indicadas competem particularmente
as seguintes funções:
a) Oficiais músicos:
regência
das bandas da armada
e direcção artística c educativa dos músicos que as compõem;
0
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b) Oficiais maquinistas
condutores:
chefes do serviço
de máquinas
de navios ou estabolocimontos
do marinha
cuja direcção não compita a engenheiros maquinistas;
condução de máquinas e caldeiras nD.S unidades e serviços da armada;
serviço <las oficinas o estabelecimentos
fabris de marinha;
c) Oficiais auxiliares de saúdo: serviço no Hospital da
Marinha,
nos postos médicos e nas repartições
de serviço de saúdo da Administração
Central da Marinha.
CAPÍTULO V
Especializações
0

do marinha. são
Art. 66. Todos os oficiais subalternos
obrigados a especializar-ao
para o exercício das funções
de qualquer dos serviços técnicos abaixo indicados:
a) Hidrografia;
b) Artilharia e tiro;
c) Torpedos o minas;
d) Radiotelegrafia
e comunicações;
e) Submersívois ;
f) A viação naval.
Art. 67.0 Para os serviços de aviação e submersíveis
deverão
também especializar-se
os oficiais subalternos
da classe de engenheiros maquinistas navais julgados necessários
para atender
as exigências
do serviço da armada.
A rt. 68.0 Em diploma especial se rceulamcntarú
a organização,
funcionamento,
freqüência
e programas
dos
cursos de especialização.
CAPÍTULO VI
Informações
0

Art. 69. Os comandantes,
directores,
chefes ou outras autoridades
superiores,
qualquer que seja o serviço
ou comisaão que desempenh
m no Ministério da Marinha
ou outro, quo tenham oficiais da armada
ob as suas 01'dons, remeterão periodicamente
à. Secretaria ela Superintendência dos Serviços da Arm da informaçõea
individuais dês ses oficiais.
Art. 70.0 As informações
serão anuais e referidas ti. 1
de Janeiro, para os oficiais em comi são especial; (I semestrais, referidas a 1 de Janeiro e 1 de Julho, e reme-
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tidas até o dia 15 dos referidos meses, para os oficiais
na arma.
§ único. Os comandantes,
diroctoros ou chefes de serviço deverão informar
acêrca da aptidão e comportamento dos oficiais seus subordinados,
sempre qhO estes
pas em de navio, fõrça, estabelecimento 011 serviço em
que tenham permanecido
três meses, período mínimo de
permanência
para a obrigatoriedade
dt'l prestação
do informações,
salvo se algum facto extraordinário
ocorrer
que permita antes formar opinião concreta e precisa sõbre o informado.
Art. 71.0 As informacões
são forro uladas segundo o
modõlo apenso a êste diploma,
obsorvando-so
o seguinte:
1.0 Não são admitidas rasuras ou omon das ;
2.° As respostas aos quesitos devem SOl' concisas e
precisas;
3.0 Quando as respostas
a um on mais dos quesitos
considerados
primordiais
para promoção
(1 que são os
que se referem
à competência
profissional,
comportamento militar e civil e aptidão flSic:\ - nao forem precisas ou concludentes,
deverão essus informações
ser
presentes
ao chefe do estudo maior naval para apreciação e para serem adoptadas
as providências
que julgue
necessárias;
4.° Na casa das circnnstãncias
a observar serão escrituradas, com as datas de início o fim. e por ordem cronológica, as respectivas indicações;
5.° A resposta ao quesito quo se refere a competência
profissional
deve sor: tem ou não tem, o as respostas aos
quesitos
do juízo que faz de'le o informador
devem bel':
sim ou nl1o;
6. o No juízo ampliativo aproscntarú
o informador
quaisquer
outras indicações que possam concorrer para
formar opinião sõbre as quulidadcs morais. profissionais
e técnicas do oficial e sobre a sua aptidão para o põsto
imediato.
Art. 72.° O informador assume completa re ponsabílída de sôbro a inteira exactidão e imparcialidade
da" informações que eubscrevo.
Art. 73.0 O comandnnto,
chefe ou autoridade
superior, tendo preenchido o mupa da informação com as respostas a todos os quosítos, e depois dr. haver oscrito o
seu juizo mostrará
a informação 80 interessado,
quo a
deve rubricar
e datar.
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Art. 74.0 O oficial que tiver por meuos exacto qualquer dos dizeres da sua informação poderá reclamar dentro do prazo de três diaa, contados a partir daquele em
que a visou e rnbricou.
~ único. O oficial que queira reclamar mencionará por
escrito, ao visar ti. sua informação, o quesito ou quesitos
de cuja resposta reclama.
Art. 75.0 A reclamação,
sempre escrita, conterá as
razões justificativas acompanhadns da possível documentação ou indicação de testemunhas dos factos e de tudo
que possa bem elucidar o informador, fi quem, pelas vias
competentes, deve ser remetida ou entregue. O informador, no prazo de três dias, contados a partir daquele em
que a tiver recebido, deve resolver como julgue de justiça, alterando a informação ou mantendo-a.
Art. 76.0 No caso de ser mantida a informação e o
informado se não conformar, pode recorrer para o chefe
do estado maior naval, dentro do prazo de três dias,
contados desde a data do despacho do informador, juntando ao seu recurso todos os documentos que sirvam
para o íuudamentar.
Art. 77.0 O recurso a que se refere o artigo anterior
será remetido pelo informador, pelas vias competentes,
ao chefe do estado maior naval, acompanhado por um
relatório justificativo de não ser atendida a reclamação
e de quaisquor documentos comprovativos. O chefe do
estado maior naval pode. depois de estudar ou mandar
estudar o assunto, expô-lo ao Conselho General da Armada para. resolução, quando não resolva em última instância.
CAPÍTULO VII

Antiguidade relativa dos oficiais
Art. 78.0 A antiguidade relativa dos oliciais no posto
inicial da sua classe é determinada pela ordem dos cursos ou concur-sos em virtude dos quais hajam sido admitidos, a, em cada curso ou concurso, pelo resultado das
classificações finais, em conformidade com as disposições
em vigor relativas a cada classe.
Art. 79. n A antiguidade relativa dos oficiais nos outros postos regula-se pela ordem de promoção a êsses
postos, salvo as restricooa legais.
Art. 80.0 Quando se dê igual untiguidado entre oficiais
do mesmo pôsto, a antiguidade ó regulada pela do posto
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anterior;
em caso de igual antiguidade
em todos os postos de oficial é considerado mais antigo o que tonha mais
tempo de serviço e, havendo ainda igualdade nesta última circunstância,
é considerado mais antigo o qne tenha
mais idade.
expresso noutros
Art. 81.0 Além do que se encontra
capítulos dêste diploma, desconta-se ao tempo de serviço
efectivo na armada:
1.o O tempo decorrido no cumprimento do sentença ou
de pona disciplinar,
nos termos do Código de Justiça
Militar e do regulamento
de disciplina militar da armada;
2.0 O tempo do ausência ilegítima do serviço ;
3.'1 O tempo de inactividade
tomporár ia por doença
que exceda trezentos e sessenta e cinco dias, quando ll.
doença não tenha sido adquirida em serviço uu por efeito
dêste.
.
Art. 82.0 A Superintendência
dos Serviços da Armada
publicará todos os anos, até 31 de Março, a lista de antiguidades
dos oficiais da armada, referida 11 31 de Dezembro do ano anterior.
CAPÍTULO VIII
Condições

de promoção

SECÇÃO I
RegraI'! fundamentais

Art. 83.0 As promoções
nas diferentes classes do oficiais são feitas de grau em grau hierárquico.
Em caso
algum pode o oficial ser promovido senão ao posto imodiatamento sn períor.
,
Art. 84.0 Na promoção dos oficiais das diferentes classes da armada
observar-se
há o princípio
da antiguidade, guardadas
as condições gerais e especiais prescritas neste diploma.
§ único. São oxcluídos da promoção os oficiais que não
sejam considerados
aptos em vista das suas informações
ou da insuficiência
das proyus prestadas
nos cusos em
que a lei as exige.
Art. 85.0 Só podem ser promovidos
por distinção ao
põsto imediato os oficiais que pratiquem um feito muito
notável orn acção ou acções militare"! navais contra o inimigo externo e que sejam considerndcs
aptos para desempenhar
as fuuçõos dêsso põsto.
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§ 1.0 Para 11 promoção poder ser decretada é indispensável proposta do chl'f(l sob cujas ordens o oficial servia quando se distinguiu, proposta quo deverá ser acompanhada
das ordens on relatórios
especificando
o feito
notável que a fuudamenra,
o parecer
favorável do Conselho General da Armada.
§ 2.0 A proposta 11 que so roforo o § 1.0 dêste artigo
devorá ser enviada ao chr-fe do estado maior naval até
trinta dius, 11 contar do [f'rmo dus opcruçóes durante as
quais. o feito foi pruticado.
Art. 8G.o Os oficiais promovidos nos termos do artigo
anterior
ficam supranumerários
ao quadro até que nêle
se dê a primeiru vagn.
Art. 87.° Nenhum oficial podo ser promovido ao pôsto
imediato para o quadro ll'galmpute fixado, sem que haja
vacatura a prcenchor-, s,t1YO os ca80H expressamente
designados neste diplomn.
Art. 88.0 Para as vnca turns que ocorram uos diversos
quadros serão promov idos os oficiais n quem dontro dêles pertença promoção por antiguidade,
quer estejam no
quadro quer so oncontr-rn na situacto lIA snpr-anumerários.
§ 1.0 Os oficiais quo SO on .ontrum fora do quadro serão promovidos, SIl '·ati~fi.zl·I(>1lla toda us condições de
promoção, logo quo o sn,in por vuga um oficial mais mo.
derno do respectivo
quadro.
§ 2.0 Os oficiais na situa cão (lll ii didos permanentes
aos quadros sorno promovidos nos termos da legislação
que, antcriormento
ii. publicneüo dês te diploma, lhes era
aplicada.
•
0
Art. 89. Quando om qualquer dOR quadros dos oficiais
da armada
so dõ "acatam
de um pôsto quo não possa
ser provido por não hn.n'l' oHcial do põsto n.nterior que
satisfaça a todas as connições de prOllioç'ão, essa vacatura não se prl·únchrrá.
mas 11. promoção realizar so há
nos graus hierárquicos
inferiores p:tra to.los os oficiais a
q uem ela portcnc'!l'ia. so se tiv~sso dado no pOsto superior, dosde que satisfaçam a todas as condiçõos de pro.
moção.
Art. 90, o Em caso algum poderá ser concedido pôsto
de oficial honorário.
0
Art. 91. ~t'llhum ofidal pOlIu ser graduado om pOsto
ou categoria
sU[lt'l'ior hqui'la qu ' lho pertença pela sua
efectiva situação na hicrul'(lllia naval.
0
Art. 92. Os oficiais (las di q~r.as clHRs€1sda armada
na situação de licença ilimitada,
'o satisfizerom a todas
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as condições de promoção na ocasião de ascender ao
põsto imediato o oficial que no seu quadro se lhes segue
em antiguidade, devem ser promovidos simultâneamente
com estes quando não forem abrangidos pelo disposto no
§ 6.° do artigo 42.0
•
Art. 93. o Os guardas.marinhas
das diversas classes
da armada que ingressam nos rospectivos quadros de
oficiais neste põsto são promovidos a se/.tundos tenentes ao cabo de dois anos de serviço efectivo na arma,
tendo satisfeito às condições gorais e especiais de promoção.
Art. 94.° Quando por motivo de fõrça maior e independente da sua vontade os guardas. marinhas da classe
de marinha sofram demora na promoção a segundos tenentes, a sua antiguidade neste pôsto, depois de serem
promovidos, será contada como se nenhum impedimento
tivesse havido.
SECÇÃO

II

Condições geraiR de promnção

Art. 95.° As condições gerais de promoção em todas
as classes da armada tl para todos os postos de oficial
são:
.
1.11 Ter determinado tempo de bom e efectivo serviço
na arma e no pnsto que ocupa;
2.& '1'(>1' bom comportamento militar e civil;
3. a Ter idoneidade moral;
4.:1 Ter aptidão ftsica ;
5. a Ter competência profissional para o exercício do
pôsto imediato.
§ 1.0 para fi verificação das condições 1.:1, 2. a e 3. a,
e também da 5.:1, excepto para os postos designados no
artigo 99.°, são elementos de apreciação suficiente as informações a ,que se refere o capítulo v.
.
§ 2.° A condição 4.11 6 verificada por uma junta de
inspecção, constituída por um presidente, oficial de marinha, e dois vogais, sendo um oficial da classe do oficial a promover e um médico Uaval , excepto para os
dois últimos postos de cada urna das classes, om que
esta condição ser-á verificada polu Juuta de Saúdé Naval.
§ 3.° Quando o oficial estiver em serviço fora dos
portos do continente d República, a 4.11 condicão será
verificada no seu regresso ao continente, Excoptua-se a
promoção no último pOsto na classe dos oficiais auxilia-
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res do serviço da armada e aos dois últimos postos de
cada uma das outras classes do oficiais, em que é sempre obrigatória a verificação preliminar da 4. a condição.
§ 4.° As condições gerais a que se refere o § 1.0 são
apuradas na Repartição do Pessoal e apreciadas pelo
chefe do estado maior naval. que proporá ao Ministro
da Marinha as promoções a realizar, excopto nos seguintes casos:
1.0 Quando, em vista das informações, haja dúvidas
sobre a competência moral ou profissional do oficial a
promover. Na primeira hipótese será o oficial presente
ao Conselho Superior de Disciplina da Armada e só
proposto para promoção se a decisão do Conselho lhe
fõr favorável. Na segunda hipótese será o processo de
promoção submetido ao Conselho General da Armada,
que emitirá o seu parecer se tiver suficientes elementos
para o formular, ou indicará, no caso contrário, as pro.
vas que o oficial dev(' prestar;
2. o Quando so trate de promoção a oficial superior,
caso em que só depois de prestadas provas satisfatórias
poderá o oficial ser proposto para promoção;
3. o Quando SB trate de promoção a oficial general,
CURO em que, depois de prestadas provas satisfatórias,
devorá ainda ser ouvida. a opinião do Conselho General
da Armada sõbre as qualidades de chefe do oficial a
promover.
Art. 96.0 Quando em vista das informações se verificar que um oficial tem num comportamento moral ou
civil, êsse oficial só poderá ser promovido depois de terem decorrido dois anos de serviço efectivo com boas informações.
Art. 97.° O oficial que, tendo vacatura para promoção ao posto imediato, satisfizer a todas as outras condições de promoção, menos a aptidão física, produzindo a
falta desta incapacidade permanente para o serviço, será
passado à reserva ou reformado com a. graduação e vantagens a. que teria direito se a promoção se efectuasse.
SE (,<\0 III
Condl~õC8 espectats

de promoção

Art. 98.0 Além das condições g rais enunciadas no
artigo anterior, devem ainda os oficiai satisfazer a coudicoos especiais de promoção, variáveis para cada classe
e põsto.
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Art. 99.0 Os capitães de mar e guerra da classe de
marinha
e os primeiros
tenentes de todas as classes da
armada, além de torem de satisfazer às condições gerais
e às especiais adianto indicadas, deverão também prestar
provas para, a sua promoção, respectivamente,
a oficial
general e oficial superior.
§ único. Os oficiais chamados a prestar provas que,
por escrito, declarem não o querer fazer, os que durante
as provas declarem, por escrito, que desistem de as prestar e os que nelas não sejam aprovados
passam à situação do reserva.
Art. 100.° Até seis meses depois da publicação do prosente decreto,
deverá ser publicado o diploma estabelecondo as provas a que se refere o artigo anterior e regulanrentando a forma de as realizar.
Classe dos oficiais de marinha
Art. 101. As condições -~speciais para a promoção na
classe de marinha são:
a) Para a promocão a primeiro tonente:
1.a Contar quatro anos no pôsto elo segundo tenente
em serviço efectivo na arm a em comissão ordinária;
2.:1 Ter servido cm comissão do embarque como segundo tenente por tempo não inferior a dois anos e ter
completado sessenta derrotas nesto põsto;
3." T0I' adquirido
uma das especializações
mencionadas nas alíneas b) :1.
do artigo 66.0 ou ter iniciado a
especialização
da alínea a) com um ano, pelo menos, de
aproveita men to.
b) Para a promoção a capitão-tenonte :
La Contar quatro anos no põsto de primeiro tenente,
em serviço efectivo na arma em comissão ordinária;
2. a Ter servido em comissão de embarque, como primeiro tenente por tempo não inferior a dois anos, sendo
pelo menos seis meses como comandante
ou imediato, e
ter completado
sessenta derrotas neste põsto ;
3. a Ter freqücntado
com aproveitamento
o curso elementar do guerra :
4.:1 Tor adquirido a ospccializcção da alinoa a) do artigo 66.0, se não tiver qunl-iuer das outras do referido
artigo.
c) Para a promoção a capitão do fragata:
1.a Contar três ano'! de serviço efectivo na arma como
capitão-tenente
cm comissão ordinãria ;
0

n
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doze meses de embarque,
2.11 Ter como capitão-tenente
sendo pelo menos seis meses como comandante
ou chefe
de estado maior, e ter completado trinta derrotas neste
pôsto,
,
I
d) Para fi promoção a capitão de mar e guerra:
1.& Contar t1'88 anos de serviço efectivo na arma como
capitão de fragata em comissão ordinária ;
2.3 Ter doze moecs de embarque como capitão de fragata, sendo, pelo menos, sr-is meses como comandante e
ter completado
trinta derrotas
neste põsto, das quais
quinze, pelo menos, como comandante;
ou te)', desde a
promoção
a capitão-tenente,
trinta meses do embarq no,
sendo um ano como comandante,
e sessi nta derrotas, das
quais trinta, pelo menos, corno comandante;
e) Para a promoção a contra-almirante:
1.a Ter, como capitão do mar e guerra, dois anos em
serviço efectivo na arma, cm comissão ordinária;
2.11 Ter seis meses do comando, ou trõs meses de comando em o11('1'edo forca naval, ou ainda comando de
fôrça naval num período de manobras ou exercícios de
duração, não infr-rinr a cin qücnta dias. como capitão de
mar e guerra.
Em qualquer dos cusos, ter completado
vinte derrotas neste põsto ;
3, a Ter desem peuhado, por li III período não inferior a
seis meses, funções na Aduiiui .trução Central da Mo.ri..
nha;
4,3 Ter freqüentado com uprovcitamonto
o curso complementar
de guerra;
5.3 Obtor parecer favorávol do Cousellío General da
Â.l'marla.
f) Para a proruocão a vice-ulmlrunte :
l,:l Contar li m ano di' sorv iço efectivo 111\ arrua, como
contra- almirunte ;
2.& Ter desempenhado,
pIH' Ulll período
não inferior a
seis meses, funções na Adruiniatrução
Central da ularinha, no posto de contra- almirante.
Classe de engenheiros

construtores

navais

Art. 102.0 As condi<:ul':1 \ ll('l'ini::; paru promoção na
classe do cngonhou-os cou urutorcs nnvai são :
a). Para a promoçno
a llriwl,jl'u tenente ou orenhoiro
•
construtor
naval:
1.:1 Contar doi, anos no püsto de segundo tenente engenheiro construtor,
om serviço etectivo na arma, em
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comissão
ordinária,
dos quais dezóito meses, pelo menos, em serviço na Direcção das Construções
Navais;
como segundo tenente engenheiro
2.a Ter embarcado
construtor
naval,
em navio em completo estado de armamento, duranto um período de três meses, no qual se
inclua uma viagem de instrução
de aspirantes
ou de
exame de guardas mariuhas, ou um período de manobras.
b) Para a promoção a capitão-tenente
engenheiro construtor naval:
V' Contar quatro anos em serviço efectivo na arma,
em comissão ordinária,
no põsto de primeiro tenente engenheiro
construtor
naval, sendo, pelo menos, dois em
serviço nos estabelecimentos
fabris do Ministério da Marinha;
2.1.1 Ter feito, como primeiro tenente engenheiro
construtor naval, um estágio de um ano na sala de desenho
da Direcção
das Construções
Navais, em trabalhos
de
cálculo de construção
naval;
3.8 Ser julgado apto a dirigir uma secção de um arsenal de marinha, quer sob o ponto de vista técnico, quer
sob o ponto de vista administrativo;
4.a Elaborar
o projecto
de um navio de guerra até
1:000 toneladas,
segundo as indicações do estado maior
naval.
c) Para a promoção a capitão de fragata engenheiro
construtor naval:
1.II Contar trõs anos no põsto de cnpitão-tcnoute
engenheiro construtor
naval, em serviç-o efectivo na arma,
em comissão ordiuária;
2. II Ter dirigido uma RCCÇftO da Direcção das Construções Navais, ou trabalhos na salu do desenho e na secção de estudos das fábricas do construção naval, durante
um ano, pelo monos, nu ainda ter servido como chefe,
ou de repartição
ou de secção, da Direcção da Marinha
Mercante,
pelo menos, um ano no pôsto de capitão-teDente engenheiro construtor naval.
.
d) Para a promoção
a capitão de mar e guerra engenheiro construtor
naval:
1.11 Contar três unos do serviço efectivo na arma, em
comissão ordinária,
no pôsto do capitão do fragata engenheiro construtor
naval ;
2.8 Tor sido director ou sub-director
de um estabolocimento do construção naval do Mlnistório na Marinha,
durante um ano, pelo menos !lO posto do capitão de fragata engenheiro
construtor
naval ;
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3. Elaborar o projecto de um navio de guerra de
mais de 1:000 toneladas. conforme as indicações fornecidas pelo estado maior ~aYal.
fi

Classe dos oficiais de saúde naval

Art. 103.° As condições especiais para a promoção na
classe de oficiais de saúde naval silo:
a) Para a promoção a primeiro tenente médico:
LI!. Coutar quatro anos de serviço efectivo na arma,
em comissão ordinária, no posto de segundo tenente médico j
2.a Ter dois anos de embarque como segundo tenente
médico em navios em completo estado de armamento e
um ano de serviço cllnico no Hospital da Marinha, nas
enfermarias de marinha em terra, ou em navios hospitais.
b) Para a promoção a capitão-tenente médico:
1.:1 Coutar quatro anos de serviço efectivo na arma,
em, comissão ordinária, no põsto de primeiro tenente
médkoj
•
2.& Ter pelo menos seis meses de embarque em navios fora dos portos do continente, desde a sua admissão na classe dos médicos navais;
3.a Ter, no pósto de primeiro tenente médico, um ano
como chefe dos serviços de saúde de navio em completo
estado de armamento, e um ano de serviço como chefe
de clínica no Hospital da Marinha ou como director de
enfermaria de marinha em terra ou em navio hospital.
c) Para a promoção a capitão de fragata médico:
1.& Oontar três anos de serviço efectivo na arma, em
comissão ordinária, no pesto do capitão-tenente médico;
2. Ter dirigido postos de saúde ou enfermarias navais durante, pelo menos, um ano como capitão-tenente
médico.
d) Para a promoção a capitão de mar e guerra médico:
1.:1 Contar três anos de serviço efectivo na arma, em
comissão ordinária, como capitão de fragata médico;
2. a Ter servido como sub-director do Hospital da Marinha, chefe da Repartição de Saúde Naval, ou em qualquer serviço próprio da sua patente na Administração
Central da Marinha, durante, pelo menos, um ano.
e) Para a promoção a. primeiro tenente farmacêutico:
1. II Contar quatro anos de serviço efectivo na arma,
em comissão ordinária, como segundo tenente farmacõnIi

tico;
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conhecimentos
e aptidão nos ser2.11 Ter demonstrado
viços de farmácia;
3.11 Ter servido durante quatro anos na farmácia e laboratórios
do Dospital da Marinha.
f) Para a promoção
a capitão-tenente
farmacêutico:
La Contar quatro anos de serviço otectivo na situação
na arma, em comissão ordinária,
como primeiro tenente
farmacêutico;
2. a Possuir aptidão para dirigir os serviços do farmácia:
3.II. Ter servido durante quatro anos na farmácia e
laboratórios
do Hospital da Marinha.
Classe dos engenheiros

maquinistas navais

Art. 104:.° As condições especiais
para :l promoção
na classe dos ongouhoíros maq uiuistas navais silo:
a) Para a promoção a segundo tenente engenheiro
maquinista
naval:
1.11 pontal' dois anos do serviço efectivo na arma, em
comissão ordinária,
no põsto do guardu-mnrinha
engenheiro maquinista
naval;
2.R Ter dez6ito meses de embarque,
em navio em
completo estado de arruutnento , no posto de guarda-marinha
engenheiro
muquiuista
naval e ter desempenhado as funções de chefe de quarto navegando em navios de máquinas alternativas,
rotativas
ou de combustão interna;
3. a 'I'er completado,
em guarda-marinha
engenheiro
maquinista naval, sessenta derrotas em navios navegundo
com as suas máquinas propulsoras,
sondo, pelo menos,
trinta em navios com máquinus
rotativas.
b) Pura a promoção a priuieiro tenente engenheiro
maquinista
naval :
La Contar quatro' anos dp serviço efectivo na arma,
em comissão ordinária,
no PÔ:5to <lo segundo tenente engenheiro maquinista
naval, e ter neste põsto dois anos
de embarque
om navio em completo estado do armamento e sessenta derrotas cm navio uavogaudo
com as
suas máquinas propulsorns
;
2. a SOl' julgado apto para o desom ponho das funções
de chefe do serviço de màquinns do qualquer navio.
c) Para a promoção' a capitão-teuento
ongonhoiro
maquinista naval :
1.a Contar quatro anos de serviço efectivo na arma,
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cm comissão ordinária,
no põsto de primeiro
tenente
engenhoiro maquinista naval;
2. a Ter dois anos de embarque no pósto de primeiro
tenente engenheiro
maquinista
naval em navio em completo estado de armamento;
3. a Ter um ano como chefe de serviço de máquinas
no põsto de primeiro tenente engenheiro
maquinista
naval e fazer nesta qualidade sessenta derrotas cm navios
navegando com as suas máquinas propulsoras.
d) Para a promoção a capitão de fragata engenheiro
maquinista
naval:
L." Contar três anos de serviço efectivo na arma, em
comissão ordinária, como capitão-tenente
engenheiro
maquinis ta na val ;
2." Ter desempenhado durante sois meses, pelo menos,
as funções de chefe de serviço de máquinas duma fõrça
naval ou dum cruzador de mais dfl 5:000 toneladas como
capitão-tenente
engenheiro maquinista naval ou ter desempenhado
as funções próprias
do seu põsto e classe na
Direcção do Serviço de Máquinas por prazo não inferior
a um ano.
e) Para a promoção a capitão de mar e guerra engenhoiro maquinista naval:
L." Contar trõs anos de serviço efectivo na arma, em
comissão ordinária, no posto de capitão de fragata engenheiro maquinista naval;
2.a. Ter desempenhado o cargo de chefe de repartição
da Direcção do Serviço de Máquinas pelo tempo mínimo
de um ano;
3.a 'Ir-r desempenhado como capitão de fragata engenheiro maq uinísta na val funções do chefe de serviço de
máquinas
duma força naval ou de qualquer serviço da
armada
inerente ao seu pôsto e classe, por período não
inferior a Reis meses.
Classe dos oficiais da administração naval
Art. 105.° A condi -ões especiais na classe de oficiais
da administração
naval são':
a) Para. a promoção a segundo tenente da administraçlto naval ;
l·lI Contai' dois anos de serviço efectivo na arma, em
comissão ordinária, no pôsto do auarda-marinhe
da administracão
naval;
2. a 'I'er um ano de serviço do embarque cm navios em
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completo estado de armamento,
no posto de guarda-marinha da administração
naval;
3.& Ter um ano de serviço em terra, nas repartições
da Inspecção de Marinha;
4." Sor j ulgado apto para o desempenho
das funções
do chefe dos serviços de contabilidade
em navios até 1:000
toneladas.
b) Para a promoção a primeiro tenente da administração naval :
1.a Contar quatro anos de serviço efectivo na arma,
em comissão ordinária,
no põsto de segundo tenente da
administração
naval;
2.a Contar dois anos de serviço de embarque em navios em comploto estado de armamento no põsto de segundo tenente da administração
naval;
3.1!. Contar um ano de serviço em terra nas repartições da Inspecção
de Marinha, nos serviços administrativos do Ministério da Marinha, ou na Direcção dos Depósitos;
4.a Ter exercido as funções de chefe da contabilidade
num navio em completo estado de armamento,
durante
um ano.
e) Para a promoção
D. capitão
tenente da administração naval:
LI!. Contar quatro anos de serviço efectivo na arma
em comissão ordinária,
no pôsto do primeiro tenente da
administração
naval ;
2.8 'I'er dois anos de embarque como primeiro tenente
da administração
naval em navios em completo estado
do armamento,
como chefe de contabilidade;
3. n Ter, em primeiro tenente da administração naval,
prestado serviço na Inspecção
do Marinha, nos serviços
administrativos
do Ministério da Marinha ou na Direcção
dos Depósitos de Marinha, duranto um ano, pelo menos.
d) Para a promoção
a capitão de fragata da administração naval:
1.a Contar três anos de serviço efectivo na situação
na arma, em comissão ordinária,
como capitão-tenente
da administrução
naval;
2. II Ter desempenhado,
DO põsto do capitão-tenonto
da
administração
naval, as funções do chefe dos serviços de
contabilidade
do uma fõrça naval organizada,
durante
um período de exercícios,
manobras
ou campanha
de
duração
não inferior
a Huaronta e cinco dias, ou ter
desempenhado
durante um ano o cargo de chefe ou sub-
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-ohefe de qualquer das repartições da Inspecção de Marinha.
e) Para a promoção a capitão de mar e guerra da
administração naval:
1.a Oontar três anos de serviço efectivo na arma, em
comissão ordinária, como capitão de fragata da administração naval;
2.a Ter desempenhado durante um ano o cargo de
chefe ou sub chefe de qualquer das repartições da Inspecção de Marinha, no pôsto de capitão de fragata da
administração naval;
3. a Ter tomado parte na inspecção aos serviços da
fazenda do qualquer fôrça naval ou de estabelecimento
de marinha, e apresentado o respectivo relatório detalhado.
Art. 106.0 Nenhum oficial da administração naval poderá ser promovido no posto imediato sem que esteja
quite com a Fazenda Nacional e se verifique que tem em
dia, e nos termos regulamentares, a escrituração a seu
cargo.
§.único, As informações relativas ao preenchimento das
condições oetabolecidas uesto artigo serão fornecidas, pela
Repartição de Fiscalização de Marinha, à Superintendência dos Serviços da Armada, por intermédio da Inspecção de Marinha.
Oficiais auxiliares do serviço da armada
Art. 107.0 As condições especiais de promoção nas di-·
versas classes do oficiais auxiliares do serviço naval são :
a) Para a promoção a segundo tenente auxiliar do serviço naval:
L." Contar dois anos de serviço efectivo na arma, em
comissão ordiuária, como guarda-marinha, para todas as
classes;
2.11 Para a promoção a segundo tenento auxiliar de música, ter exercido como guarda-marinha auxiliar de música as fun<:ões efectivas do chefe de banda durante dois
anos;
3. a Para segundo tenente maquinista condutor, além
da condição expressa. no n." 1.0, contar dezóito meses de
embarque em navio em completo estado de armamentõ e
ter completado sessenta derrotas no posto de guarda-marinha maquinista condutor num navio navegando com as
suas máquinas propulsoras.
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b) Para a promoção a primeiro tenente auxiliar do serviço naval:
1. a Contar quatro anos de serviço efectivo na arma,
em comissão ordinária, como segundo tenente auxiliar do
serviço naval, para todas as classes menos a dos auxiliares de música;
2.3 Para a promoção a primeiro tenente auxiliar de música, contar oito anos de pôsto como segundo tenente auxiliar de música, no exercício das funções efectivas de
chefe de banda;
3.:l Para primeiro tenente maquinista condutor, além
da condição expressa no n." 1.0, ter um uno de embarque como segundo tenente maquinista condutor em navio
em completo estado de armamento e trinta derrotas em
navio navegando com as suas máquinas 1ropulsoras, e
um ano do serviço em oficinas de qualquer estabelecimento fabril ou outro estabelecimento do Ministórío da
Marinha.
CAPÍTULO IX

Preterições e recursos
Art. 108.° Nenhum oficial pode ser preterido sem que
para isso haja motivo expresso na lei.
Art. 109.° São preteridos na ocasião de lhes pertencer promoção os oficiais:
1. o Que estejam cumprindo sentença, tenham de responder em conselho de guerra ou tenham qualquer processo disciplinar 011 criminal pendente;
2. ° Quo estejam na situação de inactividade temporária por castigo ou cumprindo pena de prisão disciplinar
agrayadu;
3.° Que não satisfaçam as condições de promoção, excepto no caso de só lhes faltar tempo de embarque e já
se encontrarem em navio onde possam contar êsse tempo,
ou de, nestas condições, terem interrompido involuntàriamente o tirocínio, porque em tais casos não serão preteridos o irão ocupar a mesma posição relativa ao quadro
da sua classe, logo que satisfaçam essa condição. .
Art. 110.° O oficial que deixe de ser promovido por
ter que responder em conselho de guerra ou ter pondente processo díscipliuar ou criminal nada perderá em
antiguidade se fOr absolvido ou O processo fõr arquivado. caso satisfaça a todas as condições de promoção.
Art. 111.° Aos oficiais preteridos dar- se .há conheci-
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mento do motivo da preterição
na ordem do dia à armada dentro de oito dias. após tal decisão haver sido tomada.
Art. 112.0 O oficial que se julgue ilegalmente
pret~rido na promoção poderá recorrer para o Supremo TrIbunal Militar.
Art. 113.0 Quando o recurso for julgado
favorávelmente para o oficial, será õste imediatamente
promovido
e irá ocupar no seu quadro o lugar que lhe pertencia,
ficando supranumerário
até ter vaga.
CAPíTULO

Disposições

,

diversas

X

e transitórias

Art. 114.0 As condições de admissão nos quadros das
diversas
classes de oficiais da armada e a fixação dos
mesmos quadros serão objecto de diplomas especiais.
Art. 115.0 A especificação
detalhada das funções que
cabem aos diversos postos do oficiais das diversas classes da armada, as regras
de embarque e todas as domais matérias que constituem objecto de regulamentação
das normas e princípios estabelecidos
no presente diploma farão parte do regulamento
do Estatuto dos Oficiais
da Armada.
Art. 116.0 A partir da data da publicação do presente
diploma, o tempo de serviço de embarque só é contado
quando feito a bordo de navios destinados
ao serviço no
alto mar que' estejam fora dos portos do continente,
on
que, estando no continente,
se encontrem em completo
estado de armamento
e prontos para. comissão dentro de
um prazo não superior a quinze dias.
Art. 117.0 São incompatíveis
entre si as situações em
comissão ordinária da arma, comissão extraordinária
da
arma e comissão especial.
0
Art. 118. Os oficiais a quem pela legislação anterior
eram exigidas tanto condiçõ<,s gprais como especiais para
a promoção
ao posto imediato aquele em que se encontram à data da publicação
dêstc diploma, e que tenham
satisfeito a todas eSf!US condições, ficam dispensados
de
satisfazer às que são estabelecidas
no presente decreto,
excepto no que diz respeito:
1.0 À aptidão física, cuja verificação se torna obrigatória para todas as promoções realizadas
depois da publicação do presento decreto;
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2. ° À freqüêncía com aproveitamento nos cursos designados no capítulo viu e à prestação das provas referidas no mesmo capitulo, uma e outras sendo obrigatórias para todos os oficiais a promover dois anos depois
da publicação do presente diploma;
3. ° A especialização nos serviços técnicos mencionada
no urtigo 66.°, que se tornará obrigatória, para todos os
oficiais abrangidos polas alíneas a) e b) do artigo 101.°,
dois anos após a publicação do presente decreto.
Art. 119.0 Os oficiais que à data da publicação do
presente diploma estiverom já embarcados para satisfazer as condições de tirocínio quo lhes eram exigidas pela
legislação anterior para a sua promoção ao pôsto imediato são apenas obrigados ii. conclusão dês ses tirocínios nos termos da referida legislação, desde que não
interrompam voluntariamente a comissão de embarque
em que se encontram e que as condições do navio em que
êsse tirocínio se realiza sejam as previstas no artigo 116.°
do presente decreto com fõrça de lei. Concluído o tirocínio ficam ao abrigo das disposições do artigo 118.° e
seus números.
Art. 120.° Aos oficiais que nesta data se encontrem
em situações que, pela legislação anterior, lhes permitiam
ser promovidos sem necessidade de tirocínio é facultado
o regresso ao serviço da arma para começarem satisfazendo a todas as condições de promoção que agora passam a ser exigidas o de que só serão dispensados, excepto no que diz respeito ao § 1.0 elo artigo 118.°, os
oficiais a quem couber promoção no prazo de dois anos
a contar da publicação do presente diploma.
§ 1.0 Os oficiais nas condições deste artigo devem declarar por escrito se desejam regressar ao serviço da
arma, para não ficarem privados de qualquor futura promoção, nos prazos máximos de quinze dias para os que
estão em serviço no Ministério da Marinha, do trinta. para
os que noutras situações se encontrem na metrópole e de
noventa para os que estejam fora da metrópole.
§ 2.° As declarações mencionadas no parágrafo anterior serão publicadas na ordem do dia à armada O será
õste documento que fará fé para a regularização das futuras promoções dos oficiais. A falta destas declarações
nas prazos nêle marcados não pode SOl' invocada como
motivo para os oficiais se eximirem nos prejuízos resultantes de não serem colocados na arma após o termo dos
períodos eonsígnados no mesmo parágrafo.
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§ 3.° Os oficiais cuja residência não seja conhecida na
Superintendência
da Armada são considerados
como residindo na metrópole
para 08 efeitos estabelecidos
no
§ 1.0
§ 4.° Os oficiais que à data da publicação do presente
diploma tenham completado,
pelo menos, dozóito unos
na situação de comissão especial, tul como era definida
pelo decreto de 14 do Agosto de 1892, ficam inibidos de
regressar
à situação na arma o podem continuar
nas
comissões em que se encontram
na situação de adidos
permanentes
aos respectivos
quadros, não podendo a sua
promoção ir além de capitão do mar e guerra.
§ 5.° Aos oficiais que estando em situações quo por
êste diploma se consideram de comissão especial e tendo
direito a fazê-lo não desejem aproveitar-se da faculdade
de regressar
ao serviço da arma que lhos é concedida
por êste artigo, contar-se há o tempo que tenham permanecido até esta data nessas situações pam os efeitos
previstos no artigo 21.°, os quais lhes serão aplicáveis
quando tenham de recolher ao Ministério da Marinha por
lhes ter sido dada por finda a comissão que estavam desempenhando.
Art. 121.0 Os oficiais a quem pela legislação anteriormente em vigor não eram exigidas condições especiais
para a promoção ao põsto imediato àquele em que se encontram não são obrigados a satisfazer as mencionadas
na secção III do capítulo VIH, desde que lhes caiba promoção dentro de dois unos a contar da data da publica~lI.o do presente diploma.
Art. 122.° Aos oficiais abrangidos
pelos artigos 120.0
e 121.°, a quem couber promoção
ao pÔ8tO imediato
àquele em que se encoutram
3 data da publicação
dõste
diploma mais de dois anos depois dessa data, mas antes
de terem podido completar o tempo do permanência
no
pôsto que lbes passou a ser exigido pela secção III do capitulo VIII, são dispensados
do o com pI otar, desde que
tenham solicitado o regresso ao serviço da arma, dentro
dos prazos estabelecidos
no § 1.0 du artigo 120.0 e começado a satisfazer às outras condições especiais de promoção li. q ue ficam obrigados.
Art. 123.° Os oficiais que
<luta da publicação do presente diploma já. tiverem completado na liconça ilimitada
Ofl prazos
estabelecidos no § 13."do artigo 42.0 poderão
regressar
ao serviço da arma de do quo o roqueirum
dentro dos períodos designado
no § 1.0 do artigo 120.°
á
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Art. 124.° A contagem, pura efeito de reforma ou passagem à reserva, do tempo passado no gõzo do licença
ilimitada
antes da publicação
do presente diploma será
feita nos termos da legislaçno anterior.
Art. 125.° Aos oficiais qllO requererem
a sua passagem à reserva
ou forem reformados nos termos dos artigos 29.0 e 36.° dentro do prazo de dois anos, contados
a partir da publicação do presento decreto com fôrça de
lei, são considerados
como válidos os tirocínios feitos ao
abrigo da legislação anterior
e as outras condições de
promoção nela estabelecidas.
Art. 12G.o Os oficiais de marinha
habilitados com o
actual curso naval de guerra ficam dispensados
de se
habilitar com os cursos elementar (l complementar
naval
de guerra, para efeitos do promoção.
Art. 127.° Os oficiais superiores
de marinha
que não
se houverem
habilitado
com o actual curso naval de
guerra deverão freqüentar com aproveitamento
o curso
complementar
para poderem
lograr a promoção a contra-almirante.
Art. 128.° Continuam
permanentemente
adidos aos
quadros a qne pertencem
os oficiais promovidos
por
distinção segundo os termos da legislação anterior.
Art. 129.0 Os actuais capelães navais continuam no
serviço da armada
até completa
extinção do respectivo
quadro.
Art. 130.0 Os oficiais que à data da publicação
do
presente diploma fazem parte da junta autónoma
das
obras do novo arsenal continuarão
nossa comissão até
a liquidação final dos contratos para a execução das mesmas obras, se antes disso não forem chamados a satisfazer às condições de tirocínio para o pôs to imediato ou
se, por virtude de necessidades
instantes de serviço, não
convir colocá-los noutras comissões próprias da sua patente.
Art. 131.° A antiguidade
dos oficiais a promover para
preenchimento
das vacaturas
que se verificar existirem
à data em que fôr considerado om vigor o decreto de iixação dos novos quadros, dentro dos 8011S limites e nos
termos dõste diploma, coutar-se há. para todos os efeitos
legais II, partir dessa data.
Art. 132.0 Os oficiais qno. estando uo abrigo dos decretos n.? 11:878, do 12 de Julho de 1026, e n.? 14:434,
de 18 de Outubro
do 1!)27, não foram promovidos
na
sua passagem à reserva
ou à situnção de reforma
em
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virtude dos decretos n.? 15:401. do 22 de Maio de 1928,
e n." 15:570, de 9 de Junho do 1928, que suspendeu
essas promoções,
sê-lo hão depois de publicado
êste diploma, contando-se-lhes,
para todos os efeitos legais, a
antiguidade
desde a data da sua publicação.
Art. 133.° Emquanto
as condições do material
naval
não permitirem
o exacto cumprimento
do que êste diploma estabelece quanto a tirocínio de embarque
I'.OS postos de oficiais superiores
da classe de marinha e primei.
ros tenentes das outras classes de oficiais da armada, é
reduzido a metade o tempo de embarque o o número de
derrotas a que se refere a secção III do capitulo VIII,
para 08 referidos postos e classes.
Art. 134.° Fica revogada
a legislação
em contrário.
Determina-se
portanto a todas as autoridades
a quem
o conhecimento e execução do presento decreto com fõrça
de lei pertencer
o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente
como nêle SI' contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam impr-imir,
publicar e correr. Dado nos Paços do Governo da Ropública, em 21 de Dezembro
de 1920.-A:NTÓNlO
ÓS·
CAIU10.'A -Artur
Inens Ferraz· Lul»
Maria Lopes da Fonseca - António de Olireira Salazar- Ilamilcar Barcinio Pinto - Lul« António de lrlagalhl1es Correia- Jaime da Fonseca Monieiro-c Jcão Antunes Guimarl1es- Eduardo Augusto .J.llarques-llenrique
Linhares de Lima.

CAR DE FRAGOSO
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Declaro que tomei conhecimento em ... de ..•
de 19...
do que consta da presente fôlha de informação.
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(5)

(6) ...

INFORMAÇÃO PARA OFICIAIS DA ARMADA,
Designação da fôrça, unidade ou serviço (1)
Nome do comandante ou chefe '"
Informação

referida

a ...

de .•.

de 19 ..•

Quesitos a que o informador tem de responder

,

.
Pôsto actual
e data da promoção

N aturalidado

Nomes

Data de admíssâo
na corporação do
oficiais da armada (2)

Estado

Idade

Condeoorações

(2)

Quesitos a que responde o informador (3)
Comportamento

Aplicação
AOI estudo. próprios
profíssão

da sua

Disposição

Rubrioa

Idoneidade
moral

Compet6ncla
proflsaíonal
Aos serviço.

que desempenha

Louvores

fisloa

Castigos

que mereoeu

Militar

Civil

que lhe furam aplloado.

do médioo

...

Circunstâ.noias a observar
Cargo quo exerce.

DAta do embarque 00 do aumento ao efoollvo;
lfl8HI o proeedênc ía ;
1I•• uç .. que gozou deado a útuma Informação

Opinião

do comandante

ou chefe sôbre a aptidão

do informado

Coml .. ões foltas pelo ofiolal na unidade ou serviço em que .0 encontra,
bem como sorviçol oxtraordinárJo8
que desempenhou
desde que foi aumentado ao cfecllvo

e modo como êle desempenha

o seu serviço.

Assinatura do chefe,

(1) Na designação fõrça, unidades ou serviços compreende-se:
fôrça naval, navio, fôrça aérea organizada, ou simplesmente um
elcmento aeronáutico, brigadas, direcções e repartições.
(2) Nas coluuas referentes
a estes elementos, se êles estiverem certos na última Lista da Armada, basta que o informado
declare: aConforme a Lista da Armada»; no caso contrário, fazer a devida rectificação.
(3) ConsiUera-se
informador:
o comandanto, director 011 chefe de repartição, para tudo quanto convórn saber acêrca ao informado,
excepto quanto à disposição física, que será informada pelo médico, quando o haja. ou pelo informador, no caso contrário.
.
(4) Mencionar. no caso do oficial médico, sôbre os cuidados e desvelos que emprega com 0:1 doentes; sendo oficial da adminiatração
naval, se é metódico e tem as contas em dia.
(5) O informado acrescentará
se se conforma ou reclama.
(6) Nome e pôsto, escrito bem legivelmente.

(Ver,oj

JuIzo que faz dêle o Informador
1.0 - So é enérgico e desembaraçado ...
2.0 - Se vive bem com os seus camaradas
3 .• - Se
4.0 _
e
5.0-Se
6.· - 'e
7.0 _ Se
8.0 _ Se
9.0 _ So
10.0 _ Se

...
tem os seus uniformes ...
tero os iustrumeutcs
necessários para o exercício das suas funções
é subordinado, e exige que os seus inferiores também o soj arn ...
ó hábil chefe de quarto ...
ó zeloso na fi caliznção cios interêsses da Fazenda Nacional
ú cuidadoso e probo no dOdoropenho das suas funções (4) .• ,
mauifesta qualidades de maudo ...
o julga apto para o exercício das funções do pôsto imediato

Juízo ampliativo.

.•

no mar e se faz uso dêles ...

O Informador,

1" .Série

Resumo das condições
(llaSle.

Tempo
doser.lço

e pOltO.

Tempo de embarque

Derrotai

na arma
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especiais de promoção

Curao

Serviço
na Admlnh·
tração Contrai
da Marinha

Pareaer

s6bro aptld3e.
especial.

Tempo de servíço no desempenho
proftsslonall eapecial.

de fllnç3e.

Pro ...

--_
A
C!!
.<:I
Cl

.;::
C!!

8
«>

-e

...

primeiro
nente.

te-

4 anos

2 anos

60

A eapitão-tenente •
A capitão de fragata.
A capitão de mar
e guerra.

4 anos

2 anos

60

3 anos

1 ano

30

CD

'"

III

A

C!!

Õ

contra-almirante.

A vice-almirante

!A

•

c::
'"

..,

o

...

o

'"

til

CD

:;.-

6 meses como comandante

:;.-

'"

Cl
Q)

.

-e

"='
<ii

-

6 meses

-

-

-

-

-

-

-

18 meses na Direcção das Construçõee Navais

-

-

-

-

-

A capitão de mar
e guerra.

3 anos

-

-

-

-

-

A primeiro
tenente.
A capitão-tenente.

4 an08

2 anOI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

...:II

"O

.;
<XI

A capitão de fragata.
A capitão de mar
o guerra.

'(l

cc

·I

o

'"
-e
o

'"
CD

<ii

.....

'"o

<I",

~=
<I '"
Q)!!

'" .9'"

..

o'~
"O

«>C'

'" '"
=8
Õ

-

2 anos

60

2 an08

60

S I\nos

-

-

-

-

4 anos

A

2 anos

18 meses

4 anos

A segundo

C;
.~ <t

-

-

te-

3 an08

21nos

A primeiro
tenente.
A capitão-tenente.
A capitlo de fragata.
A capitio de mar
e guerra.

00., <ii

O"

~~

moa
:9
CD._

<1~
-<ii

Uce

~

ce

;

","C
.~ <1

..,

.. i

.~ S
cc'"
o",

!~

.,,'"
CD

I

CD
..

I

=:.:.. i
o'..
"'c!!

C!!

\1

4 anos

2 anos

4 anos

2 anos

3 anos

-

3 anos

-

-

--

-

.~ d
<)0

cc.",

-

1 ano

nente.

III~

-

60

4 anos

segundo
tenente.
A primeiro
tenente.
A capitão-tenente.
A capitão de fragata.
A capitãodemar
e guerra.

-ã) ";
.<:1:;.-

--

-

-

A eapitão-tenente.

nente.

-

-

-

r:

Õ

-

4 anos

A prhneiro

~!
~~

:!

1,-

3 anos

Provas

3 anos

:;;
"

-

6 meses como comandante ou 3 meses de comando
como chefe ou 1 período de manobras

A capitão de fragata.

o

III

«>

Provas

Parecer favorável
do Comando Geral
da Armada

-

4 anos 6 meses fora dos portos
do continente
desde a admissão
e 1 ano como chefe
de serviço de saúde
- em navio armado
3 anos
-

ou chefe do estado maior

6 meses como comandante ou Lano como comandante
desde capitão·tenente

Aptidão para dirigir
uma secçlo
do Arsenal da Marinha

-

'"
Õ

C;

ou imediato

6 meses

-

...

'"

Complementar
de guerra

6 meses como comandante

--

-

CD

...

3 meses e 1 beríodo
de mano ras
ou viagem de instrução

-

-

-

bi)'"
c: CD
Q)"
o
",
o :::I
CD

-

3 anos 12 meses (ou 30 mese s 30 (15 como eomandesde ca pi tão- tenen te ) dante) ou 60 (30 como
comandante desde
capitão-tenente)
2 anos 6 meses de comando
20
ou 3 meses de comando
em chefe ou 50 dias
em manobras
1 ano
-

2 anos

de guerra

4 anos

.<:I C!!
c:: Cl

<XI

te-

Elementar

-

-

-

A eapitão-tenente .

.~ '"~

"O ..

primeiro
nente,

-

Especialização

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 anos em estabelecimento.
fabris e L ano na sala
de desenho. Planear a construção de um navio
1 ano de direcção de uma secção das Construções
N avais ou trabalhos na sala de desenho
e na secção de estudos
ou de chefe de repartição ou secção na D. M. M1 ano como director ou sub-director
de um estabelecimento de construções navais
do Mini~tério da Marinha.
Planear a construção de um navio

1 ano de serviço clínico
1 ano de chefe dos serviços de ~aúde ~ bordo
e 1 ano como chefe de serviço elíníco

-_._

1 ano de serviço clínico
1 ano de chefe de servioo. Vogal da Junta

Prova

-

Provas

-

-

Aptidão nos serviços
de farmácia
Aptidllo para diritr
oaserviços de farm cia

de Saüde Naval
.
4 anos de serviço na farmâcia e laboratÓrioS
do hospital
.
4 anos de serviço na farmácia e laboratórlos
do hospital

-

18 meses de chefe de quarto

-

-

-

Aptidio para chefe
do serviço de máquinas

-

1 ano de chefe de serviço de mâquinas

-

6 meses de chefe de serviço de m~uina8
ou 1 ano na Direcção dos Serviços
arítimos
1 ano de chefe de repartição da Direcção
dos Serviços Marítimos
ou 6 meses de chefe do serviço de máquinas

-

As,tidão para chefe
e contabilidade
de um navio
até 1:000 toneladas

-

Provas

Provai

-

.

1 ano de serviço em terra

-

1 ano de serviço em terra e 1 ano como chefe

-

de serviço de contabilidade
1 ano de chefe de serviço de contabilidade
e 1 ano de serviço em terra
45 dias como chefe do serviço de contabilidade
de uma fôrça ou 1 ano de repartiçio
1 ano de chefe de repartiçio e uma inspecçio

Proyas

---

te-

2 anos

-

A primeiro
nente.

te·

8 anos

-

A

s"gundo
nente.

te-

2 anol

A primeiro
nente.

te-

A nente.
.......

18 mcses para maqui-

IL-

-

-

-

-

2 anos como chefe da banda

-

-

-

-

-

8 anos

-

60

-

-

-

80

-

-

-

nista condutor
4 anos 1 ano para maquini.ta
condutor

como chefe da banda

1 ano de serviço nas oficinas para os maquinistas
condutol'8ll

-

1,' Série
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da Guerra - Repartição do Gabinele do Ministro
Decreto n.O 17:898

Tendo-se reconhecido a necessidade de alterar o que
se encontra estabelecido quanto à forma de substitutção
dos auditores dos tribunais militares territoriais, a fim
de que os serviços dêstes tribunais possam correr normalmente quando se der a falta ou impedimento dos respectivos magistrados:
Usando da faculdade que me confere o n. ° 2.° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1921), por fôrça do disposto no artigo 1. o do decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 Fica alterado o artigo 290.° do Código de
Justiça Militar, que passa a ter A! soguinte redacção:
Artigo 290.° Os auditores dos tribunais militares
territoriais com sede em Lisboa substituem-se reciprocamente nas SUM faltas ou impedimentos que se
não prolongarem por mais de trinta dias. Quando
a falta ou impedimento fõr além dêste prazo, ou
quando ambos estejam impedidos, serão substituidos
por um juiz de direito, o qual será nomeado pelo
Ministro da Justiça e dos Cultos. No POrto a substituíção do auditor será feita por um juiz de direito
nomeado pelo Presidente da Relação, e em outra
qualquer localidade o auditor será substituído pelo
j uiz de direito da comarca, !:l, no impedimento dêste,
pelo respectivo substituto se fõr formado em direito.
Art. 2.~ Fica revogada a legislação em contrário.
Determma-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fõrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente Como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimil', publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República, 29 de Janeiro de 1930.-AN'róNIO
ÓSCAR
DE FRAGOSO CARMONA - Domingos Augusto Alves da
Costa Oliveira - António Lopes Mateus - Luís Maria
Lopes da Fonseca -António
de Oliveira Salazar-João
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Namorado de Aquiar - Luis António de Maqalhãee Correia - Fernando Augusto Branco -João
Antunes Guimarães - Gustavo Cordeiro Ramos - Henrique Linhares
de Lima.

linislério

da Guma -

2,8

blrrcç~fi Gtl'al- 2,& Rcparlit.áo

Deoreto n.· 17:902

Sendo de toda a vantagem para o desenvolvimento da
vila de Valença, quo dosdo há muito manifesta tendência
a expandir-se, modificar os actuais limites da esplanada
da antiga praça, sem ngravar as suas condições defonsivas, reduzindo-se assim a zona de terreno sobre a qual
recai servidão militar;
Atendendo a que o decreto do 14 de Junho de 1902
apenas definiu a servidão dos terrenos adjacentes às frentes ou faces da praça vqltadas ao norte;
Convindo reünir num só diploma todas as disposições
relativas à servidão militar e à delimitação da esplanada
da mesma praça;
Tendo ouvido a Comissão Superior de Fortificações
sôbre a servidão que, nos termos da carta do loí de 24
de Maio de 1902, convém estabelecer sobre os torrenos
adjacentes à referida praça;
Usando da faculdade que me confere o n." 2.° do artigo 2.° do. decreto n.? 12:740, do 26 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n." 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra:
Hei por bem decretar o seguinto:
Artigo" 1. ° Aos terrenos adjacentes às freutes da praça
de Valença voltadas ao norte, entre a linha tirada do saliente do baluarte de Faro em direcção ao cunhal sul do
muro de vedação do cemitério, e a normal no saliente à
face direita do baluarte de S .• Jo110,numa extensão de
600 metros, a partir das mencionadas frentes, será imposta a servidão preceituada nos artigos 8.0 e ~. ° da
carta de lei de 24 de Maio de 1902.
Art. 2. ° Os terrenos adjacentes às restantes frentes
ou faces da praça, compreendidos entre os limites refo
ridos no artigo 1.0, ficam iseutos do ónus de servidão
militar de zonas, reduzindo-se a servidão militar, nesta
parto, às respectivas esplanadas.
•
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da praça do Valença é limitadh
Art. 3.0 A esplanada
por um polígono, que, partindo da capital do baluarte de
S. Jerónimo,
começa no marco 26, segue directamente
por norte, lesto e oeste ao marco 28 o daí aos marcos
29, 30, 31 e 32, acompanha a valeta exterior da estrada
da Coroada, pelas letras a, b, c, passa à valeta exterior
da estrada
da ponto internacional,
representada
pelas
letras c', di, e', fi, f, g, h, i. j, G, D, K, e atravessa
esta estrada,
contornando
a praça pelos limites da esplanada an tiga até ao marco 26 on de é fixado o inicio
da esplanada.
conforme
está indicado na planta arquivada na 2. a Repartição
eh 2. a Direcção Geral do Ministério da Guerra.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar.
Paços do Govêrno
da República, 30 de Janeiro de 1930.- ANTÓNIO
6SCAlt
DE FRAGOSO
CARMONA

-Joilo

Namorado de Aguiar.

~Iiuislério da GIli'T~a- 3. a Direcção Geral-i.

a

Rfl)arli~áo

Decreto n.O 17:903
Tornando-se
necessário
modificar aleumas das disposições do regulamento
para as provas especiais de aptidão para a promoção ao pôsto do major dos capitães das
diversas armas o <lo serviço do estado maior;
Usando da faculdade que me confere o D.O 2.0 do artiao 2.° do decreto n." U:740, de 26 do Novembro de
192(3, por fõrça do disposto no artigo LOdo decreto
n." 15:331, do 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra:
Hei por bem decretar o seguinte:
Artigo 1.0 A redacção dos artigos 2.0 o 3.0 do regulamento pal·a as provas especiais de aptidão para a promoção ao põsto do major dos capitães dus diversas armas e do serviço do estudo maior ó substituída
pela
seguinte:
Artigo 2.0 Para avaliar as referidas provas dos
capitães
das diversas
armas, haverá,
para cada
época, um júri especial,
constituído
do modo seguinte:
a) Presidente:
O chefe do estado maior do exército;
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b) Vogais:
Um brigadeiro
ou coronel do serviço
do estado maior; e cinco brigadeiros
ou coronéis,
sendo dois dêles pertencentes
à arma do candidato
e os três restantes
a cada uma das outras armas.
§ 1.0 Os coronéis a que se refere a alínea b) dõste
artigo doverão ser de preferência
coronéis tirocinados ou habilitados
com o 4.° grau da Escola Central de Oficiais.
§ 2.° Serão anualmente nomeados pela 1.3 Dírecção Geral do Ministério
da G uerra, podendo contudo esta nomeação
recair sobre os que fizeram
parte do júri no ano anterior:
a) O brigadeiro ou coronel do serviço do estado
maior e os quatro brigadeiros
ou coronéis das armas que devem permanentemente
fazer parte do
júri durante um ano;
b) Os quatro brigadeiros
ou coronéis de infantaria, artilharia,
cavalaria e engenharia. que eventualmente furão parte do júri durante êsse ano, conforme as armas a quo pertencerem
os candidatos.
§ 3.° O vogal mais moderno do ontre os designados na alínea a) do § 2. ° servirá. de secretário.
Artigo 3.° Para avaliar
as provas
de aptidão
para o pôs~ J(~major dos capitães julgados aptos
para o serviço do estado maior, haverá um júri
constituído do modo seguinte:
a) Presidento:
o chefe do estado maior do exército;
b) Vogais: o sub-chefe do estudo maior do exército, o director
da Escola Central de Oficiais, o
brigadeiro
ou coronel do serviço do estado maior e
dois brigadeiros
ou coronéis das diversas armas
que tenham sido nomeados nos termos da alínea a)
do § 2.° do artigo 2.°, sendo um pertencente
à
arma do candidato, e o brigadeiro
ou coronel da
mesma arma do candidato, nomeado nos termos da
alínea b) do § 2.° do mesmo artigo 2.0
§ único. O oficial mais moderno que fizer parte
dêste júri servirá do secretário.

Art. 2.° Fica revogada ti. legislação em contrário.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar.
neiro de

Paços do Govêruo da República,
30 do Ja1930. - ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CARrrIONA.-.!O{)O Namorado de Aguim"

1.' Série
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5.a RI'partição da Direc~ão Geral da Contabilidade Pública
Decreto n.· 17:904

A tendendo aos altos o relovantíssimos
serviços prestados ao exército e à Pátria, durante
uma longa carreira
na metrópole, no ultramar
português e cm França, durante a Grande
Guerra,
pelo marechal Manuel do Oliveira Gomes da Costa;
Incumbindo
ao Estado o dever de premiar os feitos
de alto valor f' afirmar o reconhecimento
da Nação à
memória dos seus grandes homens;
Considerando
que velo decreto n.? 17:768, do 18 de
Dezembro d~ 1929, o Govêrno mandou que ao marechal
Manuel de Oliveira Gomes da Costa fôssem feitos funerais nacionais;
Usando da faculdade que mo confere o n." 2.° do 3.1'tigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 do Novembro do
1926. por fõrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n." 15:331, de \-) de Abr-il do 1928, sob proposta dos Ministros de todas as Ropartieões :
.
Hei por bom decretar,
para valer como lei, o seguinte:
.
Artigo 1.0 E concedida à viúva do marechal Manuel
de Oliveiru Gomes da Costa a pensão mensal vitalícia
de 3.000,$. ,
Art. 2.° l~ inscrita
no orçamento
do Ministério
da
Guerra para o ano económico de 1929-1930,
onde constituírá a alínea f) do artigo 18.°, capitulo 2.°, a importância de 100.000..5, sob ti seguiu to rubrica «para ocor- .
rer ao pagamento
do despesas com o tratamento,
funeral, etc., do marechal
Manuel de Oliveira Gomes da
Costa», anulando se concorrente
quautia no mesmo orçamento no u. o 2.° do artigo 88.0 do capitulo 6.° «Pes
soal de nomeação vitalícia além dos quadros».
Art. 3. ~ Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-ao
portanto a todas as autoridades
a quem
o conhecimento o execução do pro ente decreto com fürça
de lei pertencer
o cumpram e façam cumprir o guardar
tum inteiramente
como nele se contém.
Os Ministros de todas as Repartições
o façam imprimir, publicar o correr. Dado DOS Paços do Governo da
República, em 30 de Janeiro de 1930.-ANTÓNIO
ÓSCAR

CARMONA-Domingos
Augusto Alve8 da
Cosia Oliveira -- António Lopes Mateu« - Luis Maria

DE FRAGOSO
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Lopes da Fonseca - AlI tônio de Oltoeira S alaza1'- João
Namorado de Aguiar - Luis António de Magalhl1e8 001'reia -- Fernando Augusto Branco -Jol1o Antunes Guimarães - Gustavo Cordeiro Ramos -- JJen1'ique Linhares
de Lima.

Imistério da 6uma- 3. a Uirec~ão Geral- f •a Reparli{ão
Decreto n.·17:914
'I'ornaudo-so
uecossário rogulnmcntar
ns provas especiais de aptidão exigidas pelo artigo 44. o do decreto com
fôrça de lei u, o 17 ;;378, de ~7 de Setembro de 1929, para
a promoção
DO pôsto
de major dos capitães do serviço
de administração
militar, módicos e veterinários;
Usando da faculdade que mo confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto 0.° 1~;740, de 2G de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n. o 15:331, do n do Abril de 1928, sob proposta do l'rIi·
nistro ela Guerra:
Hei por bem decretar o seguinte:

I
Provas especiais de aptidão para a promoção,
ao põsto de major,
dos capitães do serviço de administração militar
Artigo 1.0 Para prestar as provas especiais do aptidão
para a promoção ao posto ele major do serviço de administração
militar, serão nomeados pelo Ministério da
Guerra os capitães quo pela sua colocação na escala de
acesso convenha ter examinados Q.. que tenham satisfeito
às condições gerais e especiais de promoção constantes
do decreto n." 17:378, de 27 de Setembro de 1929.
§ único. As provas ospcciais realizam- se na época e
local que forem designados pelo Ministério da Guerra.
Art. 2.° As provas especiais são dUM: uma escrita e
uma oral o roulizar-so hão om três dias pela ordem que
ficam mencionadas.
§ único. A pl"O\'Rescrita torá duas partes, executando-so cada uma delas num dia.
Art. 3.0 Os pontos necessários para a 1.11 parte da
prova escrita serão elaborados na Direcção do Serviço
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de Administração Militar e submetidos à aprovação do
Ministro da Guerra por intermédio da 3.a Direcção Geral do Ministério da Guerra.
Os pontos necessários para a 2." parte da prova escrita serão elaborados na 3. a Direcção Geral do Ministério da Guerra e submetidos à aprovação do Ministro
da Guerra,
§ 1.0 Os pontos, depois de aprovedos, deverão ser
remetidos oportunamente, pela 3. a Direcção Geral do'
Ministério da Guerra, ao presidente do júri, que os conservará lacrados até a realização da respectiva prova
escrita.
§ 2.° O ponto, em cada parte da prova escrita, será o
mesmo para todos os candidatos que conco ram no mesmo dia, quando o número dêsses candidatos não fôr superior a cinco; se o número de candidatos exceder cinco,
organizar-se hão grupos de três ou quatro candidatos,
de modo a compreenderem todos os concorrentos de
cada parte da prova escrita, e os excedentes serão divididos pelos grupos constituídos de modo a nunca haver
um ponto comum a ruais de cinco caudidatos.
A essa distribuição por grupos corresponderá a organização do processo referente às provas de cada dia.
O ponto para cada grupo será tirado à sorte pelo
mais antigo dos candidatos que dêle fizer parte, do €Intre
três, que lhe serão apresentados pelo presidente do
júri.
Art. 4.° Logo que o candidato entregue os trabalhos
relativos a cada uma das partes da sua 1>4:0vaescrita,
todos os membros do júri devem rubricá- los em cada
uma das fõlhas e nos quinze dias imediatos à última
parte da prova escrita retinirão para deliberar sôbre
essa prova, começando a votação pelo vogal mais moderno.
Reünidos os votos, lavrar se há têrmo do resultado do
~sc~?t~nio, o qual será assinado por todos os membros
do juri.
~ ú~ico. O candidato que na prova escrita não obtenha
maioria favorável de votos fica inibido de prestar a
prova oral e só poderá concorrer a nova prova escrita
depois de decorrido um ano.
Se nesta prova não obtiver ainda maioria favorúvel de
votos não poderá tornar a prestá-Ia, seudo-Ihe aplicável
o disposto no artigo 77.0 do decreto n." 17:378, de 27
de Setembro de 1929.
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Art. 5.0 Para cada uma das partes da prova escrita
serão concedidas oito horas, podendo os candidatos consultar os livros e regulamentos que desejarem.
Art. 6.0 A prova oral consiste na argumentação entre os vogais do júri e o candidato acêrca da resolução
dos problemas que constituíram a sua prova escrita,
bem como sõbre todos os assuntos de carácter tático ou
técnico que com êle se possam relacionar, devendo o
candidato justificar as soluções ar resontadas. Cada um
dos vogais do júri poderá dispor de quinze minutos para
êsse fim.
§ único. A prova oral deve realizar-se quinze dias,
pelo menos, depois da apreciação da prova escrita.
Art. 7.0 No dia imediato ao da prova oral cada um
dos membros do júri apresentará
por escrito o seu
voto justificado sobre ossa prova, e o resultado será
decidido por maioria.
§ único. Relativamente a cada candidato será lavrado
um têrmo de onde conste a aprovação ou reprovação e
enviado, por intermédio da Direcção do Serviço de Administração Militar, com todo o processo, à 1." Direcção
Geral do Ministério da Guerra, incluindo os votos justificados de cada um dos membros do júri, que assinarão
o ref rido têrmo.
Art. 8.0 O candidato que, por doença ou por outro
motivo justificado, não puder concluir a prova escrita
poderá repeti-la uma vez o com novo ponto, marcando o
presidente do júri outro diz).desde que cesse a causa da
interrupção.
Art. 9.0 Se, por doença de qualquer dos membros do
júri ou por qualquer outro motivo justificado, a seqüência das provas não puder realizar-se precisamente como
fica determinado no presente decreto, o presidente do
júri assim o comunicará à 3. a Direcção Geral do Ministério da Guerra, providenciando esta para quo da inter.rupção resulte o mínimo prejuízo e o júri não funcione
com um número de membros diferente elo que é determinado neste decreto.
Art. 10.0 Ao candidato a qnem fõr dosfavorúvel
o
resultado da prova oral é aplicável o disposto no § único
do artigo 4.0 para os candidatos que não satiefizerem à
prova escrita. Ao candidato que, devendo ser submetido
às provas, desista de prestá-Ias
na época que 110 fõr
designada sará aplicado o disposto no artigo 76.0 do
decreto n. o 17:378, de 27 do Setembro de 1929.
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Art. 11.0 O candidato a quem fõr favorável o resultado de ambas as provas será promovido, quando lhe
pertencer, nos termos do respectivo regulamento de promoções.
Art. 12.0 Os pontos da prova escrita que sobrarem,
depois de tirados à sorte pelos candidatos os que hão-de
ser respondidos ou resolvidos na prova, serão devolvidos
pelo presidente do júri à 3.:1 Direcção Geral do Ministério da Guerra.
Art. 13.0 A 1.:l Direcção Gerardo Ministério da Guerra
nomeará anualmonte os capitães que devem tirocinar e
prestar provas, bem como os membros do respectivo
júri, podendo a nomeação dêstes recair sôbro oficiais
que fizeram parte do júri do ano anterior.
Art. 14.0 Os capitães do serviço de administração militar chamados a prestar as provas especiais de aptidão,
nos termos do artigo 1.0, começarão por fazer os seguintes serviços de preparação para as provas:
a) Durante trinta dias na Manutenção Militar, vinte
dias nas Oficinas Gerais de Fardamento e Calçado e dez
dias no Depósito Geral de Fardamento e Calçado, quando
num ou nos outros estabelecimentos não tenham servido
já como capitães durante tempo igualou superior;
b) Durante trinta dias na Direcção do Serviço de Administração Militar, fazendo dez dias de serviço em cada uma
das três Repartições, quando anteriormente não tenham
prestado serviço nas Repartições durante um igual tempo
ou superior àqueles;
c) Durante o número de dias precisos para coadjuvar
um inspector ou sub-inspector do serviço do administração militar na fiscalização, gerência e escrituração do
conselho administrativo de uma unidade,
§ único. Durante a permanência nos estabelecimentos
de que trata a alínea a) devem os capitães, sob a superintendência do respectivo director, dirigir a execução dos
serviços que no estabelecimento devem ser desempenhados por oficiais superiores da administração militar.
Art. 15.° O júri parti. avaliar as provas de que trata
o artigo antecedente será constituído pelo director do
serviço de administração militar, presidente, por um
oficial superior do serviço do estado maior e por três
oficiais superiores do serviço de administração militar,
dos quais o menos graduado, e, em igualdade de graduação, o mais moderno, servirá de secretário.
§ único. Como suplentes serão nomeados um oficial

.
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superior do serviço do estado maior e outro do serviço
de administração militar.
Art. 16.0 Para os capitães do serviço de administração militar a primeira parte da prova escrita consistirá
nas respostas a duas preguntas sôbre assuntos de organização e funcionamento dos serviços administrativos em
tempo de paz e em tempo de guerra.
Para a segunda parte da prova escrita será apresentado aos candidatos um tema de corpo de exército no
qual se estabeleçam, além da sua situação actual, previsões
para futuras operações defensivas ou ofensivas, pedindo-se: ou plano de emp1'êgo (alimentação, reabastecimento
em víveres e forragens) do serviço da administração militar de corpo de exército durante dois ou três dias, o
seu refórço eventual na previsão da operação defensiva
ou ofensiva constante do tema, e respectiva justificação,
ou, admitindo que êsse plano de emprêgo foi aprovado
superiormente, formular as propostas de carácter técnico
para a sua execução numa das divisões de La linha,
no referido corpo de exército, destinadas a ser inseridas nas ordens de operações (segunda parte), ou a basearem instruções sõbre o emprego do serviço a submeter à aprovação e assinatura do comando, ou ainda relativas a outros assuntos a tratar com o comando e que
não devam constar dos dois documentos acima referidoe.
Devem também redigir as ordens a dar às formações
directamente subordinadas ao chefe dos serviços administrativos da divisão e bem assim formular as instruções requeridas pelas circunstâncias sôbre o funcionamento do serviço a dirigir a todos os órgãos do serviço
que lhe estejam subordinados ünicamcute sob o ponto de
vista técnico.
Os candidatos indicarão, na curta que lhes fõr fornecida, por meio dos respectivos sinais convencionais, e
relativamente a cada dia, a localização e o estado de
abastecimento de cada um dos diversos elementos do
serviço de subeistências (regimental, divisionário e de
corpo de exército).
As cartas serão juntas às provas, a fim' de fàcilmente
se poder acompanhar o desenvolvimento feito pelo candidato.
Aos candidatos serão fornecidos os dados necessários
sobre a organização da circulação que serve o corpo de
exército.
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II
Provas

especiais de aptidão para a promoção,
ao põsto de major, dos capitães

Art. 17.0 Para prestar as provas especiais de aptidão
para a promoção ao põsto de major médico serão nomeados pelo Ministério da Guerra os capitães que pela
sua colocação na escala de acesso convenha ter examinados e que tenham satisfeito às condições gerais e especiais de promoção constantes
do decreto n. o 17:378,
de 27 de Setembro de 1929.
§ único. As provas especiais realizam-se na época e
local que forem designados
pelo Ministério da Guerra.
Art. 18.0 As provas especiais serão duas: escrita e
oral, e realizam-se em dois dias pela ordem que ficam
mencionadas.
§ 1.0 Os pontos necessários
para a prova escrita serão elaborados
na 3." Direcção do Ministério da Guerra
e submetidos à aprovação do Ministro da Guerra.
§ 2.0 Os pontos, depois de aprovados,
deverão 'ser
remetidos
oportunamente
pela 3.11 Direcção
Geral do
Ministério da Guerra ao presidente
do júri, que os conservará lacrados
até a realizução da respectiva prova.
§ 3.0 O ponto da prova escrita será o mesmo para
todos os candidatos
que concorram
no mesmo dia,
quando o número dêsses candidatos
não fôr superior a
cinco; se o número de candidatos exceder cinco, organizar-se hão grupos
de três ou quatro candidatos,
de
modo a comprE'enderem
todos os concorrentes
de cada
prova escrita, e os excedentes serão divididos. pelos grupos constituídos
de modo a nunca haver um ponto comum a mais de cinco candidatos.
A essa distribUi'ção por grupos corresponderá
a organização do processo referente às provas do cada dia.
O ponto para cada grupo será tirado à sorte, pelo mais
antigo dos candidatos que dõlo fizer parte, de entre três
que lhe serão apresentados
pelo presidente do júri.
Art. 19.0 Logo que o candidato entregue a sua prova
escrita, todos os membros do júri devem rubricá-la em
cada nma das fõlhas e, nos quinze dias imediatos, reünirão para deliberar sõbre essa prova, começando a votação pelo vogal mais moderno. Reünidos os votos lavrar-se há têrmo do rosultado do escruttnio, o qual será
assinado por todos os membros do júri.
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§ único. O candidato que na prova escrita não obtenha maioria. favorável de votos fica inibido de prestar a
prova oral e só poderá concorrer
a nova prova escrita
depois de decorrido um ano. Se nesta prova não obtiver
ainda maioria
favorável
de votos não poderá tornar a
prestá-la,
sendo-lhe aplicável
o disposto no artigo 77.0
do decreto n." 17:378, de 27 de Setembro de 1929.
Art. 20.0 Para a prova escrita serão concedidas oito
horas, podendo os candidatos consultar os livros e regulamentos que desejarem.
'
Art. 21.° A prova oral consiste na argumentação
entre os vogais do júri e o candidato acêrca da resolução
do problema
que constituiu
a sua prova escrita, bem
como sobre todos os assuntos
de carácter
tático ou
técnico q uo com êle se possam relacionar,
devendo o
candidato jnstificar
as soluções apresentadas.
Cada um
dos vogais do júri poderá dispor de quinze minutos para
esse fim.
§ único. A prova oral deve realizar-se
quinze dias,
pelo menos, depois da apreciação
da prova escrita.
Art. 22.0 No dia imediato ao da prova oral cada um
dos membros do júri apresentará,
por escrito, o seu voto
justificado sôbre essa prova, e o resultado será decidido
por majoria.
§ único. Relativamente
a cada candidato será lavrado
um têrmo de onde conste a aprovação ou reprovação,
e
enviado por intermédio da Direcção do Serviço de Saúde
com todo o processo à La Direcção Geral do Ministério
da Guerra,
incluindo os votos justificados
de cada um
dos membros do júri, que assinarão o referido têrmo,
Art. 23.0 O candidato que, por doença ou outro motivo justificado,
não puder concluir n prova escrita poderá repeti-la
uma vez e com novo ponto, marcando o
presidente do júri outro dia, desde que cesse a causa da
interrupção.
Art. 24.0 Se, por doença de qualquer dos membros do
júri ou por qualquer outro motivo justificado,
a seqüêneia das provas não puder realizar-se precisamente
como
fica determinado
no presente
decreto, o presidente do
júri assim o comunicará
à 3. a Direcção Geral do Miaistério da Guerra, providenciando
esta para que da interrupção resulte o mínimo prejuízo e o júri não fnncione
com um número de membros diferente do que é determinado neste decreto.
Art. 25.0 Ao candidato a quem fõr desfavorável
o re-

,
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sultado da prova oral é aplicável o disposto no § único
do artigo 19.0 para os candidatos que não satisfizerem à
prova escrita.
- Ao candidato que, devendo ser submetido às provas,
desista de prestá-las na época que lhe fôr designada,
será aplicado o disposto no artigo 76.0 do decreto
n.? 17:378, de 27 de Setembro de 1929.
Art. 26.0 O candidato a quem fór favorável o resultado de ambas as provas será promovido quando lhe
pertencer, nos termos do respectivo regulamento de pro.
moções.
Art. 27.0 Os pontos da prova escrita que sobrarem,
depois de tirados à sorte pelos candidatos os que hão-de
ser respondidos ou resolvidos na prova, serão devolvidos pelo presidente do júri à 3.a Direcção Geral do Ministério da Guerra.
,
Art. 28.0 ALa Direcção Geral do Ministério da Guerra
nomeará anualmente os capitães que devem tirocinar e
prestar provas, bem como os membros do respectivo júri,
podendo a nomeação dêstes recair sõbre oficiais que fizeram parte do júri do ano anterior.
Art. 29.0 Os capitães médicos farão, antes da prestação de provas especiais, um tirocínio de quatro semanas
na Direcção do Serviço de Saúde Militar, distribuído
como segue:
Uma semana na La Repartição.
Uma semana na 3.a Repartição.
Uma semana nas Inspecções do Serviço Médico.
Uma semana no Depósito Geral de Material Sanitário e de Hospitalização.

,

§ único. Os candidatos que já tenham desempenhado
serviço como capitães nas repartições e estabelecimentos
indicados neste artigo serão dispensados do tirocinio cor.
respondente.
Art. 30.0 O júri para avaliar as referidas provas será
constituído do modo seguinte:
.
a) Presidente: o director do serviço de saúde militar;
b) Vogais: o oficial do serviço do estado maior, adjunto da Direcção do Serviço de Saúde Militar e três oficiais superiores médicos.
§ único. O vogal menos graduado, e em igualdade de
graduação o mais moderno, servirá de secretário.
Art. 31.0 Para a referida prova escrita será apresentado :lOS candidatos um tema de corpo do exército, no
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qual se estabeleçam, além da sua situação actual, previsões para futuras operações defensivas ou ofensivas, pedindo-se: ou o plaoo de emprêgo (hospitalização, tratamento e evacuação) do serviço de saúde de corpo de
exército, o seu nefõrço eventual na provisão da operação defensiva ou ofensiva constante do tema, e respectiva
justificação j ou, admitindo que êsse plano de emprêgo
foi aprovado superiormente, formular as propostas de
carácter técnico para a sua execução numa das divisões
da l.a linha, no referido corpo de exército.
Devem também redigir as ordens a dar às formações
directamente subordinadas ao chefe dos serviços de saúde
da divisão e bem assim formular as instruções requeridas pelas circunstâncias sôbro o funcionamento do serviço a dirigir a todos 08 órgãos do serviço que lhe
estejam subordinados unicamente sob o ponto de vista
técnico.
Os candidatos indicarão, na carta que lhes fôr fornscida por meio dos respectivos sinais convencionais, a localização de cada um dos diversos elementos do serviço
de saúde (regimental, divisionário e de corpo de exército).
As cartas serão juntas às provas, a fim de fàcilmente
se poder acompanhar o desenvolvimento feito pelo cano
didato,
Aos candidatos serão fornecidos dados necessários
sôbre a organização da circulação que serve o corpo de
exército.

III
Provas especiais de aptidão
para a promoção, ao pôsto de major,
dos capitães veterinários
Art. 32.0 Para prestar as provas especiais da aptidão
para a. promoção ao posto do major veterinário serão
nomeados pelo Ministério da Guerra os capitães que, pela
sua colocação na escala do acesso, convenha ter examinados e que tenham satisfeito às condições gerais e especiais de promoção constantos do decreto n.? 17:378,
de 27 de Setembro dí' 1920.
§ único. As provas «spociais realizam-se na época e
10cl1.1que forem designados pelo Ministório da Guerra.
Art. 33.0 As provas especiais serão duns: escrita e
oral, e realizam-se cm dois dias pela ordem que ficam
mencionadas.
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§ 1.0 Os pontos necessários
para a prova escrita serão
elaborados na Direcção do Serviço Veterinário
e submetidos à aprovação do Ministro da Guerra, por intermédio
da 3. li Direcção Geral do Ministério da Guerra.
§ 2.° Os pontos, depois de aprovados,
deverão ser remetidos oportunamente
pela 3. a Direcção Gera.l do Ministério da Guerra ao presidente do júri, que os conservará
lacrados até a realização da respectiva prova.
§ 3.0 O ponto da prova escrita será o mesmo para
todos os candidatos
que concorram
no mesmo
dia,
quando o número dês sos candidatos
não fôr superior a
cinco; so o número de candidatos exceder cinco, organizar-se hão grupos de três ou quatro candidatos, de modo
a compreenderem
todos os concorrentes
de cada prova
escrita,. e os excedentes
serão divididos pelos grupos
constituidos de modo a nunca haver um ponto comum a
mais de cinco candidatos.
A essa distributção
por grupos corresponderá
a organização do processo referente às provas de cada dia.
O ponto para cada grupo será tirado à sorte pelo
mais antigo dos candidatos
que dêle fizer parte, de entre três que lho serão apresentados
pelo presidente
do
júri.
.
Art. 34.0 Logo que o candidato entregue a sua prova
escrita, todos os membros do júri devem rubricá-la
em
cada uma das fólhas e, nos quinze dias imodiatos, reünirão para deliberar sõbre essa prova, começando a votação pelo vogal mais moderno.
Reünidos os votos, lavrar-se há têrrno do resultado do
escrutínio,
o qual será assinado por todos os membros
do júri.
§ ún~co: O candidato
que na prova escrita não obtenha maioria favorável de votos fica inibido do prestar a
prova oral e só poderá concorrer
a nova prova escrita
depois de decorrido um ano.
Se nesta prova não obtiver ainda maioria favorável de
votos não poderá tornar a prestá-la,
sendo-lhe aplicável
o disposto no artigo 77.0 do decreto n. o 17 :378, de 27
de Sotembro do 1920.
Art. 35.0 Para 1\ prova escrita serão concedidas
oito
horas, podendo os candidatos consultar os livros e regulamentos que desojar0m.
Art. 26.0 A prova oral consiste na argumentação
entro os vogais do júri o o candidato acêrca do ponto que
constituiu a sua prova escrita, bem como sobre todos os
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assuntos de carácter tático ou técnico que com êle se
possam relacionar, devendo o candidato justificar as soluções apresentadas. Cada um dos vogais do júri poderá
dispor de quinze minutos para êsse fim.
§ único. A prova oral deve realizar-se quinze dias,
pelo menos, depois da apreciação da prova escrita.
Art. 37.0 No dia imediato ao da prova oral cada um
dos membros do júri apresentará por escrito o seu
voto justificado sabre ossa prova e o resultado será decidido por maioria.
§ único. Relativamente a cada candidato será lavrado
um têrrno donde consto a aprovação ou reprovação e
enviado por intermédio da Direcção do Serviço Veterinário, com todo o processo, à 1.. Direcção Geral do Ministério da Guerra, incluindo os votos justificados de
cada um dos membros do júri, que assinarão o referido
têrmo,
Art. 38. O candidato que, por' doença ou por outro
motivo justificado, não puder concluir a prova escrita
poderá repeti-la uma vez e com novo ponto, marcando o
presidente do júri outro dia desde que cesso a causa da
interrupção,
Árt. 39.0 Se, por doença de qualquer dos membros do
júri ou por qualquer outro motivo justificado, a seqüência das provas não pudor realizar-se precisamente como
fica determinado no presente decreto, o presidente do júri
assim o comunicará à 3.a Direcção Geral do Ministério
da Guerra, providenciando esta para que da interrupção
resulte
mínimo prejuízo e o júri não funcione com um
número de membros diferente do que é determinado neste
decreto.
Art, 40.0 Ao candidato a quem fõr desfavorável o resultado da prova oral é aplicável o disposto no § único
do artigo 34.0 para os candidatos que não satisfizerem A
prova escrita.
Ao candidato que, devendo ser submetido As provas,
desista de prestá-las na época que lhe fõr designada será
aplicado o disposto no artigo 76.0 do decreto n." 17:378,
de 27 de Setembro de 1929.
Art. 41.0 O candidato a quem fôr favorável o resultado
de ambas as provas será promovido quando lhe pertencer, nos termos do respectivo regulamento de promoções.
Art. 42.0 Os pontos da prova escrita que sobrarem,
depois de tirados à sorte pelos candidatos os que hão-de
ser respondidos ou resolvidos na prova, serão devolvidos
0

°
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pelo presidonte
do júri à 3." Direcção "Geral do Ministério da Guerru.
Art. 43.° A La Direcção Geral do Ministério da Guerra
nomeará anualmente
os capitães que devem tiroeinar e
prestar pro"as, bem como os membros do respectivo júri,
podendo a nomenção dêste recair sóbre oficiais que fizeram parte do júri do ano anterior.
Art. 44.° Para a promoção ao posto de major veterinário são necessárias,
além das coudicões exigidas pelo artigo 44,°, suas altneas c parágrafos,
do decreto n.? 17:378,
de 27 de Setembro do lD~9, mais duas provas técnicas,
§ LOAs provas devem ser procedidas
de tirocínios
efectuados na Direcção do Serviço Veterinário
Militar e
estabelecimentos
dela dependentes,
durante
o tempo
abaixo indicado:
ai La Repartição da. Direcção, duas semanas;
b) 2, a Repartição, duas semanas;
c) Inspecção
do Serviço V cterinário
Militar, uma semanai
d) Dopósito Gcrul de Material Veterinário e Siderotécnico, uma somuna j
e) Hospital Militar Veterinário
Principal,
duas semanas.
§ 2,0 Os candidatos que já tenham desempenhado
serviço como capitães nas repartições
e eatabelecímentoa
indicados
no parágrafo
anterior serão dispensados
do
tirocínio correspondente.
Art. 45.0 Para avaliação
das provas dos candidatos
ao põsto de major veterinário será nomeado o seguinte júri:
Presidente - tenente-coronel
veterinário.
Vogais - dois oficiais BD periores veterinários.
Secretário - capitão do secretariado
militar,
voto.

sem

§ único. Como vogal suplente será nomeado um oficial superior vetorinário,
Art. 46.° A prova. escrita dos capitães veterinários
consiste na resposta
a um ponto contendo duas preguntas:
A priinoirn pregunta
vorsarú sõbro assuntoa
tares :
a) Legislacão
militar j
b) Serviço veterinário de eampanha ;
c) ~[at(lrjal veterinário
anitário,

mili-
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sôbre assuntos técni-

a) Profilaxia e terapêutica

das doenças micro-

bianas;
b) Profilaxia e terapêutica
tárias.

das doenças parasi-

Art. 47.° O presente decreto começará a vigorar imediatamente, ficando revogada a legislação em contrário.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 4 de Fevereiro de 1930. - AN'l'ÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONA- João Namorado de Aquiar,

lIinistério da Guerra - U Direcção Gcral-

2_n

Repartição

Decreto n.O 17:933

Considerando a necessidade de actualizar o regulamento do concurso para preenchimento das vacaturas
de alferes chefes de banda de música;
Usando.da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 1~:740, do 20 de Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n. o 15:331, de 9 de Abl'11 de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra:
Hei por bem aprovar e mandar pôr em execução o
regulamento do concurso para o preenchimento de vacaturas de alferes chefes de banda de música, que faz
parte integrante dêste decreto.
O Ministro da Guerra assim o tenha. entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 8 de Fêvereíro de 1930. - ANTÓNIOÓSCARDE FRAGOSOCARMONA- João Namorado de Aguiar.

Regulamento ~~ concurso para preenchimento ~e vacaturas
~e alferes chefes de banda de mOsica

,

Artigo 1.0 Os concursos para provimento das vacaturas de alferes chefes de banda de música serão realizados em Lisboa perante um júri composto de quatro chefes de banda de música, do preferência residindo na
mesma cidade, presidido por um oficial superior do exér-
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cito, do activo, e a abertura dêstes concursos será anunciada, com a necessária antecedência, em Ordem do Exército, anúncio que deverá ser transcrito nas ordens regimentais.
§ 1.0 Dois dos chefes de banda de música pelo menos
deverão ter conhecimento de contraponto e fuga, sendo
preferidos os que tiverem os respectivos cursos feitos
nos conservatórios.
§ 2.° Os parentes dos examinandos até o quarto grau
por direito civil, por consangüiuidads ou afinidade, não
poderão fazer parte do júri, nem podem juntar-se, no
mesmo júri, pai e filho, sogro e genro, irmãos ou cunhados.
§ 3.0 Antes de começarem os actos do concurso os
membros do júri concordarão qual deye ser o interrogante sõbre cada parte teórica; porém a todos assistirá
o direito de fazer aos examinandos as preguntas que
julgarem necessárias para formar o seu juizo.
§ 4.° Todos os actos dêstes concursos serão públicos.
Art. 2.0 As condições de admissão ao concurso são as
seguintes:
1.° Ser sargento aj udante músico;
2. o Ter, pelo menos, o terceiro curso das escolas regimentais;
3.° Ter, pelo menos, um ano de serviço efoctivo como
sargento ajudante músico;
4. o Não estar envolvido em processo criminal;
5.° Não ter sido punido com penas superíoros às mencionadas nos §§ 1.0 e 2.° do artigo 111.° do decreto
n." 17:379, de 27 de Setembro de 1929, modificado pelo
artigo 2.° do decreto n." 17:504, de 24 de Outubro do
mesmo ano;
6. o Ter boa informação acêrca do seu mérito artístico,
passada pelo chefe da banda de música de que fizer
parte;
7. ° Ter aptidão física comprovada por declaração passada pelo médico da unidade a que pertencer;
8. ° Ter boa informaçllo acêrca das suas qualidades
morais e militares, passada pejo comandante da companhia a que pertencer e confirmada pelo comandante da
respectiva unidade.
Art. 3.0 Os candidatos que pretenderem tomar parte
nos concursos deverão, dentro de cinco dias contados da
transcrição do anúncio na ordem regimental, requerer
ao Ministro da Guerra para a Gles serem admitidos. Os

I
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comandantes
dos corpos remeterão pelas vias competontes os requerimentos
dovidamcnto
instruidos
e acompa·
nhados da respectiva nota de assentos,
na qual prestarão a sua informação especial, e de quaisquer
documentos de habilitações
que os requerentes
queiram juntar.
§ único. Os requerimentos,
acompanhados
de todos os
documentos mencionados,
deverão dar entrada na La Direcção Geral do Miuistório
da Guerra
até vinte dias
depois da data em que nas respectivas
unidades fõr roo
cebida a Ordem do Exército com o anúncio da abertura
do concurso.
Art. 4.0 Uma relação duplicada dos candidatos admitidos, acompanhada
dos respectivos
requerimentos, informações e documentos,
sorá pela reparticão
competente
da La Direcção Geral do Ministério da Guerra enviada
ao presidente
do júri do exame.
Art. 5.° Todo o candidato
que requerer
para sor
admitido a estes concursos e depois desistir,
não sendo
. por motivo de doença devidamente
comprovada,
ficará
inibido de ser admitido ao concurso imediato, fi, se houver chegado a marchar
do quartel em que estiver, pagará à Fazenda, por desconto no seu pré, a despesa que
a sua marcha tiver ocasionado. O que desistir duas vezes sem motivo justificativo
de doença ficará inibido de
ser admitido a. qualquer outro concurso.
Art. 6.0 O exame constará de uma parto escrita, uma
parte teórica. e de uma prova de aptidão em ensaio de
banda de música.
Art. 7.° As provas exigíveis serão:
Parte

escrita:

1.0 Cifrar e realizar a harmonia de um baixo dado,
alternando
com um canto, também dado;
2. o Fazer uma fuga a quatro vozes ou instrumentos,
sôbre um sujeito dado pelo júri;
3. o Instrumentação
de um trecho de piano e canto,
ou de orquestra,
para banda.
Parte

teórica:

1.o Conhecimento desenvolvido
de harmonia,
contraponto e fuga, segundo os tratados
adoptados
nos conservatórios;
2.° Conhecimento geral dos tratados do instrumentação adoptados
nos conservatórios.
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Prova de aptidão em ensaio de banda:
Ensaiar e reger uma composição de estrutura difícil,
desconhecida do candidato e escolhida pejo júri.
§ único. Para a realização das provas exigíveis nos
0
n. os 1.0, 2. e 3.0 da parte escrita terá o candidato, respectivamente, o prazo de três, seis e quatro horas. e
para a da prova de aptidão em ensaio de banda terá o
de uma hora para estudar a partitura e o de duas horas
e meia para ensaiar, havendo um intervalo de trinta minutos entre o estudo e o ensaio da banda.
Art. 8.0 Terminadas as provas públicas o júri reünir-se há em sessão secreta. e, avaliando essas provas,
as informações e documentos respectivos a cada candidato, procederá à votação por valores de O a 20. A média dos valores obtidos por cada um dos candidatos
dará o número da sua classificação. O que só obtiver
um número de classificação inferior a 10 ficará dêle excluído. Em igualdade de número de classificação será
observada a seguinte ordem de preferências:
1.0 Qualquer grau da Tõrre e Espada, Valor Militar,
Cruz de Guerra e Bons Serviços;
2. ° Mais habilitações literárias superiores a instrução
primária (exame final da 4.:1 classe ou do 2.° grau da
legislação anterior) devidamente comprovadas;
3. o Melhor comportamento;
4. o Mais tempo de serviço efectivo no pessoal permanente;
5.° Mais idade.
Art. 9.0 O resultado dos concursos, com uma das relações dos candidatos e os respectivos requerimentos,
informações e documentos, serão, pelo presidente do
júri, enviados à repartição competents da 1.11 Direcção
Geral do Ministério da Guerra.
I
0
Art. 10. Pelos candidatos classificados aptos nestes
concursos, e pela ordem em que o forem, serão preenchidas as vacaturas de alferes chefes de banda de música
que existirem nessa ocasião e as que ocorrerem até o
prazo de validade dos mesmos.
Art. 11.0 Estes concursos são válidos por dois anos,
a contar da data em que forom ultimados os trabalhos
pelo res poctivo júri.
Paços do Governo da Rppúhlica, 8 de Fevereiro de
1930. - O Ministro da Guerra, João Namorado de
Aguiar.
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Repartição da Dire,ção Gemi ria ContabIlidade Pública
Decreto n.· 17:949

llavendo insuflciêaoia nalgumas verbas do diferentes
capítulos, artigos, números e alíneas do orçamento do
Ministério da Guerra para o ano económico do 19201930, as quais poderão ser reforçadas com importâncias
que se consideram disponíveis noutros capitulos, artigos,
números e alineas do referido orçamento;
Usando da faculdade que me confere o n. o 2.0 do artigo 2.0 do decreto n.o-12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fôrça do disposto fIO artigo LOdo decreto
n." 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Vnerra. ouvido o Conselho de Ministros:
Hei por bom decretar, para valer como lei, o seguinte:
.Artigo 1.0 São efectuadas dentro do Orçamento do Ministério da Guerra para o ano económico de 1929-1930
as transferênci~s de verbas conforme se acham descritas
no mnpa anexo ao presento decreto com fôrça de Ioi, e
que dele faz parte integrante, o qual vai assinado polo
Ministro da Guerra.
Art. 2.0 Fica revogada a legislação om contrário.
Determina-se portanto a todas- as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fõrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nõle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam impri
mir, publicar e correr. Dado nos Paços do Governo da
República, em 30 de Janeiro de 1930.- ANTÓNIOÓSCAR
DE FRAGOSOCAR~lONA
- Domingos Augusto Alves da
Costa Oliveira - António Lopes Mateus - Luis Afaria
Lopes da Fonseca- António de Oliveú'a Salazar - João
Namorado de Aguiar - Luís António de Magalhtles Correia - Fernando Augusto Branco - João Antunes Guimarãee= Gustavo Cordeiro Ramus - Henrique Linhares
de Lima.

1.- Série

.2
&~

~

..~.

..

.,o..
.~
:-: -

o

---

~
---

__

....
.s

6.

88.

2

---

6.·

89.0

1

-

0

6.°

96.0

2

-

6.·

108.°

4

-

6.°

115.°

2

-

6.°

2

115.0

123.°

1

-

6.·

131.0

2

-

6.·

139.°

2

-

6.·

150.°

2

-

6.·

7.°

150.°

156.°

..

Importânelas

Saldos da. autorizaI õe.

2

~
I:)

...,e

..
]
õ

8

."

--- --Arma de infantaria-Remunerações
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vitalícia além dos quadros . . .'
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Arma de infantaria-Remunerações
acidentaisGratificação de comissão ou comando, diferencial, guarnição,
readmissão,
tratamento
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gado, classe especial, hospitalar e outros abonos a oficiais e praças . . . • . . . . . . .
Arma de artilharia - Remunerações
certas ao
pessoal em exercício-Pessoal
de nomeação vitalícia além dos quadros . . . . • . . . . .
Arma de cavalaria - Outras despesas com o pessoaI-Auxílio
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Escola Prática de Cavalaria
• . . . . • ••
Arma de engenharia-Remunerações
certas ao
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Arma de aeronáutica-Remunerações
certas ao
pessoal em exercício - Pessoal dos quadros
aprovados por lei . . . . . . • . • . • . .
Serviço de saúde militar-Remunerações
certas
ao pessoal em exercíclo-c Pes. oal de nomeação
vitalícia além dos quadros . . . ..
..
Serviço veterinário militar-Rerr:unerações
certas ao pessoal em exercício - Pessoal de nomeação vitalícia além dos quadros. • • • .
Serviço de administração
militar-Remunerações certas ao pessoal em exercício-Pessoal
de nomeação vitalícia além dos quadros
Idem - Idem - Idem. . . . • . • • . . .
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Arma de infanta ria - Remunerações
certas ao
pessoal em exercício - Pessoal dos quadros
aprovados por lei . • • • • • • • • . . . .
Arma de infantariaOutras despesas com o
pesHoal- Ajudas de custo a oficiais e praças
e subsídios a mancebos recrutados.
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-

Arma de artilharia - Remunerações
certas ao
pessoal em exercício - Pessoal dos quadros
aprovados por lei . . . . . . . • . . . . .
Arma de cavalariaRemunerações acidentaisGratificação escolar ao pessoal da Escola Pratica de Cavalaria
. . . . . . • . . . • . .
Arma de engenharia - Remunerações certas ao
pessoal em exercício - Pessoal dos quadros
aprovados por lei .
Arma de engenharia - Remunerações
acidentaisGratificação
de comissão ou comando,
guarnição, readmissão,
tratamento
de gado,
especial hospitalar, rêde de telegrafia por fios
e sem tios, pombais mihtares e outros abonos
a oficiais e praca~.
. . . . . • .
Arma de aeronáuticaRemunerações
acidentais - Gratiâcação
de comissão ou comando,
guarnição,
readmissão,
tratamento
de gado,
elasse especial, hospitalar
e outros abonos a
ofiei ais e praças.
Serviço de saúde militar - Remunerações certas
ao pessoal em exercício - Pesssoal dos quadros
aprovados por lei . . • . . . . . . . . . .
Serviço veterinário militar-Remunerações
certas ao pessoal em exercício - Pessoal dos quadros aprovados por lei.
. • • . . . . . . .
Serviço de admir.Jistração militarRemunerações certas ao pessoal em exercício - Pessoal
dos quadros aprovados por lei ....•
Jdem- Remunerações
acidentais - Gratificação
de comissão ou comando, guarnição, readmissão, tratamento
de gado, classe especial, hospitalar e outros abonos a oficiais e praças . •
Secretariado
militar - Remunerações
acidentais - Gratificação
de comissão ou comando,
guarniQ!!o, readlDi~são, h spitaIar, especial e
outros abonos a oficiais e praças. . . . . . .
Quadlo auxiliar
dos serviços de artilhariaRemunerações
certas ao pessoal em exercicio - Pessoal nos quadros aprovados por lei
IdemRe.uuneracões acidentaisGratificação
de comissão ou comando, guarnição, especial e
outrOs abonos a oficiais.
.
Qua1lro dos pieadores militares - Remunerações
certas ao peseoal em exercício - Pessoal dos
quadros aprovados por lei • • • . . . • . •
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Ministério da IlIstrll~ão Pública - Direcção Geral do Ensino Superior,
Secundário e Artístico
Decreto n.· 17:954

Tendo o Conselho de Arte e Arqueologia omitido o
parecer, em vista do relatório do encarregado dos monumentos militares, de que a igreja de Chelas, no estado
em que actualmente se encontra, não deve continuar a
ter a classificação de monumento nacional, mas apenas
conservá-Ia para o portal manuelino e a sua galiló ;
Tendo em vista o disposto no artigo 48.° da lei
.n.? 1:700, de 18 do Dezembro de 1924;
Usando da faculdade que mo confere o n." 2.° do
artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n.? 15:331, do 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Instrução Pública:
Hei por bem decretar que deixe de ter a classificação
de monumento nacional a igreja de' Cholas e que conserve essa classificação apenas o portal manuelino da
mesma igreja e a sua galilé, ficando assim modificado o
decreto de 16 dA Junho de 1910.
O Ministro da Instrução Pública assim o tenha entendido e faça executar. Paços do Governo da República,
20 de Janeiro de 1930.-AN'f0NW
ÓSCARDE FRAGOSO
CARMONA
- Vito?' Ilugo Duarte de Lemos.

ftlillistério dd Guerra - 3

a

Dimção

Geral-

3. a Repartição

Decreto n.s 17:960

Tendo-se reconhecido que a área de mobilização do
batalhão de ciclistas n." 2, que lhe é atribuída pelo decreto n. ° 13:851, do 29 de J unho de 1927, não garanto
devidamente a mobilização dessa unidade, e tornando-Ao
necessário ampliá-la por forma a obviar a õsso inconveniente;
Usando da faculdade que me confere o n. ° 2.° do nrtigo 2.° do decreto n.? 12:740, do 26 de Novembro de
1U2G, por força do disposto no artigo 1.0 do decreto
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n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte :
Artigo 1.0 O quadro n. o 4, sede e áreas do mobilização dos batalhões de caçadores e ciclistas, do decreto
n,o 13:851, na parte respeitante ao batalhão de ciclistas
• o 2, passa a ter a seguinte constitutção
:
Área de mobilização (concelhos)

Batalhão de ciolistus n.? 2:
Almeirim
Alpiarça
Cartaxo.
Lisboa, 2.0 bairro
Lisboa, 4.° bairro
Santarém ....

:I:

D. R. R. n.? 1.'

\

• I

Art. 2.0 Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se portanto a. todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presento decreto com fôrça
de lei pertencer o Cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêlo se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir,
publicar e correr. Dado nos Paços do Governo d,a República, em 13 de Fevereiro de 1930..... AN'l'ONIO OSCAR
DE FRAGOSO
OAHMO~A Dominqo« Augu8to Alt:es da
Costa Oliveira - António Lopes Mateus - Luís Maria
Lopes da Fonseca - António de Oliveira Salazar - Jotlo
Namorado de Aguiar - Luís António de Maqalhãee ('01'reia-e-Fernamdo Auqusto Branco -João
Antunes Guimarães-»- Gustavo Cordeiro Ramos - Ilenrlque Lenhares
de Lima.
Ministério da Guerra -l\l'parlição

do Gabinete do Ministro

Decreto no· 17:966

Considorando quo peja alteração introduzida. pelo docreto n, o 17 :523, de 31 do Outubro do ano findo, no artigo 167.0 do regulamento do disciplina militar, aprovado
polo decreto n," lü:963, do 15 de .Iunho também do ano
findo, deixou do mantor-sa o princípio por que se havia
estabelecido no artigo 160.0 do mesmo regulamento
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q ue o Conseolh~
uperior de Di8ciplin~ odo Exér~ito devia ser constituído
velo governador
militar de LIsboa e
pelos comandantes
das regiões mili tares;
Considerando
que, em virtude daquela alteração,
são
freqüentes
as substlturçõos dos membros do referido Conselho;
Considerando
que é prejudicial
ao serviço e se torna
dispendiosa
a deslocação dos comandantes
das regiões
militares,
da sede das mesmas,
para virem repetidas
vezes tomar parte nas reüniões
do Conselho Superior
de Disciplina do Exército ;
Oonaiderando
também haver-se reconhecido
a vantagem em que o mesmo Conselho seja constituído por oficiais generais do activo, de preferência
com residência
em Lisboa;
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decroto n." 12:740, de ~6 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n," 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar,
para valer como lei, o seguinte:
.
Artigo 1.0 O disposto no artigo 1600° e seus parágrafos do regulamento
de disciplina militar é substituído
pela forma seguinte:
Artigo 160.° Tanto no exército como na armada.
haverá um Conselho Superior
de Disciplina,
com
sede em Lisboa, composto de cinco oficiais generais.
N o exército denominar-se há. Conselho Superior
de Disciplina
do Exército,
e será constituído
por
oficiais generais do activo, nomeados do preferência
entre os mais antigos que estejam em serviço no Ministério da Guerra e tenham residência em Lisboa;
e na armada
denominar-se
há. Conselho
Superior
de Disciplina da Armada e será constituído por oficiais generais da armada pertencentes
8.0 activo.
§ 1.0 Quando não hOl1ver oficio is generais do oxército ou da armada, pertencentes
ao activo, dlsponíveis, serão nomeados para os substituir oficiais generais do exército ou da armaria na situação de 1'0serva e na falta dôstes na do reforma, c, som pro que
seja possível, que residi rn om Lisboa.
§ 2.° Junto de cada Con elho funcionará, respec-
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tivamente, um promotor, oficial superior do exército ou da classe de marinha, do activo ou da reserva, nomeado por decreto, Quando o promotor de
justiça do Tribunal de Marinha for oficial superior,
poderá acumular essas funções com as de promotor
do respectivo Conselho Superior de Disciplina.
S 3.° Não podem fazer parte dos conselhos superiores de disciplina os membros do Supremo Tribunal Militar, o ajudante general do exército, o chefe
do estado maior naval e o superintendente dos serviços da armada.
S 4,0 O Conselho Superior de Disciplina será
mandado convocar pelo respectivo Ministro sempre
que algum oficial ou aspirante a oficial tenha de ser
julgado pelo mesmo Conselho,
§ 5.° Quaudo o oficial submetido a julgamento fôr
general do exército ou da armada, os membros do
Conselho Superior de Disciplina serão, sempre que
seja possível, mais antigos do que aquele, embora
tenham de ser nomeados oficiais generais da situação de reserva ou reformados, sendo nomeado para
promotor ad hoc um oficial general nas mesmas condições.
§ 6.° O oficial general mais graduado ou antigo
será o presidente, um dos vogais o relator, e de socretário
som voto servirá para o exército o oficial
superior adjunto da se-cretaria do Supremo Tribunal Militar, e para a armada um oficial superior ou
primeiro tenente de marinha, nomeado para êsse fim
por decreto.
Art. 2.° Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fôrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam intoirameute como nêle se contém.
Os Ministros do todas as Repartições o façam imprimir,
publicar o correr. Dado nos Paços do Governo da R pública, em 15 de Fevereiro do 1930.~ANTÓNIO ÓSCAR DE
FRAGOSO CARMONA.-Domingos
Augusto Alves da Costa
Oliveira-António
Lopes Mateus-s-Duis Maria Lopes da
Fonseca - Antóni<, de Oliveira Salazar - J oão 'Namorado
de Aguiar-Luis
António de Magalhães COI'reia-Fernando Augnsto Branco - João Antunes GuimarãesGustavo Cordeiro Ramos - Henrique Liuhares de Lima.
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Decreto n,' 17:967

Considerando que os serviços meteorológicos são da
maior importância para o exército;
Considerando a sua indispensabilidade à aeronáutica e
~ à artilharia;
Considerando a necessidade de organizar os serviços
meteorológicos do exército e de os coordenar com os
existentes noutros Ministérios (Interior, Marinha, Agricultura, Comércio e Comunicações e Instrução);
Considerando que se deve proceder ao estudo das linhas aéreas de navegação, à elaboração das cartas dos
ventos às diversas altltndcs, e à coordenação de todas
as observâções meteorológicas;
Considerando que o exército dispõe de elementos em
pessoal e instalações que muito podem concorrer para
uma perfeita montagem e conveniente funcionamento de
serviços de tam alta importãncia ;
Considerando que a execução do presente regulamento
não exige aumento de despesa em relação [tS actuais verbas orçamentais;
Usando da faculdade que mo confere o n. o 2.0 do artigo 2.0 do decreto n. o 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n." 15:331. de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos
Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem aprovar o mandar pôr em execução, para
valer como lei, o regulamento meteorológico do exército
que faz parte integrante dõste decreto.

Regulamento

do SerViço Meteorológico

do Exército

(S. M. E.)

Artigo 1.0 O S. M. E. destina-se a obter, II. explorar
e coordenar todas as observações meteorológicas necessárias ao exército. Para Osse fim dispõe o S. 1\1. E. dos
meios que lhe coníore o presento diploma e utiliza as informações e previsões elos serviços meteorológicoR dopendentes do outros Ministérios, às quais devorá por seu
lado fornecer todas as indicações de que êles careçam.
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Art. 2.° O S. 11. E. compreende :
a) A Repartição
do Serviço Meteorológico
do Exército
da Direcção da Arma de Aeronáutica;
b) Os postos que se julguem necessários e que os recursos do s~rviço forem permitindo montar.
Art. 3.° A Repartição do S. 1\1. E. compota:
a) Coordenar todas as observações
(' elaborar as curtas dos ventos às diversas altitudcs ;
b) Estudar as linhas aéreas quo lho forem determinadas pelo director da arma de aeronáutica;
c) Ter a carga de todo o material
meteorológico
do
exército.
Art. 4.0 Os postos podem ser:
a) Meteorológicos;
b) Aerológicos ;
E ainda permanentes
ou temporários conforme em serviço constante OH temporário.
Além dêstes haverá ainda
postos móveis.
1.0 Os postos meteorológicos
destinam-se
às observações meteorológicas
que o seu material permito ;
2. o Os postos aerológicos
são em regra destinados a
executar sondagens a um teodolito o a fazer observações
de visibilidade e das nuvens;
3. o Os postos móveis destinam-se :1 funcionar om locais onde so tornem necessárics para estudos, exercícios,
manobras ou vingeus aéreas;
4. o Os postos meteorológicos
serão Olll número restrito, Iimituudo-se
àqueles para os quais existo já matorial e aos que além dêstos se tornem absolutamente
indispensáveis;
5. o Em regra, um põsto servo todas as unidades ou
estabelecimentos
localizados
dentro do um raio de 10
quilómetros;
G.o A escolha do local para a instalação dos postos
devorá ser feita tanto quanto posstvcl dr acõrdo com o
comandante
ou director <la unidade OH estnbeleciiuento
a
que o põsto ficar adstrito, sem prejuízo das condições
técnicas a. que deve obedecer.
Art, 5. A Repartição
do S. :M. I~. tem o seguinte
pessoal;
a) Chefe, o chefe elos serviços meteorológicos
do exército, oficial superior
de aerohúutica, 'ou do cugenhnrla
ou de 'artilharia devidamente
ospecializado ;
b) Adjunto, oficial do aorouáutíca,
ou dr engenharia
ou de artilharia
devidamente
especializado;
(J

1." Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.· 2

105

c) Amanuense
(um), sargento
de qualquer
arma, de
preferência
observador
meteorológico.
Art. 6.° Compete ao chefe do S. M. E. :
a) Dirigir
tecnicamente
o S. 1\1. E. e fiscalizar a sue
execução;
b) Chefiar a Repartição
do S. )1. E.;
c) Manter as relações necessárias entre o S. M. E. e
os serviços
similares
dependentes
de outros Ministérios;
d) Propor' ao director
da arm a de aeronáutica
o pessoal do S. M. E. e a sua distribuição
pelos diferentes'
postos;
e) Propor ao director da arma de aeronáutica
a aquisição e reparação
do material meteorológico;
f) Propor ao director da arma de aeronáutica a distribuíção dos postos pelo País;
g) Distribuir
o material pelos diferentes postos conforme as suas necessidades;
h) Elaborar as instruções para a execução do sorviço ;
i) Propor ao director da arma de aeronáutica
todas as
alterações
que' julgue conveniente
introduzir no uiosmo
serviço.
1.0 O chefe do S. M. E. fica directamente
dependente
do director da arma de aeronáutica.
2. ° O chefe do S. :M. E. correspondo-se
directamente
em assuntos de carácter técnico com os comandantes das
regiões militares, directores das armas, comandantes
das
unidades e estabelecimentos
e chofes de portos.
Art. 7.° Compete ao adjunto da Repartição do S. M. E.:
a) Coadjuvar o chefe do S. 11. K no desempenho dos
serviços que lhe estão incumbidos ;
b) A carga do material meteorologico;
c) O arquivo do serviço;
d) Executar todos os serviços que lhe forem ordenados pelo chefe do S. M. E.
Art. 8.° Os postos têm em regra o seguinte pessoal:
a) Um chefe, oficial do aeronáutica,
ou da unidade ou
estabelecimento
cm que o posto estiver instalado, devidamente ospecializado ;
b) Um sargouto observador i
c) Dois auxiliares (cabos ou soldados).
1.0 O chefe do põsto acumularú êsto serviço com o da
unidade ou estabelecimento
a que pertencer;
2.0 Sempre que as circunstâncias o permitam o pessoal elo põsto poderá ser reduzido;
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3. o Os postos da Escola Militar e Colégio Militar te.
rão uma composição, em pessoal, adequada ao fim a que
se destinam, porém sempre que o pôsto tenha de funcionar como permanente ti. sua composição deve ser tal que
permita o funcionamento regular do posto.
Art. 9.° Compete ao chefe do põsto.
a) Dirigir o serviço do põsto ;
b) Transmitir regularmente ao chefe do S. M. E., ou
a quem êsto indicar, o resultado das observações realízadas;
c) Promover a conservação do material a seu cargo e
requisitar ao chefe do S. M. K o material e reparações
necessários ao funcionamento do pôsto;
d) Participar ao chefe do S. 1\11. E. todas as ocorrências havidas no põsto.
Art. 10.0 Compete aos sargentos observadores meteorológicos dos postos:

a) Executar cuidadosamente todas as observações s~
gundo as instruções que lhe forem dadas;
b) Cuidar do material do põsto, mantendo-o no mais
rigoroso asseio e em bom estado de funcionamento;
c) Participar todas as ocorrências ao chefe do posto.
Art. 11.0 Os observadores e o pessoal auxiliar dos
postos permanentes não poderão ser omprcgndos noutro
serviço sem prévia autorização do S. M. E.
Art. 12.0 O pessoal dos diferentes postos ficará, para
efeito de abonos e disciplina, dependente da unidade ou
estabelecimento a que estiver afecto e tecnicamente do
chefe do S. M. E.
Art. 13.0 Num dos postos meteorológicos funcionará
anualmente um curso de meteorologia para oficiais e sargentos.
Art. 14.0 Para a transmissão e recolha de informações
meteorológicas os postos utilizarão os telefones das unidades ou estabelecimentos, o serviço rádio da localidade
ou o telégrafo.
Art. 15.0 Os chefes dos postos do S. M. E. podem
enviar directamente telegramas ou rádios meteorológicos às entidades interessadas. Estes telegramas são oficiais e considerados urgentes.
Art. 16.0 O S. M. E. não pOSSUIrá, em principio,
postos de T. S. F. É ao serviço rádio militar que compete transmitir e recolher todas as informações meteorológicas que forem julgadas necessárias pelo chefe do
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S. M. E. Pura êste fim um entendimento deve estabelecer-se entre os dois serviços.
Determina-se
portanto a todas as autoridades a quem I
o conhecimento e execução do presente decreto com fõrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se contém.
'
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir,'
publicar e correr. Dado nos Pacos do Governo da Repú-:
blica, em 15 de Fevereiro de 1930.-ANTÓNIO ÓSCAR DE
FRAGOSO CARMONA-Domingos
Augusto Alves da Costa
Oliveira - António Lopes Mateus - Luis Maria Lopes da '
Fonseca-António
de Oliveira Salazar-Jollo
Namorado
de Aguiar - Luis António de Magalhães Correico-s-Fernando Auqusto Branco - Jollo Antunes (Iuimarõee :-:
Gustavo Cordeiro Ramos -Henrique
Ltnhares de Lima. '
,
2.0-Portarias
lIiniatério da Guerra- Repartição do Gabinete
Portaria

n.o 6:533

Manda o Govõrno da República Portuguesa. p(>10 Mi.
da Guerra, que a base 5." da portaria n.? 5:586,
de 1 de Setembro do 19:?8, passe a ter a seguinte redacção:
Nos estabelecimentos da Obra Tutelar e Social
será mantido, a respeito de alunos externos, o quo
nos regulamentos dos estabelecimentos da referida
Obra se encontra actualmente disposto.
nisrro

Paços do Govêrno da República, 5 de Dezembro de}
1929.- O Ministro da Guerra, Hamilcar Barcínio Pinto. ,

linistério da Guerra - t.& Direeçio Geral- 3 a ,Repartiçi&
Portaria n.O 6:616
Convindo modificar desde já o disposto no regulamento
interno do Colégio Militar por forma a permitir que as
praças de pré qne ali servemflquam subordinadas a um
comando único, o que traz apreciáveis vantagens para o
serviço do mesmo Colégio o para a disciplina e adminis-

•
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tração das referidas praças:
manda o Govõruo da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra,
aprovar e
pôr em execução as seguintes disposições, q ue ai toram o
que actualmente
está preceituado SÕbl'O o assunto:
Artigo 1.0 As praças
de pró quo servem no Colégio
Militai', soja qual fõr a natureza
do serviço '1110 dosempenham, passam a conatituir 11 formação do-comando do
mesmo Colégio.
§ único. Farão parte da formação- do comando os soHpedes e viaturas destinados
ao serviço do mesmo estabelecimento.
Art. 2.0 A formação do comando ter{~ por coma ndanto
o instrutor do equitação.
§ único, Para efeitos do abono do gratificacão o comando da formação será oousíderudo como COO1al1.<1o
de
esquadrão.
Art. 3.° O serviço na formação será regulado na parto
aplicável pelo regulamento
gorul do serviço do exército,
quando não altorndo por disposições ospeciuis do regulamento do serviço iutorno do Colégio Militai',
Art. 4,0 Para execução do serviço interno próprio da
formação disporá esta de um primeiro sargento e quatro
segundos
snrgontos
dos que façam parte do actual quadro do Colégio.
§ único. Um dos segundos aargontos fi ql} õste artigo
so refere ficará espeeiulmente oncarrogudo do serviço das
cavalariças,
compreendendo
O trato dos solípodo , o da
carroças,
o do. nrrocadação
dos ai'!' ios
OR depósitos
do
grão o palha. Êsto sargento deverú pertenc r à. arma d \
cavalaria.
Art, 5.0 Às pritçl\s licenciadas
quo foram contrntadas
para sorvirom no Colégio Militar serão mantidos todos
os direitos e regulias quo lhos foram conferidos pelos respectivos contrato ,
Paços do Govôrno
da Repúhlicn, 7 do Jan iro- de
1.930,-0 1\1inistro da Guerra, llallu/car B(l/'cll1i~ Pinto.

lIinislério da Gttetra- 3'•• DirectlO Geral-3.· Rcparliçlt
Portaria n." 6:648
Considerando
que 6 grando o nÍlmrro de mancI 1>0 n()tados fofmctarios
0, consC'qU nt lUcnte, t,lc\'ndo o nÍl·
mrl'o do jll'OCC'sso onviados:\Os J.l\ onos cOlU~ndo' pU1'1\

•
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levantamento daquela nota, processos que, embora organizados em conformidade com o regulamento do serviço
de reservas, deixam contudo dúvidas sobre a realidade
dos atestados e outros documentos que dêles fazem parte,
contradizendo por vezes as alegações dos próprios requerentes: manda o Governo da República Portuguesa.
pelo Ministre da Guerra, que, no acto de encorporação, a08 recrutas notados refractários sejam tomadas d~clarações em conformidade com o questionário do modelo
junto, que servirá para organizar um documento que ficará arquivado no respectivo processo individual e do
qual se extratrá cópia, que será junta ao processo em
que os mesmos peçam o levantamento da nota de refractário.
Paços do Govêrno da República, 7 de Fevereiro de
1930.-0 Ministro da Guerra, João Namorado de
Aguiar.

(a) ..•
Tendo sido presente hoje neste (b) ... o mancebo ... ,
filho de •.. o de "', recenseado em . .. pela freguesia
de ... , concelho de "',
o Sr ... , proceda a auto (10
declarações na presença de duas testemunhas, devendo
o referido mancebo ser interrogado sobre os quesitos
abaixo descritos.
Quartel em "',

...

do ...

de ...

o ...

Aos .. , dias do mês do '" de ... , tendo comparecido pranto mim e as t t inunhas F ....
e F .. ,. o
mancebo acima mencionado, m cumprimento do determinado na ordem upra,
tendo sido interrogado acêrca

(a) Designação da unidade.
(b) Regimcnto ou distrito.
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da falta da sua apresentação em tempo competente, respondeu:
1.o Por qne motivo faltou à junta de recrutamento no
dia qne lhe foi determinado ..•
2. o Por que motivo deixou de efectuar a sua apresentação na unidade activa a que foi destinado nu época própria ...
3. o Se a falta de apresentação foi por motivo de
doença ...
a) De que doença sofreu ...
b) Desde quando e até quando esteve doente
c) Em que localidade esteve doente ...
d) Se ia à consulta a casa do médico ou era o
médico que o visitava na na sua r id ncia ".
e) Qual a farmácia a que recorreu para aviar o receituário e quantas receitas mandou aviar ...
4. o Em que data foi à comissão de recenseamento
litar buscar a sua guia m/9
Quartel em ... , .•.

mi-

de •.• de ...

As testemunhas:

F

.

F

.
\

o declarante:
F....

o oficIaI:
]i •.••
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3. o - Determinações
Ilinistério da Guerra - Repartição do Gahinete do llinislro
I) Que a a sinatura autêntica do todo o documento
dactilocrafado seja sem pro seguida pela mesma assinatura dactilografada,
por baixo da primeira.
(Oircular n.? 5, de 13 de Fevereiro).

Ministério da Guerra -LA Direcção Geral- 3. a Rfparlição
II) Que as cadernetas militares das praens que, por
efeito de Iicenciarnento , tenham do ser trunsfnridas
do
unidade, só devem ser mtrogucs às mesmas depols de
enviadas à nova unidade, u fim de ali lhos SOl' avcrbudo
o número quo flcum tendo.

liuislério

da Gurrra- P Direcção Geral-1.a

RCllarlição

III) Quo 6 extensivo às meeses de oficiais, criadas por
portaria n.? 2:80~, de ~9 do Agosto do 19:H, Ordem rio
Exército 11.° O. 1.11 série, do mosmo ano, p. 51~, o disposto na. circular n. o ~O, do 18 de Junho (lo 19H), publicada na Ord"1I! rio Exército n." 18. La séri .tlo mesmo
ano, P: 804, devendo, além disso, O' stragos por desloixo
improvidência ou incúria, Ser reparados p lo. r ::;pousú:
veis.

• linislPrio da Gmra - P Dirtc~ão Gl'ral- t a Rrparti~do

. IV) Que se ;..Il',cita o cllmprim"nto da d terminação xn,
crta a p, (ô(, da Ordem rio l~"rfi'(;ito 11,0 (j, 1.' série,
do H>27, dov mdo m cadu Direcc O do Servico do Obrns
Propriedades ~Iilitnrc, J durunt,
<Ida ano civi], RÓ haver
uma única numeração
'guilla,. (til d peudõucia dos lo-

ln
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cais das obras o sem que os números se repitam, sendo
numeradas
todas as obras e não somente aquelas que
são directamente
autorizadas
pelo Ministério da Guerra.

I

V) Que todas as unidades, serviços e estabelecimentos militares
não industrializados
de todo o País, que
tenham telefone civil não pertencente
à rõde da Too
Auglo-Portuguese
Tolephono Compauy Limited, estabelecida em Lisboa, POrto e arredores, comuniquem à. ~."
Repartição
da. ~. a Direcção Geral do Ministério da Guerra
a existência dõsse telefone e o custo da última anuidade
que pagaram,
com exclusão de qualquer despesa de instalação que tenha havido.

lIinislério da Guerra - 2.a Direcção Geral - 3. a Rrparlr~ão

VI) 1.0 Todos os débitos à. Fazenda Nacional, a unidades ou estabelecimentos
militares o a outros .l\1inistérios, soja qual fOr asna
proveniõncia,
quo forem contraídos,
serão pagos por descontos
nunca intoriore
:\
sexta parto da totalidade
do sõldo e gratificações
do
qualquer
naturez.a,
ficando absolutaruonte
livro a parto
de vencimentos
designados
por melhoria.
2.0 Quando porém os débitos à Fazendu Nacional forem provcnieutes
de desfalques,
fraudo' e tio prejuízos
a que se refere n determinação
7. a da Ordem do Exército
n." 6, 1.3 sórie, du 1922, O desconto nestes casos devo
incidir, para aqueles que tenham te pon abilidads criminal, sõbre a parto do vencimento designado por melhoria, i to é, sobro a totalidad
do vencimento.
Aqueles porém que apenas tiverem respousubilidad
H
pecuniárias
sofrcui o desconto ti. q U se refere o 0.0 1.0
desta determinação,
3. o Aos oficiuis do quadro de reserva ou r formados
aplica-se-Ihes
a doutrina dos 0.°5 1.0 e ~.o, não d .vendo
porém doscontar
mais do que descontariam
'0 ainda
o
oncontrussom
na efectividade
de serviço com gratificação
do comissão.
•
4. o As <lívidas <lo natureza particular, cuja forma do
pagamento esteja fixarla com cláusulas. s ntonça judicial
dotorrninução
especial superior,
!wrilo amortizadn
pelo desconto daR im portâncias c. tlpuludas.
Ouando porórn não f;(~:t fi. nela 1\ quantia n dCScolltar lllen. nhu llto
deverá. nplico.r·so a doutrina do n.O LU
0\1
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5.0 Exceptuam-se destas determinações os débitos para
fardamento cujo pagamento continua a ser feito segundo
a legislação em vigor e as patentes e apostilas que continuarão a ser pagas sezundo
o determinado no § 1.0
b
do artigo 4.° do decreto n." 13:164, de 20 de Janeiro
de 1927.
6.° Fica revogada a determina<;ão 5.:1 da Ordem do
Exército n." 13, 1.a série, do 15 de Julho de 1929.

Minisltrio da Guerra _ 3. a Direcção Geral- t.a Rtparlição

VII) 'rendo-so suscitado dúvidas acêrca das habilitas
çõea que as praças devem ter av rbadas nas suas fõlhas
de matrícula para serem consideradas, para. todos os
efeitos, como possuindo os diversos cursos das EscolaRegimentais, e nr o derrogando o decreto n. ° 17 :379, de
27 de Setembro do ano findo, o determinado nas circulares n.O lS/I, do 4 de Mar~o de H)27, o 10/1, de 30 de
Janeiro de 1928, ambas desta Direcção, se publiquem os
seguintes osclarccimeutos para os devidos efeitos:
1.0 Para as pra~as das armas e do serviço de adminiatração militar os cursos de habilitação das Escolas
Regimentais constam de parto literária. parte militar
geral e parto militar especial dos respectivos cursos.
2.0 Para os sargentos do quadro dos sargentos do secretariado militar o para as praças das classes d enfermeiros, enfermeiros hípicos, praticantes de farmácia e
ferradores os ClUSOS de habilitação constam da parte literária. e da parto militar geral dos respectivos cursos,
3.° Para as praças da classe do músicos aprendizes
de ?~úsica. artífices, comer ires o clarins ~s cursos de
~ablhtaçilo constam apenas da parte literária dos rospcctivos cursos.
Nest~ conformidade e para fitos do nvorbamcuto uns
respectivas .f~lhaRde matrícnlc deverão os difercnt s cursos do habilitação
er de iznados pela forma soguinte:
S

a)

1.\ 2.°

o 3.° cur

O'

de hahilitaç! o para a.

1'1'5-

.pectívas arma';

b) 1.°,2.° o 3.° cursos de habilitação para o serviço
do admini tração militar;
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c) 3,° curso para o q undro dos S~ rgcntos do ecretariado militar;
d) 1.0, 2.° o 3.° cursos do habilitação para onfermoiros, onformeiros
hípicos, praticantes
de farmácia e ferradores;
e) 1.", :?ll o 3.° cursos de habilitação pua músicos,
artífices, corneteiro
o clarim .
Ainda como esclarecimento,
exemplos :

,

ap resentmu-se

os seguintes

A uui soguudo surgonto de infantaria com freqüên"
cia e aprovação no exame do 3,° cur o devorá ser
averbado:
«g_'umo do 3, ° curso do habilitação das
Escolas
Regimentais
para a suu arma, em ...
d ... do 1930, o rogimouto elo infantaria n." 1,
com onze valores».
A um primeiro cabo músico com a freqüência e
aprovação no exame do 2.° curso averbar- o há :
cI~.·allw
<lo 2.° CUl'SO elo habilitação
da. E. colas
Regimentais
pUI'a mú lcos, em . , ,d ", elo 1029,
no batalhão de caçador 'S n.? 5, com doze valores D,
A um soldudo do cavalaria com Ircqü mciu
aprovação no (I,'UIllO do 1.0 curso nverhur-se
há:
« Exame
do 1.0 curso 00 hnhilitnção das Escola
PegimNlÍais
para :t SUII arma.
ln",
d '" do
1\130, no regimonto de cavnlurin n." ~, COIU dez
v nl o I'l'ln .

A 11m furriel
nfermoiro
vuç. o 110 ex <IIII , do 3.°
avorbnmonto : a K amo
das Escolas R<'gilllentlli.
dl ", de 10:~O, nn 3 ..
doze valorcss

com a Ireqüência
aprocurso ~erú feito o s guint
do H.o curso ele habilitncão'
para onferm iro, CUl ...
companhia <h aúdo com
I

.

4." A iustrução
. ôhre serviços dI' ),PlIluniciollUllleuto
() de ligll(,ous para o slll'vi~o do !-;alHll', lllinistl'ltdn no
~.o curso
ao. lIIÍ1sico>, aprC'IlIliz 'II dll 1 lú ieu, artífice!!,
('ornotoiros
II dnl'in , p. sa 1\
('I' dada
nn I~ coi de
Bcc>ruta '.
(Cireulnl'

!l.0 4/1, d :!8 li .Jml iro).
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(~uo se publique

O

seguinto :

Programa
dos concursos
de admissao
à matricula
da
Escola Militar !lOS cursos das diversas
armas e no
curso de administração
militar para o ano lectivo de

1930-1931,
1.0_ Prnv
A.)

S "C 1'.11 i

ellmínatér

ia«

Prova de ptidtLOfísica

~ sta prov a. corup reende

O!>\

~egllilltes

o. ercícios :

1.o Corrida do GO metros em nove sogundos, o iuáximo ,
2.° Luuçamento
du pô o do ~) quilogrumus
(mito à escolha) 11 uma distância iuíniua dI' 7 metros.
3." Subida de uma vuru ou corda lisa :\ altura <lo [)
metros.
4.° Imediata trau: posição pOJO sal tOH, 11I1I1l:l corrida do
100 metro
m menos de trinta segundos, dos 'cguintcs
ob stúculo: distnuciados do :!;) metros:
a) Pnliçado de i m -tros de : ltura;
b) ~[uro (h· tejolo com 1 metro d altura

p O"":?:3 de
spess Ufa;
c) Vnla
.0111 :~n,5) de Iarguru
C' 111,20 do profundidade,
tendo os taludes u inclinaçí o UO 3/1.
;>,0 Pus, n~ml1 a pé de uma viga prismútica horizontal
Com j)'",O() de largurn,
em UIlI \ fio do Ú III 'ras
colocada em cnvuletc: n l'",t> de> altura.
ô." Corrida
dr- }:( O ruotro
irn quntrn
minuto , O
t

máximo,

(. forno 'ido

nUI

IJI'lt(':ll,

('UIII

() IlÚ-
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mero de ordem, quo ostentam no braço esquerdo até conclusão dos exercícios físicos.
4.11 Os candidatos devem apresentar-se de camisola,
cuecas e sapatos de gimnástica.
5.11 Os candidatos têm a faculdade do repetir uma vez
todos os exercícios, com excepção da corrida de 1:000
metros.
6. a O lançamento do pêso esférico, feito com uma só
mão, é executado dentro de um círculo de ~1U,13 do diâmetro, devendo o pêso partir de uma posição próxima
do ombro.
7. a A não execução de qualquer exercício exigido, segundo as normas estabelecidas, determina a imediata
eliminação do candidato.
8.a Os exercícios devem ser executados pela ordem
indicada, com um intervalo mínimo de cinco minutos,
com excepção do n ,o :3 o do u. o 5, que dov m er distanciados respcctivamen te do n. o lodo
n. o 4 pelo monos do dez minutos.
B) Provas

de composição e redacção

Esta prova terá a duração de uma hora, constando do
um exercício de redacção sobro um terna para aprecia<;ão da cultura geral do candidato. Serão objecto do toma
assuntos de história pátria ou de geografia de Portugal
e suas colónias.
Os temas históricos deverão permitir que ao caudídato
seja exigido um resumo descritivo das munire tacõ is do
actividade nacional durante determinado ÓpOC:1. ou aplicada a uma assinalada emprêsa ; ste resumo devorá
r
completado com uma apre cinção das causas determinantes da roferida uctivídado e dilo influência que do oxercício dêsto resultou pura Portugal ; igualmente poderão
os tomas históricos prostnr-s
a q no o candidato aprecio
ti. acção de personulidndos
cousiderudaâ célebres por t rem conseguido <pIO <ln sua acção resulta"
ln consoqüências histõricamento
importautos.
Os temas do geografia serão do molde a P rrnitir que
o cundidato possa inostrnr-se conhecedor das eurncterl ticas flsico-gcográflcas
do dotorminudu
r0gi. o, da sua
riqueza agrícola, pccuáriu
ou indu trial, da actividadr
comercial que nela se desenvolva, dos mui importantes
c ntros d permuta ( das prin ipais comunícaçõ s d
transito que a utrnvcssnm.

1.' Série

ORDEM DO EX~RCITO
2.0-Provas

117

N.o 2

de classificação

Provas especiais obrigatórias
1..0- Curso de engenharia

A) Matemática
sando

(resolução
de dois problemas,
um dõles sõbre mecânica):

a) Resol ução dos triângulos
b) Coordenadas cartesianas

esféricos

o polares.

vor-

rectângulos;

'I'ransformação

de coord nadas;
c) Equações
das curvas planas do 2.° grau em coordenadas cartesianas
c polares. Centros, diâmetros conjugados, focos e directrizes;
d) Derivadas
e diferenciais
las fUllc:u s de uma ou

maí variúveis ;
e) 1< órmulas de '1'a\'10r (' Maclaurin ;
Máximos e mínimos (las funções ;

n

g) Normais,

tangentes,

polares,

sub-normais

e sub-

-tangcntes das curvas planas;
li) Curvatura
das curvas planas;
i) Integração
imediata por substituição
e por partes.
Integração
das fracções racionais;
j) Equaçõe'
diferenciais lineares;
k) Movimento absoluto (' relativo do um ponto. Velocidade e aceleração;
L) Movimentos fundamentais das figuras invariáveis;
m) Redução,
equivalência
o equilíbrio das fôrças aplicadas a um sólido invariável ;
n) Momentos
estáticos
o momentos de inércia. Centros de grU\·ida.dc;
o) Polígonos c curvas funiculares ; catenária'
p) Equações do movimento do um ponto;
,
q) Movimento dos projécteis
no vácuo;
,.) :'ooroma.s das quantidndcs
do movimento o das Iôrça« vrvas.

B) Física (1'0 olução de um problema):
a) Calores
b) '\rabnlho

latontes o específlcos ;
de nvolvido numa. tr.n Iormuç o'

c) 1< Ól'~llU1a de Ülapcryon

;

d) ;~pllcaç< o (~a tcrmodinamicn
aos ga
c) 1o~ : o m'~uma do vapore
aturado;
f) ].J 'I gorais (la corr nt s eléctrica I

,
IS
•

perfeitos

eus efeitos.

;
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(resolução

a) Leis das trausforrnnções
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d(, nm problema):
químicas; fórmulas

e oquações químicas ;
b) Pesos atómicos
e molecularos,
sua detorminação;
c) Princípio fundamental
da torniodinãmiea ;
•
d) Calores
do formação, de fusão, volatilizaeão.
dissoluçao e combustão;
e) AplicH(:''io da lei da constãneiu
do calor total à determinação dos calores de formação e reacção;
f) Calor correspondonto
ao trabalho 0.'to1'101' quando
hit variação do volume do sistema;
,'1\ VHrillc;Jo do calor <1(' rotl('C;ão com ii temperatura;
") Equilíbrios químicos.
2."_ Curso de artilharia

~1) ~ratrIllútica (resolução ek um problema):
do triângulos
esféricos rectangulares;
b) Coordenudas
cartcsiunas
o polaros ; transformação
do coordonadas ; coordenadas
trianguluros,
poligonais e
tangcaciais. Relação unarmónicu e IlII.l'Inónictl.-Homorq':lfia - Involução;
;
c) Equações dUR curvas planas do :? o grau CTIl coordenudas cartesianas li pulares, Centros, diâmetros coujngados, focos o dircctrizos ;
d) Derivadas
o diferenciais
das funções de uma OH
mais variávois ;
e) Fórmulas
de 'I'nvlor e .Maelaurin;
f) Múximos e mín{mos das fuuçõcs ;
[I) Normais, tangontos, polares, sub-noruials
o sub-

a) Resolução

-tangentos

das curvas

planus ;

h) Intogração

imediata por sub titurção e' por j>MÜ",
ln togração ti [IS fracções racionais ;
i) Equações diforonciai« lineares. OMculo apro,'imado
elos int(\gl'ais definidos. Aplic:lf'õ fi do' integrai
denuidos.
lJ) Físic:

(rosolução de UIIl prublema):
fllndnment.lÍs
d:J. nW('!inieu c gl't1.vidad
!J) Cnlul'i,"otria;
(,) 'rCI'lllOm
tria;
ri) 'l'llrmodinâlllie'n;
t:!) 11igrOflH'tri n;
.I) Fórmula dlls 1<I~tcs, pri mas c pelho. lu tl'UII unto,' cip óptica, jlotlln 'ia
nlll pi i fi ('açrto ;

a) Pl'Íneíl'ios
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[I) Lois das correntes oléctricas ; seus efoitos;
h) Electro-magnotismo
; indução;
i) Métrica
da moer nica e das grandezas
derivadas.

C) Química

(resolução

de um problema}:

Lois gerai.., da química;
atómicos e molecular:
c) T rmoquirnica ;
d) gquilib1'ios químicos'

.

a)

b) Po os

e) Estereoquímicll;
f) Fun<;õt\s da (1ulmica ;
g) Conceito da afinidad
V ant-IIotf.

s;

segundo

StH\

.

detcrruinação

Gilbs-Helrnhotz

;

e

(',(leu 10 da afinidade.
3."- Curso de infantaria e cavalaria

A) Matemática
a) Rosoluçüo

(r solução

de um problema):

UO triângulos

esféricos roctaugulnres
;
b) Sistema
do ('q unções linoures ;
r) Derivadus ;
cl) Coord suadas cnrtesianas
C polares;
transforruação
de coordenadas;
e) Recta o plano;

f) Cónicns ;

g) Tangentes

(' normais

às curvas

planas.

B) Física (rcsolur;ão do um problema):
a) Princípios

fundamentais

da mecânica

e da gravi-

dado;
b) Calorimetria;

c) 'I'ermometrin

;

d) Termodinãmica
;
.
e) Leis das correntes olóctricas ; seus oíeitos ;
f) Elec~ro-magnotismo;
indução ;
fi) Métrica da. mccüuica e das grandezas
eléctricas.
4."_ Curso de administração
11) Contahilidad

problenu ):

a) Conta. corrente
b) Juros
médio. ;

I'

desconto.

e o 'critural'ilo

impl
'la

militar
(resolu«

\ do juro
a

módin

o 11, um

rccíprocos ;
e voncimentós
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j

d) negras

de liga j
e) Operações sõbre títulos e fundos j
f) Aplicação dos diferentes métodos de escrituração
comercial e processos do execução.
B) Análise

química (resolução

de um problema):

a) Principais operações anallticas ;
b) Gravimetría ;
c) Volumetria.

Joao Namorado de Aguiar.
Está conforme.

o

Ajudanto Gl'nrral,

~r7~.s_~~
~

N.O 3
MINISTÉRIO DA GUERRA
22 DE MARCO
, DE 1930

ORDEM

DO EXÉRCITO
(t.a Série)

Publica-se

ao exército

o seguinte:

1.°- Decreto!!
Ministério da Guerra - Gabinete do Ministro
Deoreto n.O 17:999

Estatuindo O urtigo 69.°, alínea li), do decreto com
fôrça de lei n.? lô:718, de 12 de Abril de 1029, que a
organização
e publicação
da estatística inédico-votor-inária do exército é das atriburções
da l:l U<'partiçllo da
Direcção do Serviço Veterinário
Militar; mas
Oonsiderando
que õste serviço pela sua natureza devo
ser uma das atribuições
da Inspecção do Sorvico Veterinário Militar, por ser a entidade a quem são dirigidos
pelos oficiais veterinários
das unidades e estabelecimentos militares os elementos
para a orgunização da estatística médico-vetérinúrin;
Usando da faculdade que mo confere o 0.° 2.° do artigo 2.° do decreto 0.° 12:740,' do 26 de Novembro do
1926, por fõrça do dispo. to no artigo 1.0 do decreto
D:o 15:331, do 9 de Abril d" 1028, sob proposta
dos Mimstro.s do todas a R('partiçõos:
ROl por bom decretar, para valor como lei o 'c. t e:
'
gum

ArtiO'? 1.0 Ao artigo G .0 do d croto n.? 1ü:71R, do 12
de Abril de 1920, acr ri nt - «o n orgauiznç! o publlcaçí o da ostntt tica mÓllieo-vetorinária».
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Art. 2. o Pica revogada a alínea 11) do artigo 69. o do
mesmo decreto.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fõrça
de lei pertencer o cumpram o façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nõle se contóm.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República, em 25 de Fevereiro de 1930.-ANTÓNIO OsCAR DE FRAGOSO CARMONA-Domingos
Augusto Al1:es
da Costa Oliveira - António Lopes Mateus - Luís Maria
Lopes da Fonseca -.A ntónio de Oliveira Salazar - João
Namorado de Aguiar - Luis António de Maqallrãe« Correia- Fernando Augu8to Branco-João
Antunes Guimarlles- Gustavo Cordeiro Ramos- Henrique Linharee
de Lima.

linistério da Guerra - Repartição do Gabilletr do Ministro
Decreto

n.· 18:015

Considerando que os alunos dos cursos cspecializudos
do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército só podem concluir êsses cursos 1101'1 vinte e um anos do idade
e excepcionalmopte, quando se dê o caso consignado na
última parte do ~ 4.0 do artigo 89,0 do regulamento literário, aos vinte e dois anos de idade;
Considerando que a condição La do § 1.0 do artigo 16.0
do decreto n.? 17::379, de 27 de Setembro de 1929, limitou aos dezanove anos de idade o ingresso na classe de
sargentos, corno segundo sargento cadete e corno primoiro sargento cadete, doe alunos do me mo Instituto,
habilitados rospoctivnmouto
com os cursos de s gundo
sargento o do prim iro argonto, cujos exumes só podem
ser feitos quando concluam os rospoctlvos cursos lit rúrios;
Considerando que pela legislação anterior
mpro lh s
foi concedida a r gnlia do ullstameuto como sargentos
cadetes quando, Independentemente
da idade, t rmiuas8~1lI os citados cursos;
Oousiderundo «no não 6 justo que agora s c rcoio
essa regalia aos alunos habilitados com ur o superiores
quo se mantenha aos habilitados com CU1' .08 infe-
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riores poderem ser concluidos aos dezanove anos de
idade;
Usando da faculdade que me confere o n,? 2.° do artigo 2.0 do decreto n.? 12:740) de 26 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n." 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 A condição Lado § LOdo artigo 16.0 do
decreto n." 17:379, de 27 de Setembro de 1929, passa a
ter a seguinte redacção:
1.a Terem mais de dezasseis e' menos de dezanove
anos de idade, com excepção dos alunos do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército a quem,
pela legislação privativa do mesmo Instituto, seja
permitido permanecerem naquele estabelecimento até
concluírem
os respectivos cursos, findos os quais
gozarão da regalia concedidas pelas alíneas c) ou
d) do corpo dêste artigo.
Art. 2.° Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fõrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nõle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govõmo
da República, em 27 de Fevereiro do 1930.-ANTÓNIO Os-

Augusto Alve8
da Costa Oliveira- António Lopes Mateus - Luis Maria
Lopes da Fonseca-António de Oliveira Salazar-Jotto
Namorado de Aguiar - Luís António de Magalht1es Correia-Fernando Augusto Branco-Jotlo
Antune8 Guimartl~s- Gustavo Cordeiro Ramos-Ilenrique Linharee
de Lima.
CAR DE FRAGOSO CARMONA-Domingos

lIinhério da Guerra - Rfparlitão do Gabinete
Decreto

n,O

18:022

(Jonsidor~Ddo qU? nos oficiais praçes com residência
fixada nas Ilhas adjacente o colónias por motivo politicos foi pelo d creto D.O 15:501, d 23 de Maio de
1928, fixado um subsídio de alimentação ;
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Considerando
que para. os civis que por motivos políticos também se encontram
com residência
fixada nas
ilhas adjacentes
e colónias nada foi decretado
sõbre
subsídios do aliuioutação ;
Considerando
que o subsidio
de nlimeutaçt o fixado
pelo decreto n.? 15:501, de 2;3 do Maio dr lH28, para
oficiais e praç':1s é de um quantitativo
iusuticiento ;
Cousideraudo
que por õsto motivo os g<Hornadores
das colónias
se viram nu nccessidndo
de abonur os
quantitativos
fixados anteriormente
o estipular um subsídio para os civis;
Usando da faculdade
que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 do Novembro
de 1916. por fôrça do disposto no arti~o LOdo
decreto
n." 15:3:31, de 9 do Abril de 1928, sob proposta dos Ministros do todas as Rep,artições:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 Aos militares e civis com r sid ncia fixada
nas ilhas adjacontes
ou nas colónias por motivos políticos serão abouados
somente os soguintes vencimentos
na metrópolo :
a) Pelas unidades 011 eatabelccimcntos militares a que
pertençam
ou eram abonados o ainda no caso de s oncentrarem
no quadro do reserva ou reformados,
o vencimento da sua patente ou graduação
sem grntificac: o do
serviço (segundo
~t tabela
n. ° 6 publicada pela extinta
da 2.& Direcção Om':1.1 do Ministlrio
da
5.a Repartição
Guerra,
em 18 do Julho do 10:37), ou 50 por c mto
dessa importância
so 1>0 encontrarem
ao abrigo do disposto no artigo 1.0 do decreto u.? 13:137, do 15 do Foveroiro do H.U7;
b) Aos funcionários
civis o vencimento de cat. gori. ,
perdendo o de oxercício ;
c) E tes vencimento
serão entregues à famíliu do funcionário ou no SI'U logttimo procurudor ;
d) Pela verba oxtruordinúria
do ordem pública:
1.0 Aos militares
com roeidênci,
Iixad .. nas ilhas
adjacentes
um subsídio diário pnra alirncntução
r'. pectivament
das soguiutes ímporf ucias :
General
Coronel,

e brigad iro . . . . .
tenonte·coronel
e major

Capitão
'. • . . . . . . : .
l'oltonto o alferes. . . . . . .
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. . . . . . . .
.........•
Primeiro,
s.-gundo sargento <' furriéis
Outras praças
. . . . . . . . . •

18,',00
16600

L" Rérie
Aspirante

ORDEM DO EX~RCITO
a oficial

Sarjcnto ajudante

UtSOO
12tSOO

2.° Aos milituros com residência
fixada nas colónias
será dado o subsídio de> alimeutucão
que peles gOVtlrna·
dores coloniars fur fixado de harmonia com o custo da
vida nas várias colónias.
3. ° Aos civis com residência fixada nas ilhas adjacentes e colónias será dado o subsidio de alimentação
correspondente
ao da categoria qlJt', nos termos do artigo 1.0, lhe fôr dada pelo gov(lrnador geral da colónia
ou polo governador
militar da ilha adjacente,
para esse
efeito. por oquiparucão.
§ único, Os militarr-s nas condicõos dõste artigo, que,
estando na situuçi o do reserva, reforma ou separadoa,
tlim vencimento inferior aos indicados na referida tabela
n.? 6 continuam a perceber os vencimentos que lhe haviam sido liquidado.
pr-la passagem à situação em que
se eneontravam
ao seguir. m para as ilhas adjacentes
ou

coló-iia s.
Art. 2.° Os subsídios
de alimentação
dos militares c
civis com rosidência
fixada nas ilhas udjucentes c colónias começam a ser abonados desde 1 do corrente.
§ único. Para as colónias de Angola e S. Tomé e
Príncipe considera-se nulo e de nenhum efeito o decreto
n.? 15:501, de 23 de Maio de H128, sondo considerndos
legais os subsídios fixados pelo rospectivos governa,
dores.
Art, 3.° Além dos subsídios quc foram fixados no
prl'sent?
decreto nenhum outro subsídio ou abono, soja
a que titulo fôr, podo ser feito nos militares e civis com
residência fixada nas ilhas adjacentes c colónias.
Art. 4.° OH ~ubsídios d alimentação
dos oficiais e
p~a<:a. do ~. t!rc,Jt,o. serão pa.g?s P?l:l. verba que para
êss~ .fim fÔl destinada
ao • [mi tório da Guerra, os do
oti.cI.als ? praças ~u armada
pela que for destinada ao
Miuistério ,d~ ~r~l'mhu e OR dos civis pela que fOr destinada ao ~Illllstérto do Interior.
Art. 5.° !ica r0vo"ada u 1 gi.lnção em contrfll'io
e em e pectal o decreto n. 15:501 de 23 do Maio

d H)28.

°

'

.

D t r~ina"e portanto a todns as autoridados a Cpl m
conhecun<,nto..
' cu no do pro ont decr ,to com fOrC;1l
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de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam iro primir, publicar e correr. Dado nos Paços do Governo da
República, em 1 de Março de 1930.-ANTÓNIO ÓSCAR
DE FRAGOSO CARMONA - Domingos Augusto Alves da
Costa Oliveira - António Lopes Mateus - Luis Maria
Lopes da Fonseca-António de Oliveira Salazar-Jotlo
Namorado de Aguiar-Luis
António de Maqalhãe« Correia - Fernando Augusto Branco - João Antunes Guimarães - Gustavo Cordeiro Ramos - Ilenrique Linhares
de Lima.
linistério da Guerra- t.a Directlo Geral- 3. a Repartição
Deoreto n.· 18:045

-

A fim de reduzir o número de praças elo serviço geral
destinadas a prestar serviço fora das unidades a que
pertencem e cuja distribuição pelos vários estabelecimentos militares consta no quadro n.? 7 anexo ao decreto
n.? 17:377, de 27 de Setembro do 1929 j
Usando da faculdade que me confere o n.? 2 do artigo
2.0 do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de 1926,
por fOrça do disposto no artigo LOdo decreto n,o 15:331,
de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da
Guerra:
Hei por bem decretar:
Artigo 1.0 O quadro n. o 7 anexo ao decreto n, o 17:377,
de 27 de Setembro de 1920, passa a ter as alterações
do quadro anexo ao presente decreto.
Art. 2.0 Fica revogada u legislação em contrário.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar.- Paços do Govõrno da República, 6 d Março
de 1930.-0
Ministro da Guerra, João Namorado de
Aguiar.
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-- -- --" -- -- -- -- -Distrito de Recrutamento e Reserva n.O10.
· . . 22 -- -- -- -- -- -- -.
.
Idem n.? 11
.
2 .
- - - - - Idem n." 12
2 Idem n.O13
. 2 - -- -- -- -- -- -. .. ·
.
Idem n.? 14
2 Idem n.O15
- - - - - 2 Idem n.? 16
- - - - - 2 Idem n.s 17
- - - - - ·
3 .
Idem n.O18
- - - - - 2
..
- - - - - - .
Idem n." 19
2 - - - - - Idem n.O20
2 Idem n.? 21
- - - - - ·
2 Idem n.O22 .
.
· 6 - -3 -- -- -- -- -.
Escola de Esgrima do Exército . . . .
Escola Prática de Administração Militar.
- - - 40 - - - (a)
Govêrno da Praça de Ji.:lvas
- -- -2 -1 (a)1 Ca)- -Hospital Militar Principal de Lisboa.
- 92
Idem, idem do Pôrto , . . . . . . .
· -- 90- -- -- -- -2 -1 -Inspecção da Arma de Cavalaria . .
.
Idem das Tropas de Comunicação. .
-1 -- -- -- -- -- -- 61." Inspecção da Arma de Infantaria
1 2." Inspecção de Infantaria.
. . . .
- - - - - 1 3." Inspecção de Jnfantaria.
. . . . . . . . . .
- - - -- -- L" Inspecção do Serviço de Administração Militar
- - - -- - - 2" Inspecção do Serviço de Administração
Militar
- -1 1.' Inspecção do Serviço de Saúde Militar . . . .
- 1 -- - - - - -3.' Inspecção do Serviço de Saúde Militar
- - -3 11 10 21 Quartel General da 2.' Região Militar. .
1
3
1 10 20 Idem da 3." Região Militar. . . • . . .
3
1
1 10 Idem da 4.' Região Militar. . . . . . . . . . . . . . 20 - - - - - Repartição Geral do Ministério da Guerra. . . . . . . 12 1 - - - - - Serviço de P. e Obras Militares em Angra do Heroísmo
1 - - - - Idem em Evora • . . .
1 - - - - Idem no Funchal
1 - - - - - Idem em Ponta Delgada
1 Idem em Viseu
- - - - - ~.-00",

o
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00
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(a) Saem do quadro n.s 7 e pas-

sam a ser fornecidos pelos:

-

-

--

-1

Q. P. dos B. Caço 8 e R. U. 1.

1

-

-

--

.._.';'

Paços do Govêrno da República, 6 de Março de 1930.- O Ministro da Guerra, Jo(Jo Namorado de Aguiar.
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da Guerra - Repartição do Gabiuele do Ministro

Decreto n.O 18:050

•

Oonsiderando que os aspirantes a oficial habil ltados
com o curso da Escola Central de Sargentos, nos termos do decreto n." 12:992, de 7 de Janeiro do 1927, são
promovidos a alferes, conforme estabelece o artigo 3\).0
do decreto n." 17:378, do 27 do Setembro de 19:!9, logo
que completem neste põsto dois A três anos de serviço
efectivo, consoante as armas ou serviços a que pertcncorn ;
Considerando que à data do aludido decreto n." 17:3i 8
havia já aspirantes a oficial que, por serem mais antigos
e virem reünindo as condições para a promoção a alferes desde os anos que decorrem do 1920 a 1926, não deverão aguardar a promoção daqueles;
Considerando que todos estes aspirantes a oficial têm
já. três anos de permanência no posto, além de torem
completado os seus cursos para oficial muito anteriormente a essa promoção e terem servido em todos os postos inferiores da hierarquia militar durante bastantes
anos e não sendo justo nem equitativo que a sua promoção a alferes esteja dependente da daqueles, como determina I) artigo 123.0 do mesmo decreto n. o 17 :378;
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.0 do artigo 2.0 do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artigo LOdo decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
llei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 O artigo 123.0 e seus §§ 1.0, 2.0 e 3.0 do
decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro de 1929, passam
a ter a seguinte redacção:
.
. Artigo 123.0 A promoção a alferes dos actuais aspIrantes a oficial, habilitados com o antigo curso da
Es~ola Contral de Sargentos ou da Escola Preparatória dos Oficiais do Secretarin.do Militar e a entrada nos quadros dos oficiais adidos aos mesmos,
nos termos do decreto n. o 13:020, de 16 de Dezembro. de 1926, inscritos na escala dos aspirantes a
ofiCl~I, passa a. ser feito da. forma. seguinte, sendo
conslderados supranum ràrioe por excesso, quando
não haja vacatura nos respectivos quadros:
a) São promovidos a alferes em 1 de Novembro
do corrente ano metade dos aspirantes a oficial
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(sendo incluídos neste número os oficiais adidos aos
quadros nos termos do decreto n. ° 13:020. de 1G de
Dezembro de 1926, que com êles se acham intercalados) das armas de iufantaria e cavalaria, administração militar, secretariado
militar e quadro auxiliar
de artilharia;
b) Em 1 de Novembro de 1930 são promovidos os
restantes.
§ 1.0 A promoção a alferes dos actuais aspirantes
a oficial das tropas de saúde e do serviço farmacêutico far-so há para o quadro auxiliar de serviço de
saúde, nas mesmas condições das dos mencionados
nas alíneas a) e b) dêste artigo.
§ 2.0 Os mais antigos dos aspirantes a oficial das
armas de infuntarin, cavalaria e administração
militar compreendidos
Das alíneas a) e b) dêato artigo
serão intercalados
com os oriundos da Escola Militar pela forma prescrita no § 3.° do artigo 17.0
§ 3.° Os alferes promovidos
nos termos da alínea a) dêste artigo manterão
os vencimentos
do
põsto anterior
até o fim do ano económico em que
forem promovidos,
com excepção daqueles a quem
pertença intercalação
com os aspirantes
a o:flçial da.
Escola Militar promovidos na mesma data a alferes
e dos que sejam promovidos para as vacaturas existentes no respectivo
quadro.

t

I

Art. 2.0 As alterações constantes do presente decreto são
consideradas
em vigor desde a data em que entrou em AXOcução o decreto n." 17:378, de 27 de Setombro de 1929.
Art. 3.° Fica revogada
a legislação em contrário.
Determina-se
portanto a todas as autoridades
a quem
o conhecimento
e execução do presente decreto com fõrça
de lei pertencer
o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente
como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições
o façam imprimir, publicar
e correr.
Dado nos Paços do Governo
da República,
em 7 de Março de 1930.- ANTÓNlO ÓsCAR DE FRAGOSO CARMONA - Dominqos Auqusto AlvP8
da Costa Oliveira-António
Lopes Mateus- Luis },faria
Lopee da Fonst'ca- António de Oliveira Salazar- Jollo
Namorado de Aguiar - Luís António de Maqalhãe« Correia -Fernando
Augll.9iO Braneo-c João Antune.9 Ouimarães - Gustavo Cordeiro Ramos - Henrique Linharee
de Lima.
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Decreto n.s 18:068

Considerando que a promulgação da lei de remonta
de 29 de Maio de 1911, Ordem do Exército D.O 12,
1.:l série, do mesmo ano, beneficiando e animando il produção cavalar do País, produziu efeitos por tal forma benéficos ~ importantes que em pouco tempo se fizeram
sentir por forma notável ;
Considerando que muito convirá ainda impulsionar e
proteger êste ramo de fomento, com o qual ganhará não
só a riqueza pública mas ainda a defesa nacional, criando
um apreciável núcleo de solípedes requisitáveis num dado
momento;

Considerando que convém adaptar algumas disposições
daquela lei à legislação geral ultimamente decretada;
Usando da faculdade que me confere o n. o 2.0 do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
192G, por fõrça do disposto no artigo LOdo decreto
n.? 15:331, de 0 do Abril do 1028, sob proposta dos
Ministros de todas :JS Repartições:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 Esta lei destina-se a animar a produção e
criação do cavalos de sela. no território portuguõs, de
modo a. poder coutar se num dotormlnado momento, e
dentro da. Nação, com o número de solípedos necessârio
ao exército para defesa nacional.
Art. 2.0 Com êste fim manter-se hã uma coudelaria
militar, depósito de garnnhões, os actuais potris, e criar-ao
hão os potris necessários vara recria dos poldros adquiridos aos Iavradoros produtores.
Art. 3.0 A Coudelaria Militar, que convém ser n actual
Coudelaria de Alter e anexos, será destinada. à. produção
de ga.ranbões considerados mais adequados a melhorar
as n~ssas raças cavalares próprias para o serviço do
exército.
Art. 4.0 Os depósitos do garanhões s110destinados a
fornecer, ~os produtores de cavalos, os reprodutores do
raças peninsularos, ruça árabe e seus cruzamentos com
raças peninsulares, a fim de beneficiar as éauas fantis
consideradas aptas para a produção do cav~o militar.
Art. 5.0 Os potri são destinados à roeria e d -sbaste
d
poldros e poldras, de dois a quatro anos, comprados aos produtores portugueses.
§ único. Quando fõr julgado oportuno, serão comprados poldros ao desmame.
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Art. 6.° O pessoal superior da Ooudolaria Militar constará do:
a) Um oficial superior ou capitão de cavalaria, comandante;
b) Um capitão ou tenente de cavalaria;
c) Um capitão ou tenente veterinário;
d) Um capitão ou tenente da administração militar,
tesoureiro.
§ único. Os oficiais de cavalaria terão o curso da arma
e do preferência o de mostre de equitação.
Art. 7.° O pessoal superior de um depósito de garanhões constará de:
a) Um oficial superior ou capitão de cavalaria, comandante ;
b) Um capitão de cavalaria, segundo comandante;
c) Três tenentes de cavalaria;
d) Um capitão ou tenente veterinário;
e) Um capitão ou tonente da administração militar 1
tesoureiro.
§ 1.0 Os oficiais de cavalaria terão o curso da arma
e de preferência o do mestre de equitação.
§ 2.° O efectivo dos tenentes de cavalaria poderá ser
modificado, segundo as necessidades do serviço, sob proposta do chofe da 4.:1 Repartição da 2.& Direcção Geral
do Ministério' da Guerra (Serviços de Remonta).
Art. 8.° O pessoal superior de um Potril de Desbaste
constará de:
a) Um capitão de cavalaria, comandante;
b) Três subalternos do cavalaria;
c) Um capitão ou tenente veterinário.
§ 1.0 Os oficiais do cavalaria devem ter o cursoda arma e de preferência o curso de mestre de aquitação.

§ 2.° Quando o potril estiver anexado ao depósito degaranbões, o seu efectivo om pessoal superior será o domesmo depósito aumentado segundo as necessidades do
serviço o sob proposta do chefe da 4.a Repartição da
2. a Direcção Geral do Ministério da G cerra (Serviços de
Remonta).
§ 3.° Quando o potril de recria estiver isolado, será
dirigido por um tenente de cavalarla com o curso da
arma o de preferência o de mostro do equitação.
Art, 9.0 Haverü uma Comís 110 Técnica do Remonta, à
qual compete superintender tecnicamente na Coudelaría
Militar, nos depósitos de garanhõcs o potris, e em tudo-
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quanto diga respeito à reprodução e recria dos solípedes
destinados ao exército.
Art. 10.° O pessoal superior da Coudelaría Militar,
depósito de garanhões e potris será nomeado sob proposta do chefe da 4.:1 Repartição da 2.a Direcção Geral
do Ministério da Guerra (Serviços de Remonta).
Art. 11.° A Comissão Técnica de Remonta tem a seguinte composição:
Presidente, o general director da arma de cavalaria;
Vice-presidente, o chefe da 4. a Repartição da 2. a Direcção Geral do Ministério da Guerra (Serviços
do Remonta).
V ogais militares:
Inspector dos Serviços Veterinários;
Comandante da Escola Prática de Cavalaria;
Comaudantes dos Depósitos de Garunhões ;
Comandante da Coudolaria Militar;
Os chefes e adj untos da V' e 2.& Secções da
4. a Repartição da 2. a Direcção Geral do Ministério da Guerra (Serviços do Remonta) ;
TIm capitão do estado maior;
Dois capitães de artilharia;
Um oficial do secretariado militar, secretário (sem
voto).
Voguis civis:
Director geral dos serviços veterinários do Ministério da Agricultura;
Professor da cadeira de zootecnia da Escola Superior de Medicina Veterinária;
Professor da cadeira de zootecnia do Instituto
Superior de Agronomia;
Director da Estação Zootécnica Nacional;
Quatro lavradores produtores de cavalos para o
exército, propostos trienalmonto pelo chefe da
4.3 Repartição da 2.:1.Direcção Gerul do Ministério da Guerra, sob consulta da Associação
Central de Agricultura Portuguesa.

§ 1.0 Serão agregados, eventualmente os intendentes
de pecuária que fi Comissão j ulgar conveniente consultar.
§ 2.° Além dos oficiais qu silo membros natos da
Comissão, por dever inerente ao cargo, acumulam o serviço desta. com qualquer outro das suas especialidades

..
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o capitão do serviço do estado maior e os capitães de
artilharia.
§ 3.0 Os vogais civis <la Comissão Técnica de Remonta
não serão convocados pura as roüniões da Oomissão
quando o assunto a resolver fôr cxclusivameuto
militar.
§ 4.° Aos membros da Comissão 'I'écuica do Remonta
serão conferidos,
pela 4. a Repartição da 2. n Direcção
Geral do Ministério da. Guerra. (Serviços do Remonta),
bilhetes de identidade.
.
§ 5.0• Fará parto das instalações dos Serviços do Romonta:
a) Uma sala para as roüniões da Comissão Técnica de
Remonta;
b) Uma biblioteca.
Art. 12.0 Desta comissão saem duas Comissões PC'rmanentos de Remonta, operando uma ao norte, outra ao
sul do Tojo, cujas atributçõos serão devidamente regulamentadas.
Art. 13.0 A Comissão Técnica de Remonta funcionará
junto da 4. a Repartição da 2. n Direcção Geral do l\linistório da Guerra (Serviços de Remonta).
Art. 1-1.0 As Comissões Permanentes de Remonta devem ter a seguinte composição normal:
Presidente, tenente-coronel ou major de cavalaria;
Vogais:
'
Um capitão do cavalaria;
Um capitão ou tenente veterinário;
Aruanuonses, um sargento de cavalaria.
§ 1.0 Quando se trato da compra de solípcdes destinados ospecinhueute
à arma de artilharia, fará purto da
comissão um dos capitães de artilharia. u quo se refere o
artigo 11.0
§ 2.0 O serviço de registo do éguas o marcação do
poldros poderá ser executado, 110 mínimo, por dois memLros das Comissões Permanentes do Remonta, sendo um
dõles veterinário.
Art. 15.0 Para os efeitos da. lei os vendedores de cavalos para. o exército serão classificados:
. a) Produtores. - 'rodos os lavradores que tiverem
éguas fantis registadas na 4. a Ropartição da. 2.:10Direcção
Gernl do Miuistório da Guerra (Serviços de Remonta) o
que so queiram sujeitar às imposições desta lei o seus
regulamentos;
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b) Negociantes. - Todos os outros vendedores de nacionalidade portuguesa e de reconhecida .donoidado ;
c) Recriadol'es.-Os
indivíduos q
quiram poldros
aos lavradores produtores com o fim
os recriar para
serem vendidos à remonta.
§ único. Os poldros devem ser mar.
os com o ferro
da 2." Direcção
do produtor registado na 4.n Repartiç
Geral do Ministério da Guerra (Serviços de Remonta),
com o ferro da Comissão Permanente de Remonta correspondente ao ano do nascimento e acompanhados do certificado de identidade.
Art. 1G.o As éguas fantis, dos produtores, quando forem destinadas a criar poldros para o serviço do exército,
serão marcadas e registadas pelas Comissões Permanentes de Remonta, as quais fornecerão todos os elementos
para o registo na 4. a Repartição da 2. a Direcção Geral
do Ministério da Guerra (Serviços de Remonta).
§ único. A classificação destas éguas será feita pelas
Comissões Permanentes de Remonta,
Art. 17. o O Ministério da Guerra obriga-se a comprar
as pcaras completas que os lavradores apresentem, com
excepção dos poldros que as Comissões Permanentes de
Remonta veritiquem não poderem vir a ser utilizados em
qualquer serviço do esército. Por sua parte o produtor
não poderá dispor de nenhum poldro sem prévia consulta à 4. a Repartição da 2. a Direcção Geral do Ministério da Guerra (Serviços de Remonta).
Art. 18.0 Os poldros de dois ou mais anos deverão
ser presentes às Comissões Permanentes de Remonta, devidamente oncabrestados, e serão adquiridos em mercados especiais de antemão estabelecidos de acôrdo com os
produtores, ou em casa dos mos mos quando o número
de animais que êles destinem à venda não fõr inferior a. 10.
§ único. Estas aquisições efectuar-se Mo de 1 de Abril
a 15 de Julho.
Art. 19.0 O preço dos poldros será fixado anualmente
pelo Ministério da Guerra, sob proposta da Comissão
Técnica do Remonta.
. 1\rt. 20.0 O Ministério .da Guerra só comprará aos neg.ocl~ntes cavalos com a Idade de quatro anos feitos a
oito mcompletos, que se apre .entem já. montados.
§ único. O preço dêstos cavalos será. e stabolocido pelas Comissõo Permanentes de Remonta no acto da compra, segundo in truçõo da 4. a Repartição da 2. n Direcção
Geral do l\fini 'tório da Guerra (Serviços de Remonta).
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Art. 21.0 ~orrto considerados moléstias ou vícios redibitórios para
s da presente lei e seu regulamento
os seguintes:
a) Oftalmia
b) Epilepsia
.
c) Doenças
do coração, dos pulmões e das
pleuras;
d) Doenças do sistema nervoso caracterizadas pelo sinaroma imobilidade;
•
e) Doenças crónicas das vias aoro-digostivas, que determinem a respiração sibilante, sopranto ou roncante;
f) Birras ou tiques nervosos;
g) Hérnias ingüinais intermitentes;
h) Infecção mormo-laparónica ;
i) Manq ueiras e -coxoaduras intermitentes;
j) Manhas ou taras nervosas que o tornem impróprio
para o serviço militar.
§ único. O prazo para a verificação dêstes vícios ou
moléstias é de trinta dias para os casos das alíneas a)
I;) b), e do quinze dias para as restantes.
Art. 22.0 Nenhum produtor de solípedos para o exército poderá lançar às suas éguas garanhõos que não seiam classiflcados pela Comissão Técnica de Remonta.
§ único. A distribuíção dos garanhões dos Depósitos
Militares será. feita por uma delegação da mesma Comissão,
Art. 23.0 O cavalo puro sangue árabe será utilizado
como principal melhorador das raças cavalares portuguosas destinadas ao serviço do exército.
Art. 24.0 Os garanhões deverão ser produzidos na Coudelaria Militar ou adquiridos a particulares dentro do
País ou no estrangeiro.
Art. 25.0 Além dos garunhões do Estado poderão os
garanhõos dos. particulares beneficiar as éguas cujos proprietários assim o desejem, contanto que sejam classificados pela Comissão Técnica de Remonta.
Art. 26.0 Serão classificados «aprovados» os garanhões
que, além da sua genealogia e qualidades, obtenham a
precisa classificação nas provas a que devem ser submotidos.
Art. 27.0 Serão classificados «autorizados» os gara->
nhõcs que, não tendo prestado provas, pela sua genoalogia e qualidades aparentes mereçam ser dostinados à
reprodução.
Art. l:!8.o Esta. classificação permanecerá em quanto os
cavalos forem julgados pela Comissão Técnica de ReI

1.' HArie

ORDEM DO EXtRCITO

N.o 3

137

monta em condições de beneficiarem as éguas registadas.
Art. 29.0 Nas regiões em que a população cavalar fôr
suficien~emente densa e qualificada, ,spgundo o parecer
da Comissão Técnica. de Remonta, procurará o Estado
desenvolver a eqüicnltura, auxiliando a realização de exposições, concursos ou corridas de cavalos, quer estes
sejam promovidos pelas câmaras municipais, quer pelos
sindicatos agrteolas ou quaisquer outras entidades.
Art. 30.0 Nos distritos de mais importante produção
cavalar o Ministério da Guerra organizará (utilizando-se
dos auxilios particulares, se assim julgar conveniente)
exposiçõfls, concursos ou corridas regionais,
Art. 31.0 Quando se realizem exposiçõea ou concursos
que forem orientados pelas disposições desta lei e seus
regulamentos, o Ministério da Guerra, sob proposta da
4. a Repartição da 2. a Direcção Geral do Ministério da
Guerra (Serviços de Remonta), deverá. subvencioná-los e
fazer-se representar por delegados seus.
Art. 32.0 Toda a sociedade hípica, sindicato ou qualquer entidade particular oficialmente reconhecida poderá
promover corridas de cavalos no País, tendo por fim animar e aprefeiçoar a produção do cavalo de guerra. Neste
caso o Ministério da Guerra autorizará o pari-mutuel,
que será devidamente regulamentedo, sendo as percentagens do seu rendimento líquido assim distribuídas:
a) Fomento hípico;
b) Compra de garanhões de puro sangue árabe;
c) Institutçõee de beneficência;
d) Prémios aos vencedores e produtores.
Art. 33.0 Fica revogada toda a legislação em contrário.
Determlna-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fõrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam intfliramente como nêl", se contém.
O~ Ministros de todas as Repartições
façam imprimir,
p~bhcar e correr. Dado ?OS Paços do Govêrno da República, em 22 de FevereIro de 1930.-ANTÓNIO ÓSCAR
DE FRAG?S? CARMONA
- Domingo8 Augusto Alves da

°

Costa Olioeira- Ant6nio Lopes j,[ateus- Lui6 Maria
Lopes da Fonseca-Ant6nio de Oliveira Salazar-Joao
N~mora~o de Agu"ar - Luis Ant6nio de Maqalhãe« Correta-Fernando AII,qu8to BJ·anco-JoiJo Antune8 Gui,
marães-s- Gustavo Cordeiro Ramos-lIenrique Linhare«
de Lima.
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18:118

'I'endo-se reconhecido a necessidade de alterar algumas disposições do decreto n." 16:407, de 19 de Janeiro
de 1929; e
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n." 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
?ei por bem decretar, Eara valer como lei, o segumte:
Artigo 1.0 Os artigos 11.°, 12.°, 49.0 e 50.0 e seus
parágrafos do referido decreto n." 16:407, de 16 de Janeiro de 1929, passam a ter a seguinte redacção:
Artigo 11.0 À Repartição do Gabinete do Ministro, junto da qual funcionará uma secção de expediente geral e arquivo, compete:
1. ° A correspondência com o Congresso da República e com as comissões não dependentes de
qualquer das Direcções Gerais do Ministério;
2.° As relações com o Conselho Superior de Defesa Nacional;
3. o A corre~pondência com outros Ministérios,
com as corporações civis e com a imprensa;
4. ° Os assuntos relativos a uniformes, condecorações militares a estrangeiros e bilhetes de identidade;
5.° Os assuntos que não pertençam a qualquer
dos organismos indicados nos n,os 2.°, 3.°, 4.° e 5.0
do artigo anterior;
6.° Os assuntos que, embora sejam das atributções das Direcções Gerais ou Inspecção Superior
da Administração do Exército, tenham sido reservados pelo Ministro, por nisso hav r conveniência;
7.° Promover a publicação da Ordem do Exército,
La série, centralizando todos os diplomas que nela
devam ser publicados;
8. o A recepção, distributção e venda, quando autorizada, da lista geral de antiguidade dos oficiais
dç exército metropolitano o empregados civi , do
regulamentos e outras publicaçõe
militare,
incluindo a Ordem. d9 Exército, por meio de requisi-
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ção feita ao conselho administrativo da 2.a Direcção
Geral.
Artigo 12.0 O pessoal da Repartição do Gabinete
do Ministro será:
Um chefe, oficial superior com o curso de qualquer arma;
Um chefe da secção do expediente geral e arquivo, major ou capitão do secretariado militar;
Um arquivista, capitão ou subalterno do secretariado militar;
Oito arnanuenses, sargentos do quadro do secretariado militar;
Uma dactilógrafa.
§ 1.0 Na Repartição do Gabinete fará serviço,
como adido, um oficial superior com o curso da
arma, encarregado de exercer as funções de chefe
de protocolo do Ministério o a de agente de ligação
com os adidos militares estrangeiros. Êste cargo é
acumulável com qualquer outra comissão de serviço,
mas não dá direito a vencimentos por acumulação.
§ 2.0 Na Repartição do Gabinete poderão prestar
serviço outros oficiais que o Ministro julgue necessários para a execução de trabalhos especiais.
Artigo 49.0 O Arquivo Geral do Ministério da
Guerra, dividido em duas secções, é destinado à
guarda e conservação de todos os diplomas, livros
e processos vindos das suas Direcções Gerais, Govêrno Militar de Lisboa, regiões militares e respectivas unidades, bem como de todos os estabelecimentos dependentes dês te Ministério e que momentânea ou defin~tivamente sej am julgados dispensáveis
nos seus arqurvos,
~ .único. A 1.& secção do Arquivo poderá, para
facílídade do funcionamento, dividir-se em sub-secções, sendo a 2. a secção destinada à guarda e conservação de todos os livros e processos do carácter
administrativo.
Artigo 50.0 O Arquivo Geral do Ministério da
Guo:ra fidcaráGudstrito, para todos os efeitos, à Repartição o abinete do Ministro devendo em diploma especial ser oportunamente' regulamentado o
seu exercício.
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§ único. O quadro do pessoal do Arquivo Geral
do Ministério da Guerra é o seguinte:
Chefe -1 major ou capitão do secretariado militar.
Chefes de secção - 2 capitães do secretariado
militar.
Adjunto-l
subalterno do secretariado militar.
Aman 1l0nSAS
- 6 primeiros ou segundos sargentos do secretariado militar.

J

Art., 2.° São suprimidos (IS n.OI 5.° e 6.° do § 2 o do
artigo 47.0 do decreto n.? 16:407, de 19 de Janeiro de
19~9.
Art. 3.° Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem'
o conhecimento e execução do presente decreto com torça
de lei portencer o cumpram e façam cumprir ~ guardar
tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Roparticões o façam imprimir, publicar e correr. Dhdo 'nos Paços do Govõruo da
República, em 21 de Março de 1930. -ANTÓNIO ÓSCAR
DE FRAGOSO
CARMONA =-Domtnqo«
Augusto Alves da
Costa Oliveira -- Antóm:o Lopes Mateus - Luis Maria
Lopes da Fonseca=« António de Olineira Solazor-> João
Namorado de Aguiar-Luís
António de },fagalht1es Correia - Fernando Auqusto Branco - JorJo Antunes Guimarães - Gustavo Cordeiro Ramos - IIe-nrique Linhares
de Lima.

2.0-Alnrás
MiDi~lério do Comércio e COU1unica~õfs
Direcção Geral das Indú~lrias - Serviço das Substâncias Explosivas
Alvará de licença n.O 231
Concedida licença a Manuel do Figueiredo para a instalação de uma oficina pirotócnica, nos termos do artigo 11.° do decreto n.? 2:241, de 29 de Fevereiro de
HH6, no lugar de Nespereira Alta, freguesia do Vila
Maior, concelho de S. Pedro do Sul, distrito do Visou,
ficando o eoncessiouário obrigado ao disposto ...no citado
diploma. e às seguintes condições gorais e especiais:
1.a Entrar na Caixa Geral do Dopósitos, no prazo de
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trinta dias, a contar da data deste alvará, com a quantia
de 1.0ÜO~, ímportancla da caução definitiva arbitrada;
~ 2.a a) Construir a oficina no extremo norte do terreno,
com parede forte a leste, a qual não terá qualquer abertura;
b) Não fabricar pólvora, nem mesmo a necessária para
os artifícios pirotécnicos que manufacturar;
?) Não ter em depósito ou em laboração mais de 50
quIlof!'ramas de substâncias explosivas;
d) Não emprpgar nem ter em depósito dinamite ou
qualquer outro explosivo propriamente dito.
Dado nos Paç05 do Governo da República, em 21 de
Maio de 1929. - O Ministro do Comércio e Comunicações, José Vicente de Freitas.
(Diário do Govêrno n.? 121, 2.a série, de 28 de Maio
de 1929).
Alvará de licença

n.O 232

Concedida licença a João Rodrigues Paiva para a instalação de uma oficina pirotécnica, nos termos do artigo 11.° do decreto n.? 2:241, de 29 de Fevereiro de
1916, no lugar e freguesia de Carapinheira, concelho
de Montemor-o- V olho, distrito de Coimbra, ficando o
concessionário obrigado ao disposto no citado diploma
e às seguintes condições gerais e especiais:
1. a Entrar na Caixa Geral de Depósitos, DO prazo de
trinta dias, a contar da data dêste alvará, com a quantia
do 1.0005, importância da caução definitiva arbitrada;
2. a a) Os dois compartimentos da oficina terão entradas independentes e serão separados por uma parede
com om,40 de espessura, sem abertura alguma, prolongando-se 1 metro acima do telhado, constituindo um
guarda-fogo;
b) Não fabricar pólvora, nem mosmo a necessária para
os artifícios pirot6cnicos que manufacturar'
c) Não ter em dopósito ou om laboração mais de 50
quilogramas de substâncias explosivas;
d) WLo emprogar ~em ter em depósito dinamite 011
qualquer outro explOSIVOpropriamonte dito.
I?ado nos o Paços do ~?\'ôrno da República, em 21 de
MaIO de Hl...9. - O MlDlstro do Comércio e Comunicações, José Vicente de Freitas.
(Diário do Govêmo n.? 126,
de 1929).

2.' série, de 3 de Junho
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Alvarâ de licença n.· 235

Concedida licença a Manuel dos Santos Videira para
11 instalação
de uma oficina pirotécnica, nos termos do
artigo 11.° do regulamento de 29 de Fevereiro de 1916,
no lugar e freguesia de Pinhanços, concelho de Seia,
distrito da Guarda, ficando o concessionário obrigado
ao disposto no citado diploma e às seguintes condições gorais e ospecieis :
1. a Entrar na Caixa Geral de Depósitos, no prazo de
trinta dias, a contar da data deste alvará, com a quantia do 1.000,$, importância da caução dofiniti va arbitrada;
2. a a) Modificar a construção da oficina que está construída, de maneira a ficar fraca uma das paredes j
b) Não fabricar pólvora, nem mesmo a necessária para
os artifícios pirotécnicos que manufacturar;
c) Não ter em depósito ou em laboração mais do 50
quilogramas de substâncias explosivas j
d) Não empregar nem ter em depósito dinamite ou
qualquer outro explosivo propriamente dito.
Dado nos Paços do Govêrno da República, em 17 de
Junho de 1929. ~ O Ministro do Comércio e Comunicações, José Vicente de Freitas.
(Diário do Goiêrno n." 148, 2.11 série, de 29 de Junho de 1929).
Mini lério do Comércio e Comunicaões- Directão Gml das Jn~ústrias
P Repartição llldustrial- P Sec~lo
Despacho

Concedida licença a Manuel Vicente Júnior para vendor
avulso explosivos prõprlamentc dito no paiol quo po sui
no lugar da Atalaia de Baixo, fregue ia e eoncelho da
Lourinhã, distrito de Lisboa, sob as seguintes condições :
1.a A venda de explosivos efectuar-se há somente no
próprio local onde está construido o paiol ;
2.& Cumprirá com todo o rigor as prescrições o tab lecidas nos artigos 114.°, 116.°, 118.°
llü.o do doer to
n.? 2:241, de 29 de Fev rei 1'0 do U116, e a mencionadas
nos artigos 57.°, 66.° e 67.° do decrete n,? 1:3:740, do
21 d Maio de 1927.
Direcção Gornl das Indústrins, 28 d Junho d HI29.Pelo Director Gornl, Álvaro Almeida da Cruz.
(Diário do Gorêrno n." 150, 2.a série, d 2 de Julho
de 1929).
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3. o - Determinações
Ministério da Guerra - t.a Direcção Geral- 2.11 Repartição
I) Sondo freqüente darem entrada nesta Repartição
fôlhas do informação para promoção, modêlo n.? 1, indevidamente escrituradas, e tornando-se necoesárlo esclarecer a forma da sua escrituração, determina se que
se observe o seguinte:
1.0 Na casa «Tempo de permanência no pôsto» deve
apenas ser indicado o tempo de permanência que o oficial tem no seu actual pôsto.
2.0 Na casa «Tempo de permanência no oficial ato a
partir de tenente» deve ser indicado o tempo de permanência no oficial ato a partir da data do posto de tenente, contada nos termos dos artigos 103.0 a 108.0 do
decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro de 1929.
3. o Nas casas «Tempo de serviço efectivo nas tropas
da arma ou serviço e de serviço efectivo da sua especialidade nas tropas) deve apenas ser indicado o tempo
de serviço pre tudo pelo oficial no seu actual pôsto.
4. o Na parte da referida fõlha que se refere a «Qutras
condicões de promoção satisfeitas durante a permanência na e tação informante» devem apenas ser indicadas
as condições de promoção que o oficial tenha satisfeito
no seu actual posto.
II) Sucedendo que, quando se dá qualquer vaga no
quadro do generalato que deva ser provida por escolha,
a ela desejam concor
coronéis que ainda se não encontram habilitados com as provas especiais de aptidão
para o pOsto imediato, tendo, portanto, de serem mandados prestá-las uessa ocasião, do que resulta uma
grande demora na organização do processo a enviar ao
Conselho Superior de Promoções o conseqüentemente no
preenchimento da vacatura, d~termina.se, a fim de poder ser dado cumprimento ao disposto no artigo 64.0 do
regulamento do Conselho Superior do Promoções
do
19 de Agosto do 1911, e ao artigo 50.0 do decreto
n.? 17:378,. do 27 de etomb,ro de 1929, que os coronéis
compr endI~os no.tOr~osupenor da escala geral de antiguídado do ebrlgadOlro e coronéis» de todas as armas o antigo corpo do estado maior, que desej rn cancorr orà s
vagas por c colha,
que ainda não o tejam 'habilitado
com o curs? ?e informn~llo do 4.0 grau da Escola Contral de OfiCIUlS ou com a provas
p ciais do aptidão
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para a promoção a brigadeiro, devem, logo que lhes
seja comunicada a sua entrada no n-terldo têrço, fazer
a declaração a que se refere o § 2.° do artigo 7.0 do
regulamento da Escola Central de Oficiais, mandado pôr
em execução pelo decreto n." 13:646, de>21 do Maio de
1927, do forma que possam freqüentar o curso do informação do 4.° grau e prestar as provas especiais do aptidão para a promoção ao pôsto de brigadeiro para, quando
ocorrer vacatura, terem direito a concorrer à mesma, se
nessa data já reünirem todas as condições exigidas, visto
o disposto nos citados artigos 64.0 do regulamento do
Conselho Superior de Promoções e 50.° do decroto
n." 17:378.

4. ° - Declaração
Ministério da Guerra -

Bepartição do Gabinete do linistro

Que o Conselho Nacional do Ar bem como a sua secretaria técnica ficaram definitivamente instalados no
edifício do Miuistérío do Interior, para onde deverá ser
dirigida toda a correspondência.

Rec'tUlcRQÕCS
Na Ordem do Exército Il.° 18, do ano findo, decreto n.o17:467,
962, linha 11.", onde se lê: oH a J~., deve ler se :
a E.;
p. 962, linha 14.", devo lur-se : e) 'I mar o trote; '1II B tomar o
galopo para a direita;
p. 965, no 11.° i devo ler-se : «D à B COIItrapassagem
de mão em duas pistas» c de B a U .., P: 905, no n.v :!O,
onde se lê: «direita», deve ler-se: «esqucrda- ; p. 96.), no 11.° 21,
onde se lê: ftN", deve lor-se : nlI» ; p. 97\1, na figura onde c,tú CId»,
deve ler-se: «Fil.

-n

p.

João Namorado de Aguiar.
Está conforme •
.~

.

O Ajudante General,
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Publica-se ao Exército o seguinte:
~Iilli,tério da Guerra - npparti~ão
Decreto

110

Gabillflc

n,· 18:120

Usando

da facnldudo que mo coníer
o n." 2.° do ardo decreto D.O 12:740, de ~\) do Novembro de
1926, por fôrça do disposto 110 artigo LOdo decrete
11.° 15::~31, de 9 de Abril (lo 1928, sob proposta dos Mi·
nistros da Guerra e da Marinha:
hui por bem aprovar
e mandar pôr orn execução o regulamento do continên-

tizo

:3.0

cias o honras mihtares para o exército u para a armada,
que faz parto Integrante de 'to decreto, o qual 'U bstitutrá
o docreto n.? 10:t)~H. do 14 de Fevereiro do 1925.
Os Ministroa

da G UI!' ru

o da Marinha

assim

o to-

• nham onteudído o facam oxecutar. Paços do Govêrno da
República, :?Ode Jnnoir do Hl30. - A. TÓ:NIO ÓSCAR DE
FRAGOSO U,\rmONA umilcar Barcinio Pinto - Luis
António de ,Magalhães Correia.

Regulamento do continências e honras militares
~ara o el~rcit~ e para a armada
CAPITULO I
Dlspo~iç()e geral!!
Artigo 1.0 Todo o militar tem por dever r .poitar
sempre
s seus superior s, tanto 110 ' rviço como fora
dêle. f.js e respeito mnnif sta- , ixt riorrn nt pela atitudo P
nte
lo o pela continõnciu militar, quo constitui, além da aüdaç o militar, uma prova do uhordi-

nação o no me mo tempo um

inal (1

confiança mútua outr companheiro'
dedicam a uma cau '3. comum.

atendimento
do arma

e do
quo

o
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A continência
é pois um dever militar o a falta a
êste dever constitui uma infracção de disciplina.
Art. 2.0 A continência
do militar desarmado 6 feita
de cabeça levantada
dirigindo
natural e francamente
a
vista para o superior;
estende-se
com energia. o braço
direito horizontalmente
à altura do ombro e obllquamcnte
para a frente, e, dobrando
o antebraço sôbre o braço,
leva-se a mão com a palma voltada para a frente (na
armada
um pouco inclinada
para baixo) e dedos bem
unidos a tocar com a falange do dedo indicador no bordo
inferior da cobertura
de cabeça (no capacete e nos barrotes de pano, na pala) por cima do olho direito. Desfaz-se a continência
deixando cair natural o rapidamente
o braço direito ao lado.
Art. 3.° A continência
do militar armado
foita de
três formas:
a) Apresentando
arma.
b) Perfilando
arma com a carabina,
lança e espada,
ou continência
arma com a carabina
de marinha
e a
espingarda.
A continência arma oxccuta-sc como se determina no
artigo anterior, excepto na colocacão da mão direita qu ,
em vez do ir à cobertura
da cabeça, encosta no delgado
da arma (com esta no ombro esquerdo) pelo dedo indicador com os rcatantes bem unidos e palmo. da mão voltada para o terreno;
cotovelo direito Ievuutudo de modo
a quo o antebraço fique horizontal.
Esta última continência
ó dos feita como ~e indica na
última parto do artigo anterior.
c) Sentido.
Art. 4.0 Quando as continências
a quo so roforom o
artigos 2.° o 3.° sejam feitas ao flanco, além do quo ali
se determina olha- e também a êsse flanco, voltando novamente n. olhar em frente ao d .. sfuzer a contiuôncin.
Art. 5.0 A continência feita inco rreotnment
ou ombro
a. ombro considera-se
como não feita para efeitos disciplinares.
Art. 6.0 Todas as continências
comoçatn à. distãucia
aproo imada do cinco passos (10 tros q uando a cavalo) e
terminam dopois do pussad s três,
.-C( pto para
u band irns ou ostandurtes
militares o Chofo do Estado, quando
em trânsito,
em quo com çnrn a d0Z o terminam a inco,
Art. 7.°
superior
tom por obrigr <:10 corresponder
ii. ontinõncin ou ao cumprimento
que lho for foito, xe pto
quando ostlv r om formatura.
ó
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Quando
se acharem reunidos
diversos superiores,
a
continência ou cumprimento
do inferior é dirigido a todos,
nus compete corresponder
ao mais graduado,
ou, em
[ guuldade do graduação,
ao mais antigo, mesmo quando
em traje civil,
• § único. O superior não deve esquecer cm caso algum
que a atenção dos SCUH subordinados
c15tá sempre fixa
sõbre os seus actos, o que, por isso, o seu exemplo irrepreensívol,
a atitude perante os seus super iores, na maneira por que os respeita o cuurprimenta
e como correspondo aos cumprimentos
dos inferiores
é O meio mais
seguro de "arantir
õsse re 'peito por parte dos seus subordinados.
Art. 8.° A continência é prestada a todos os graus de
hierarquia
militar, a. partir de furriel.
§ único. Os indivíduos graduados
011 equiparados
em
)
qualquer põsto têm, para efeitos do continência e honras
militares,
direitos iguais nos que possuem igual põsto
efectivo, sendo contudo para efeitos do reciproca continência e serviço, o graduado
ou equiparado
considorado
inferior ao militar que o não seja.
Art. 9.° Na força armada
os graus de hierarquia
militar, pam efeitos de continências e honras militares, agrupam-se como consta do quadro seguinte:

L

Qu.:l.<lro A
};xórclto

. categOrlasl

I

1.".

2.·.

3.·.

4.".

,

II

I,

Marechal
General ..
Brigadeiro

.

Armada

Almirante.
Vice-almirante.
Con tra-almirante.

-

-

Coronel.
Tenente-coronel.
Major.

Capitão de mar e guerra.
Capitão de fragata.
Capitão-tenente.

Capitão.
Tenente.
Alferes ......
Aspíran te a oficial.

Primeiro tenente,
Segllndo tenente,
(j uanla-marinha.
A plrnnte .

Sargento ajndante .
Primei ro ilarll'l'n to .
'e uodo sargento
Furriel .....

.

Sargen to ajudnn te.
Primeiro surgeuto.
"gllnllo sarg into,

.

-
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de toda. a hierarquia
militar exi tem
as bandeiras
ou estandartes
militares como símbolos da
Pátria.
Todos os militares
têm, portanto,
obrigação do
lhes fazer a continência
quando uniformizados
e do os
cumprimentar
quando em trajo civil, mesmo que aqueles
símbolos ostejam encapados.
O Presidente da República, como Chefo do Estado, e
os Ministros
(la Guerrn e da Marinha, como chefes do
fõrçu armada, tõm direito a iguais snüdaçõcs mo mo quo
trajem civilmente.
Art. 11.0 Em terra, os Chofes do Estado ostrungeiros e os Embaixadores
que os repr isentem têm direito
a honras iguais às prestadas
ao Presidente da República. Os membros do Govõrno o os Ministros Pleuipotenciários estrangeiros, quando em actos oficiai', têm direito às mesmas honras que os ::\1inistl'os da Guerra o (h
Marinha ..
N os navios de guerra devo observar-se
o quo sõbre o
assunto
ostatui o regulamento
gnral pura o s irviço dos
navios da armada.
§ único. Os oficiais e trangoíros têm honras iguais
aos da mesma patente da 1'01'<;0.armada. nacional.
Art. 12.0 Os capitães
de mar e guurru, comandando
uma força naval debaixo de 'ordens, rcceb im na fôr 'a
do seu comando as continências
o hourns que competem
aos comorloros.
Art. 13.0 Os oficiais do exército da cat geria do n. o 2
do quadro A, quando oxerceudo comando dr 1 'gifio ou govõrno militar o brigada, r .cobom dos milituro: que compõem essas unidades
as continõncius
c honras corro pondentes a brigadeiro
exercendo comando.
Art. 14.0 Aos oficiais couiandantos
do unidades ou
ostabelecimcntos
militares, q U(']' efectivos quvr interinos,
compete-lhes
diàriamente,
do 'de a alvoradu
no põr do
sol i, q uando entrem e saiam da sua unidade, a guarda
formada. o o toquo de sentido, seguido do inal rospcctivo feito polo cornetoiro
ou clarim de s('J'\'i~o. Os oficiais de servi<;o à unidade ou ostabolccirn nto )nilital' ,loyorito à sua entracla aprosontnl'.s('-lh
imodillt:\Ul\ ntl.
§ 1.0 No e_ 61'cito os comandaut s do unidn,leH df',tacadas não tôlll dirpito à continuoda
do <lU trata
t
artigo.

Art. 10.0 Acima

1

Indie do mcnsalmen to pelos qllllrl{,is generais.
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§ 2.° Nos navios de guerra seguir-se há O que determina o regulamento
geral para o serviço dos navios da
armada.
Art. 15.° De modo idêntico se procede quando entrarem num quartel as catt'gorias
indicadas no artirro 34.°,
devendo neste caso o foque de sentido ser seguido do
sinal indicativo da autoridade,
e mandado içar o sinal
respectivo,
que se con scrvará no mastro omquanto a
mesma autoridade
ali permanecer.
O comandante <la unidade ou do estabelecimento,
acompanhado
dos oficiais de
serviço, deverá imediatamento
ir recebe-la.
§ 1.0 Os toques n que se faz referência no' artigos 14.0
e 110 presente' não 80 executam quando no quartel ostoja
entidade superior 11 que entra, a não ser o sinal de
comandante,
único qu!' durante o dia so fará sempre.
0
§ 2. Nos quartéis generais o distintivo do rospoctivo
comandante
será içado, durante o dia, quando aquele ali
entre e arreado logo após a sua salda.
§ 3.° A bordo dos navios de ~uerra aeguem-so as disposições determinadas
no regulamento
geral para o 801'vico do' navios da armada.
0
Art. 16. Os militares, mesmo em trajo civil, têm ohri~
ga<;ilo de cU,lllprirnflntar os S~IIS superiores
em seguida
indicados
seja qual fõr o traje de que 81(\8 façam UbO:
No exército= Chefe do estado maior do exército;
comandantes
do regiões ou gO\'ernos militares (relativamente aos militare' da respectiva
guarnição , comandantes sob cujas ordens servirem ou estejam subordinados,
oficiais O aspirantes
do hierarquia
RUI> rior 11 sua com
quem sirvam na mesma unidade, estabelecimento
ou 1'0partição.
~-ra armada - Chcfo do ~stndo maior naval, suporintendente
dos serviços da armada, almirantes
o comundantes
ob cujas ordens S rvirem ou estejam subordinados, oficiais c aspirantes
do hi rar quia superior à sua
com quem sirvam no mesmo navio, estabclpcilll('nto
ou
repartição.
Art. 17.° Os oficiuis

s ~ encon trom cm quaisnão público',
tai como quurt 'JS, nuvros, campo
do lIl:truçt o, salas, etc., (I('V(llll,
como d{\lllOnstraçoão do cortc ia r cfprocn, apl'escutar-so
lnutuamout~
declinando o s( 11 pOsto o nome.
Art. 18.° O militar acompanhando
m, (11'\'i('o um I'U'
p('rio1' uniformiz:ulo
,ó fa ... contin ncias .. hieJ:arquias a
quem O superior
a fiz 1'.
q,~Cl' lug.ares

d

quando

roünião.

t",,t-... e,W.

t'"7

7

"1
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Art. 19.° O tratamento entre militares é regido pelos
seguintes preceitos:
.
a) O superior falando a inferior designa-o pelo posto
ou função que exerce, seguido do nome ou número se
assim u julgar necessário;
b) O inferior falando a superior designa-o pelo põsto
ou função que exerce;
C) OS oficiais das categorias dos n.O 1 e 2 do quadro A
têm direito a «excelências ;
d) Os oficiais da categoria do n. o 3 do quadro A têm
direito a «senhoria»;
e) Referindo-se a oficiais, precederá sempre 11 indicação do seu posto da palavra «senhor».
.
Art. 20.0 O superior não tem o direito de dispensar
as bonras devidas ao sou pôsto ou cargo.
S

CAPÍTULO
Continência

~dt-'

(~

~ "-,,.)
td</fllJ

~I
(J

lI/"'

II

dos militares isolados

Art, 21.° O militar desarmado faz a continência quer
a pó firme quer em marcha,
§ único. O militar armado com sabre-baioneta, sabre,
espadim, espada embainhada, pistola, espingarda ou carabina em bandoleíra, a tiracolo ou recolhida faz a continência como se estivesse desarmado.
Art. 22." O inferior deve sempre usar para com o suo
perior de todas as deferências.
§ 1.0 O militar que estiver fumando pa sa o objecto
de fumo pura a mão esquerda, fazendo a continência com
a mão direita.
a) Nilo fama diante do superior som pedir licença.
§ 2.° Se é portador de um volume, faz 11 continência do mesmo modo, passando o volume para a mão esquerda.
§ 3.° Se tem ambas as mãos impedidas, toma uma atitudo rospeitosa o olha para o superior até que O ·te o deixe
para trás.
§ 4.0 So cruza com um superior om senda ou em
q uul quor pusaagom apertada, cedo-lho o caminho, fazendo-lhe a continência a que tivor direito.
a) Se cruza no vão do uma porta, d ixa-o pu sar prí ..
moiro, (l na. rua cede-lhe o lado interior do pas eio.
S 5.° Ocupando o lugar om qualquer m(>jopúblico d
transporto, o inferior, so entrar o superior, faz-lho li. con-
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tinência devida, e, se fõr sentado, oferece-lhe o seu lugar,
caso não haja outro vago. Se o superior não aceit~r,
solicita-lhe licença para se sentar. De forma idêntica
procede ao entrar em qualquer meio de transporte onde
já se encontra um superior.
§ 6.° Não entra nas embarcações, nem nelas larga de
bordo, B(;1mlicença do superior que estiver presente. Os
inferiores entram nas embarcações antes dos superiores
e desembarcam depois deles. Nas €lmbarcações os lugares de honra são, por ordem decrescente:
1.° Bombordo a ré;
2. ° Estibordo a ré;
3.° A meio a ré;
4.°, 5.°, etc. De ré para vante alternadamente a bombordo e a estibordo.
§ 7.° Não montará nem se apeará sem pedir licença
ao superior presente, e, conduzindo um cavalo à mão,
limita-se olhar para o flanco onde estiver ou passar o
superior.
§ 8.° Nos passeios, teatros ou outros lugares de freqüên.cia pública o i.nferior só é ob~igado a. fa~er a continência ou a cumpnmentar o supenor a primeira vez que
passar próximo dêle ou o vir passar, bem como não se
sentará sem pedir licença ao superior que próximo se
encontrar.
§ 9.° O militar marchando em acelerado, ao passar
junto do superior, toma a cadência de ordinário para lhe
prestar a continência. Da mesma forma e para o mesmo
fim o militar montado meterá o solípede a passo, ou
deminuírá a velocidade da bicicleta ou motocicleta, oxcepto
quando no desempenho de serviços que o obriguem
a andamentos rápidos.
§ 10.° O militar guiando qualquer viatura, em movimento, deminuírá a velocidade, fazendo a continência som
se levantar. Exceptua-se o condutor de viatura automóvel ou bicicleta quando daí possa resultar prejuízo
para a sua condução. Quando o condutor soja portador
de chicote, leva êsto à posiç!l.o horizontal em frento da
cara, ficando com o braço e antebraço em ângulo recto.
Sendo portador de mnnoplo, estende o braço direito a todo
80U comprimento
para a direita o à altura do ombro,
ficando a manopla no seu proloncemcoto. Os militares
que sejam conduzidos em qualquer viatura em movimento curnpnmontam sem se levantar.
§ 11.0 Continências em embarcaçõe :

°
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Embarc"ç~a8 erusando-se " menos •
Ga-

J'
\

Do vapor
ou automôval

De vela

,

..
,

Pára
Bandeiras
(estandartes)
Chefe do Estado.

militares.

,

------.
Pára

Ministros.
Categorias

"

Arria a vela

Guarnição
Ievan- Guarnição Ievao
ta-se e faz a
ta-tio e faz a con I'
continência,
tiuência.

do

D.O

1 do quadro A.

Arria a vela

Guarnição Ievan- Guarnição le;11C
ta-se e o parrâo
ta-se e o p t
faz a conti uêufaz a continêu
cia,
cia.

,
De vaga"
Categorias dos 11.°' 2 e 3 do auadro
c pessoas com categoria o cial.

Fol!la a

e8cotIJ

A O patrão levan- O patrão lcvant~
ta-se e faz conse o faz 1\ coui.tin êucia.
uêucia.

I)'

J'
(a) As continnncius
II que se refere o quadro B são devida
també
navio 011 em torra, a monos do 100 metros, indivíduos de categoria'
II segurança
da embarcação.
(6) A contiuência a prestar nas embarcações que pas: arn ti menos di
terminada
para as peseoaa ou autoridades
a quem essa. alva é prestad.
quer
para

1.& Série
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dro B
J.OO metros

nlçae.

com outras

embaruaç3 ••

~
De remes

Passagolros

Cem toletelrns

No emharquo
e dOI"ffibarquo
de oflclah
c autoridades

Com farquotas

.Arvora t'emos

Larga rem08

Guarnição Ievanta-se e o patrão
faz a continência.

Guarnição levanta-se e faz aconnência.

Levantam·se e fa- Guarnição Ievanzem a cont inênta-se e faz concia.
tinência ou arvora remos.

,

.Arvora remoa
O patrão

Larga

remOa

levan- O patrão levantaa
se e faz a continêucia,

I'~~~-se
e faz
coo tinência,
Leva remos

Levantam-ae
e o Guarnição Ievanmais graduado
ta-se e o patrão
faz a con tinênfa~ contilll'ncia.
e ia.

Leva remoI

O patrão levau ta- O patrão levant~se e faz a coutise e faz a contínência.
nência.

O mais graduado O patrão
faz
levauta·sp. e faz
continência.
continência.

a

quando de bordo ela embarcação cm tr~n.8it~ se reconheça a bo~(10 do qualque corresponde alguma daquelas coutllleuclas, e quando não resulto perigo
100 metros de um navio de guerra,

que esteja salvando,

é a conti n~ucÍ3 de-
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§ 12.0 O inferior evita sempre de passar pela frente
do superior, mas, quando tivor necessidade de o fazer,
solicita- lhe a devida licença.
a) O inferior quando passar pelo superior procura
sempre dar-lhe a esquerda.
§ 13.0 É expressamente proibido:
a) Transportar a cavalo qualquer saco ou embrulho a não
ser eIp. serviço de campanha ou para trabalhos de campo i
b) As ordenanças, transportarem
a cavalo quaisquer
embrulhos que n~o caibam nas respectivas bõlsas de
corre~ pendência i
c) As praças, embora impedidos, transportarem
às
A """..<1.,....,.-..., . costas quaisquer fardos, excepto quando em serviço de
(J.e
-- ....... ~, ~)''''f' axma d a sua um'dda e ;
(;
...,. ~.:;;-d) Às praças, embora impedidos, empurrarem na via
j..-t-. pública carroças de mão, até mesmo em serviço das
próprias unidades,
:-: f--t/. ......
,"'~'
Art. 23,0 O militar desarmado a pé firme toma a po,
.. ,. '": '. síção de sentido, volve de forma a tomar a frente para·
.... 1 lela à direcção seguida por quem tenha de cumprimentar
4fL- 'e faz a continência. Durante o desfile de qualq uer fõrça
militar toma e conserva-se na posição de sentido, fazendo
a continência à bandeira ou estandarte militar e aos oficiais da força que forem seus superiores.
<OoGoo
Art. 24.0 O inferior a quem o superior se dirigir toma
• ~-imediatamente
a posição de sentido e faz a continência
"respectiva, que desfaz logo. Emquanto o superior se não
.-.retirar conserva-se na posição de sentido.
Art. 25.0 O militar desarmado em marcha faz a continência a todos os seus superiores. Para cumprimentar
q" '-t. -/' "as bandeiras (cstandurtes) militares, o Chefe do Estado,
400 l-J
{..fo «. 08 Ministros da Guerra e da Marinha e as categorias om
,(.
seguida indicadas interrompe a marcha e volve por
forma a tomar a frente paralela à direcção seguida por
ó
"X aqueles símbolos ou entidades:
I Ó II
~~
No exéreito _ Marechal, comandantes de região e goio' I. 'veruadores militares na área do seu comando.
{,~ J
Na marinha - Almirante chefe do estado maior naval
e superintendente dos serviços da armada.
Art. 2(),O O militar desarmado, quer a pó firme qu 'r
em marcha, estando de cabeça descoberta, procede de
forma idõntica ao indicado nos artigos 23.0 25.0, sem
contudo fazer a coutinõncia.
Art. 27.0 Quando as bandeiras (e tandartes) militar s
a cumprimentar estiverem parados, o militar inicia a

"':C'

4->

t

-

!}

~t(~

..~:A.c_. ,
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continência à distância de cinco passos e quando chegar
em frente daqueles símbolos volta-se para êles, fazendo
uma pequena paragem e, retomando novamente a marcha.
na mesma direcção em que ia, desfaz a continência à
distância de três passos.
.
Art. 28.° O milita?' armado a pé firme faz as seguintes
continências:
Apresentar arma - Às bandeiras (estandartes)
militares, Chefe do Estudo, Ministros da Guerra e da Marinha
e às categorias
dos n.OS 1 e 2 do quadro A.
,
Ombro arma e continência (perfilm' arma): Às categorias do n.o,3 do quadro A.
I
•
Sentido-As
categorias
do n.? 4 do quadro A.
fI) t
§. único. Durante o desfile de qualquer fôrça to:na a " ~
• • .
posíção de ombro (perfilar) arma, fazendo as continên~
elas acima indicadas à bandeira
(estandarte)
militar e
I
aos oficiais da força que forem seus superiores.
.
')'n ......
Art. 29. o O militar armado e em marcha faz eontít
nência a todas as patentes, a partir de aspirante,. ~uperio- I .,/ ....
'1. ",<1il" res à. sua. A passagem
de qualquer força militar faz(lr.;
,I... H/i: ",-"_
idêntica continência
aos oficiais e aspi:-:'1lltes da mesma.
': ~Ij _'.
..)
e que forem seus superiores.
As bandeiras
(estandartes)
J , ...,..
militares
e às entidades
a quC\ se refere o artigo 25.0 c- ,J <~Y'2--,
•
faz alto o a continência como a pé firme.
_,C':.!J;._".r..J...fI ....
Art. 30.° Quando o inferior tenha de dirigir-se a su-] ~
~
~o;
perior,
aproxima-se
dêle à distância de cinco passos' ü....,_... ~.
(metros a cavalo), pedindo. lhe licença e fazendo-lhe
a ..-L •.í....
r-'.r .
continência a pé firme; desfaz a continência e aproxima-se
""'-::;:;' ";'
a menor distância logo que obtenha a licença pedida.
O superior ouve o inferior, e êste para retirar pede- ui •
/.A.. •
-lhe licença, fazendo novamente
a continência.
Desfa_tll " .. lU" r1~
zendo esta e dando um passo à retaguarda
faz meia ~~ I (..1:. e,
volta ou volvo a qualquer dos flancos. Caso o superior 'L "16'11,1.,
pela posição em que se encontra não possa notar a presença do inferior, este chama a sua atenção com o tratamento
que lhe é devido, conforme
preceitua
o artigo 19.°, só lhe fazeD?o a continência
quando notado.
Encontrando-se
o superior em sala, câmara,. alojamento,
?amaroto
ou, quarto reservado
a militares
do patente
igual ou mUlS elevada do que n. sua, o inferior que lhe
quere falar, da eI~trada dOsse compartimento
nomeia em
voz !lIta o superIOr a ~uem deseja falar, avançando
:.\
convIto dêstc, que preVIamente
tem do podir licença ao
mais antigo dos presento!!,
procedendo.so
d pois' como
ficou indicado.
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§ único. O inferior qne recebo ordens ou iastrueõos
verbais
para transmitir,
deve repeti-las
antes do pedir
licença para retirar.
Art. 31.0 O inferior que não esteja em formatura,
se
está armado, conserva-se
em ombro (perfilar) arma emquanto na frente do superior, so êsto fõr das categorias
dos n. os 1 a 3 do quadro A o em descansar (inclinar)
arma, so fõr da categoria do n." 4 do mesmo quadro.
Estando
em formatura
e sendo da categoria do n. o 4
do referido quadro ou do categoria inferior toma sempre
a posição de sentido quando um superior se lhe dirija,
o qual toma igualmente
esta posição,
Os militares da categoria do n." 4 do quadro A, não ostaudo em formatura, conservam a espada Jl rlilada quando
J,
,se dirijam a superior ou quando (isto se lhes dirija. Para
(I).,fo
.....t-.."., esta categoria
ou inferior, o superior consorva-so scmpre
."f<~r--M
, ......na posição de sentido.
--:',a...": _ f
As categorias dos n.O~ 1 a 3 do mesmo quadro. quer
c,. r ~
-(·.-c.em formatura quer fora dela, cousorvam a espada aba• .'~"
.........tida omqunnto
qualquer
categoria
superior ou d igual
_.J.' ......~_.....gra d nação lh os e stiver
.
f:I1au d o.
'/,
.~,.
......... Art. 32.0 O superior recebo sempre de pé e na posi.~
__ ção de sentido a aproscntação
<lo um inferior.
Art. 33.0 Os militares armados qtil' m serviço entrem
num ostabolcc:imonto
militar ou recinto público não se
K

f

A

/-

,~~,...~ fA'~L

o

descobrem.
§ único. Os militnrés dosurruudos ou fazendo uso do
armam -nto como indica o ~ único cio artigo :H.o dus cobrcm-so
ompre qlle ontrom oin qualquer parto ()[1I!' f r
do uso os civis de cobril'clll-1\e, ('_'('('pto na!; sC'Cl'otarias

-.
, 7 y,~oo repartições
militureR, quando o pessoal :d VIll ~h J'\'ic;o
...,-/
~.i:
não osto.ia dos ·ohprto.
«'.<. L·f /~4)
Os militares uniformizados
não c deseobrlIllIHu';1 cumprimentar,
em lugaros públicos, sonhora
ou indi\'íduo'
da class<, civil.
Art. 34. As sentinolas fazem as contin0ncias
pre" cl'itas nos urtigos antorioros parti. o militar armado n pô firmo, o S 'nlpl'e que s(~ja possivol no pOsto do ~ ntin(\la;
quando não soja possivol, ns sentinl las param no ponto
('!fi que ostiverem,
tomando a frento (lo posto do l'lItincla
fazondo a continência. c I)
As H ntinclns dohradas o.'ocutllln os 1Il0villl 'Jltos :-;illlllltfmoam(lIlto, rogulundo· O a da. l'squor(la p la ln llirC'ita.
A spntinl'la
das n.rmas faz ombro {pc rlilar mma na
frento do sru pthltO e bralltL às armas' fi distflllt'Ín d cin(l
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qüenta passos ou logo que aviste uma fõrça armada. ou
desarmada
do comando de oficial, o Chefe do Estado, os
Ministros da Guerra o da ?llarinha o, quando uniformizados, as cntogorias
do n. o 1 do quadro A. Além destas
entidades têm igualmente direito a brado de armas, mesmo
que trajem civilmente:
.Ko etcérelu: - Governadores c comandantes das regiões
militares
(nu úreu dos seus governos e regiões), inspector da arrua, quer õsto seja o da própria unidade ou de
qualquer
outra armu fazendo serviço nessa mesma unidado, e coumudann s militares (q uando da cate geria do
n." ~ do quudro A) na área do seu comando .
.J.Ya arnuulu
O eh 'fo do estado maior naval, o supcriutendcnto dos serviços da arruada O os directores e chefes (
dos serviços (quando da categoria do u." 2 do quadro A)
nos uquartclnmcntos
das fôrças sol> o 'eu comando.
;)
§ único. As sentinelas tatubóm prestarão continência
a sup srior que passl' na sua frente, embora a uma (listft
cia maior do quo cinco 111\S, os.
Art, 3:>,0 Depois do sol-posto as seutinelas das armas
só bradam
às armas à fôrcns armadas ou desarmadas
dr qualquer
fectivo (' comando.
§ 1.0 As sentinelas das armas das guardas do honra
só bradam :18 armas às hierarquias
ignai~ 011 superiores
aquela para qu!'Il). a. guarda foi postada.
§ 2.° As scntinelus das armas do pOsto de guarda isolada, num acantonrunento,
só bradam às arm as, do dia,
às fórcas armada
do comando do oficial. Depois do sol-pôsto bradam às armas às fórças armadas ou desarmadas do qualquer efectivo o comando.
§ 3.0 A sentinela das armas da guarda do polícia do
um bivaque faz as contin<lncias proscritas
neste regulalamento mas não brada às armas, excepto ao içar o arrear
da bandllira nacional.
C.\.PÍTULO III
Continência
0

(las fôrl:ftS militares

Art. 3,6. Pam <,f('it? de cOlltillência~ considera-so
fOrça
n q uo t\\'or um (Ifccttvo mlnimo de duns pruças dovidamontP comandadas
o a ronda~ militurps à guarnições.
Art. 37.° Considera-se
d :armada a fOrça quo nito lova
arma nlgumn, que a 10\'/\ como indh'u u OS único do nr0
ti~o 21. ou que conduza armamento
cm sorviço do fuXlOa.
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§ único. Exceptua-so o C3.. o do o superior se aproximar
no decorrer
do exercícios ou provas que não convenha
interromper,
em que então o instrutor,
comandnnte
ou
presidente
do júri os não .uspeudc, indo porém no primeiro descanso ou intervalo cmnprirnentur
aquela autoridade e apresentar
as rnzões por que não os interrompeu.
Art. 42.° Nas casernas,
cob rtas, alojamentos
o nos
agrupamentos
de militares,
'em constituírem
formnturu,
o militar presento que primeiro avistar um oficial que se
aproxima
anuncia-o
em YOZ alta, indicando-o
pelo l;OU
pi)sto ou cargo, e o muis graduado dos prescntos dá a
voz de sentido para as patentes iguni ou superiores ii.
SUa. A esta voz todos tornam a respectiva posição nos
lugar s cm qU<l so encontrnm,
voltando a frente para o
superior. Nilo manda à ventado ou continuar
o serviço
sem verificar
que todos estão na posição do sentido, o
superior o autorize ou 50 afaste.
§ 1.0 ...TO serviço de limpeza de gado, 8 voz de sentido, as praças tomam a devida posição, alinhando-se na.
altura das gnrupas dos sollpcdes, com fronte para a
coxia, Se a coxia fôr entro mungedouras,
alinhnm-so na
altura das cabeças dos soltpedes. Quando O· serviço de
limpeza de gado tenha lugar nas paradas, à voz do
tido, as praças alinhar-se
hão na altura das garupas
dos solípedes com a frente voltada para fi rua ou pa

~_

~.

-

..;.

=

rada.
§ ::?O Quando

se realizar
revista de quartéis previamente anunciada,
as praças formarão nus suas casornus
no intervalo
entro as camas e ai aguurdurão 11 revista,
Art. 43.° Uma fOrça estacionada e armada abre fileiras
e apresenta
armas
às bandeiras
(estandnrtas]
militares,
ao eh f do Estado, ao 'Ministros da Gncrra
e da M,arinh.a o às categorias
do n.? 1 do quadro Aj
faz continência a qualquer fôrça e bem assim a todas as
patentes,
a partir de fi pirante a oficial, superiora
ti. do (..
seu comandante,
,a toma a pó ição do ientido à pasRagem das. categorias do n.? 4 do quadro A ROmpI' que
estas sejam de patente
superior
fi do comandante
da

íõrça estncionada.
Quando pel:~. retugunr(la
da fOrça pas ar bandeira
(ostnnd.arto)
militar ou o hef do E tudo, nCJlH.!la for<;a
faz JIlO13. volta o prr"ta n deYida cOlltin"\ncia.
~Mr: 1 (
Art. 44.° A8 fOrça8 estacionadas e de8armada.~ to~&m
,ta posiçl1o do sentido, abrom filoiras o f:lZ m n continên
;o.

J

•.M
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cía às bandeiras
(estandartos)
militares e às categorias
iguais. ou superiores às do n.? 1 do quadro A. Tomam a
posição de sentido a fazem continência às categorias dos
a ofin.OS 2 e 3 do mesmo quadro, a partir de aspirante
cial, sempre que sej aui de patente superior
à do comandante da íôrça estacionada.
Tomam somente a posição
do sentido à passagom das categorias
do n. °
do roferido quadro, sempre que estes sejam de putento superior
à do comandante da fôrça estacionada.
Quando pela retaguarda
da fõrça passar bandeira
(estandarte)
militar
ou o Chefe do Estado, procedo como se determina no artigo anterior.
J'J" Art. 4f). ° As fÔI'~~a8armados em marcha j fazem con,~tinôncia
à direita (esquerda) às bandoiras (cstandurtce)
militares,
ao Chefe do Estado, aos Ministros da Guerra
-o da Marinha, .às categorias
dos n.OS 1, 2 o 3 do qundro A quando do patente superior à do seu comandante,
à passagem
do q ualquor outra força e pelos postos do
guarda.
Os oficiais ou sargentos
exercendo
comando,
quer apeados quer a cavalo, e as praças montadas
aproóbO{'SJlontam arma às bnndeiras (estandartes)
militares, ao
Chefe do Estado,
aos Ministros da Guerra o da Marinha e às ca togorias do n. ° 1 do q uadro A.
Art. 46.0 As fõrça« desarmadas em marcha i fazem as
,u
COD tiuências
às bandeiras
(ostandartss)
militare,
ao
, ~
Chefe do Eatado, nos Ministros da G uorra o da. J farinha, às categorias
do n.? 1 do quadro A, a outras fôrças
o postos do guarda
e
categorias
(los n. O' 2 n 3 do
mesmo quadro,
quando
do patente
superior
à do ' u
comandante.
Art. 47.° No caso do ser feita a continência,
C[ll r
em marcha
quor fi pó firme, às bandeira
( standarte )
militares
e ao Chefe do Estado, havendo músicas, e tas
tocam o hino nacional;
nos Ministros da Guerra (\ da
Marinhn
e às categorias
do n.? 1 do quadro A o hino
da Maria da Fonte.
§ 1.° No caso do a continõncla ser prestada à hnnd ira.
ou entidade
estrangeira,
em missão oficial, as música
tocam os hinos das respoctivas
nucionalidud
s seguidos
do hino nacional.

'*

A-

a,..--,Á
-'-1"

.""

J

ns

,

1 Em qualquer ,I(lstes caROS os tempos cm que ão feita o ,10 feitaR ll~ contin(lncias
sodo marcados por batimento
do p' Cllquerelo.
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§ 2,° Em qualquer
artigo o o parágrafo

dos casos u quo se refere ~ ·to
anterior, não havendo músicas, os
corneteiros
(' clarins das tropas upl'adas tocam a marcha
dr continência,
c os das tropas montadas a murcha de
guerra,
Art,

forma
para
r.iadas.
Art,

4 ,0 ~b fõrça:
urrundas
quo pela uuturczu
ou
dI! <'0111"'(:ao da nrmas 11<10 P0'-'SIUIl utilizú-lus
u. continência
f:lzell nu corno SI' cstives« -m dosar-

49,0 A· fõrças encontrundo se em trânsito dilo
a esquerda uma h 0'1 r IS ( ultrt'pas8:lm· 'e s.-gundo as

rogras

do trânsito.

Arr. :)0," Quando

\ úrias fôrl'as marcham llO nn SlIlO
têm a ]!rl'eedneju
<\(1'11 la~ cujos
s 'jnm mnis graduados ou autico«. Ilnveudo
1l<'CPS idndo
da ultrapassagem
011 cruzamento,
estes só
• o farão dt.po;s ii dndn uutoriznçl
o )('10 comandante
mni: gr.uluado ou antigo,
o n: o houver ordt-m superior
quo ti -terrnin
o contrário.
Art. ;)1.0 As guarda
formam :.0 Lrado Jll armas, rm
ombro (pertilarj arrut , e fazem a continõncins proscritas
sentido, Ou
comuudantm

para

as

'0 cruzam.

f01'<;:1.8

ostucio

ada ..

§ único, A bordo seguir .1) há o qUl: doterminu o l't'gulamento g raL para o R '1"\'u;o (10, lHlVIO" (h arlllada,
('.\pj' t'Lo IV
Co ti

I

ela ao

]Iln

e

b,ludclra lJ:lclonnl

Art. ;)2,0 Duranto :1. 0);('('11('[0 do hino llueional por
uaulla militar 011 11Iú:-;ica ('i\'il cm actos oflchis, os mili·
tur 'S pl'C'scntPs tOlllam a posiç1to do !'ol1tido, fa:~l m 11
continônei:t <t lia ,lu unifnrlll izaJos 011 l(lv:wtnm-s(' (I (lescobrem·sI) quando I'm tra.io ei\'il; as fÔI',as d(lsarnllldas
tomam a posiç. o di' sontiao, fa;:('uclo a l!olltin~ll('ia, e as
fOrças ou lI1ilitare~ armados apre 'l'!ltam arma,
'
~ único, .A~ han(las lllilitlll'cS HUO l'l'I)(~tllln o hino nacionnl n ~Ó o tOl'am (lurante a coutilh'neia à handeira
nacional,
ao J.H'fo do g t:\do 011 COIllO,aücl:I<;:i1.o à PAtria,
Art, :):3,° A band ,ira nHei !lal (._içada (lit ri tllnl'Uto à~
oito hora (' nrr lula :\0 pôr do 01 nas fortitlc:l(:oc
maritima' l'llcarrogaclas
de prl', tar as honras do pOl'10 o ll.
boruo do' navio da arlllada; no q\larMi~ e lItaholoci·
mento militar',
durante o mO!'lmo p 'ríodo de tempo,
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aos domingos, dias constantes
da tabela junta
forem superiormente
determinados:

O

nos que

A bordo

])0

gran.le gala:
3 de Maio - Comemorativo
da desceberta do Brasil.
10 do Junho - Comemorativo da festa
de Portugal.
5 de Outubro-Com.'morativo
da proclamação da República,
1de Dezembro - Comemorativo da Restauração da Independência.

Simples fer ados :
1 de Janeiro - Consagrado à fraternida de universal.
31 de Janeiro - Consagrada
aos precursores e aos mártires da República.
25 de Dezembro-Consagrado
à família.
í

Embandeiramento
em arco p salva
ao meio dia. Iluminação até as
vinte
e quatro
horas.

!I

Embandoiramento
nos topos.

I
Haverá ainda um simples feriado, consagrado
à festa
da localidade,
que 11 respectiva
Câmara Municipal designará.
§ único. Nos portos de mar em que não haja fortificações oncarregudas
do prestar as honras, será a bandeira
nacional içada no comando militar sempre que no pOrto
fundeie
algum
navio do guerra
nacional
ou estrangeiro.
Art. 54:.0 Nos quartéis,
e nos dias em que se comemoro um importante
feito de armas em que a unidade
tenha tomado parto, será nesta unidade dia. de grande
gala, devendo observar-se
o seguinte :
a) A ordem regimental
do dia anterior,
aludindo à
data 11 comemorar,
transcreve
sucintamente
a descrição
do facto;
,
b) Ao meio dia
içada solenemente
a bandeira nacional perante
toda a fõrça disponível da unidade, quo lhe
faz a continência,
armada e do grando uniforme, sendo
arreada ao pôr do sol como neste regnlamento
;;e determina;
c) O serviço é todo feito de grande uniforme;
d) A fachada do quartel será iluminada.
ó

,
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Art. 55.0 Nos quartéis de marinha, e nos dias em que
se comemore um importante feito de armas em que
aquela tenha tomado parte, será dia de grande gala, devendo observar-se o seguinte:
a) A ordem da armada do dia anterior, aludindo 11
data a comemorar, transcreve sucintamente a descrição
do facto;
b) Ao meio dia é içada solenemente 11 bandeira nacional perante toda a fórça disponível, que lhe fará a continência, armada e do uniforme azul, e é arreada ao pôr do
sol como neste regulamento se determina;
c) O serviço é feito com o uniforme n. o 3 para oficiais
e azul para sargentos e praças.
§ único. A bordo dos navios, quando superiormente
determinado, deve observar-se cerimonial idêntico, substituindo-se na alínea b) dêste artigo o içar da bandeira
por embandeiramento DOS topes.
Art. 56.0 Nas fortificações marítimas encarregadas de
prestar as honras do põrto e nos navios da armada,
desde o pôr do sol até às 8 horas da manhã seguinte, a
bandeira nacional é içada, sem honras, quando passar,
fundear 011 largar do porto algum navio de 'guerra,
sendo arreada, igualmente sem honras, logo que o navio
passe ou fundeie. Se êsjo facto se der perto das horas
regulamentares do içar, á bandeira será arreada minutos
autes das 8 horas, para ser novamente içada a esta hora
com as honras davidus.
Se a bandeira tiver de conservar-se içada depois do
pôr do sol, é arreada a esta nora com as honras devidas
e içada em seguida, Durante a noute, sempre que a bandeira esteja içada, dC\'Rrá ser iluminada com dois faróis
de luz branca, dispostos em linha vertical e espaçados
de :3 rsetros ou por um projector.
.
Art. 57. o fIOS quartéis, estabelecimentos militares e
navios o acto de içar ou arrear a bandeira nacional, precedido sempre do toque de sentido, é feito com solenidade perante os oficiais de serviço e :1 guarda formada,
que faz a continência estabelecida pura as bandeiras (estandartes) militares, tocando o corneteiro ou clarim de
serviço a marcha de continência, sendo a duração do toque o regulador do tempo que leva a içar ou a arrear a
bandeira.
A bordo dos navios, quando houver música, esta tocará o hino nacional.
§ 1.0 Qualquer outra fôrça que esteja presente a êste
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acto presta honras iguais, e todas as que p::tssem à distância não superior ()- 100 metros prestam as honras indicadas no § 0.0 do artigo 38.0
S 2.0 Os oficiais e praças presentes, fora da formatura
ou passando a menos de 100 metros de distância, fazem
a continência voltando a frente para o local onde é içada
ou arreada a bandeira.
A continência
dura emquanto
a bandeira
sobe ou
desce.
§ 3.° As guarnições e passageiros ou os guardas das
em burcações
atracadas
ou amarradas
ao navio ou passando a lima diatância não superior a 100 metros dêle
levantam se e prestam a devida continência.
Art. 58. U A bandeira nacional
tanto para o acto
de içar como depois de arreada
conduzida
por um
cabo.
Art. 59.0 Nas formaturas
cm que a unidade leva a bandeira (estandarte) militar é esta conduzida por um oficial da unidade, escoltada por dois segundos sargentos
e um cabo, todos escolhidos entre as praças condecoradas ou com exemplar comportamento
e mais antigas. Os
dois sargentos ladeiam o porta-bandeira
a um passo (metro a cavalo), ficando o comandante
da escolta à direita
e o cabo em corra-fila
do porta-bandeira
a um passo
quando a pó e a um metro e cinqüenta
quando a cavalo.
.
•
Art. 60.0 As forças militares recebem a bandeira (es"tandarte) militar do modo seguinte: formada a fórça, o
comandante
dá ordC'J11para o porta-bandeira
(estandarte)
receber a bandoira. f~ste oficial, acompanhado
da respectiva escolta, tendo-a recebido no local onde estava guardada, avança à voz do comandante
«avance a bandeira»
(estandarte),
indo postar-se a dez passos om fronte dêle
e, com a frente voltada para a fõrça, recebo em seguida
a continência de apresentar
arma, p recedida da voz de
« continõncia
à bandeira (estaudarto)».
As músicas, corneteiros ou clarins procedem como se indicou no artigo
47.0 o seus parágrafos.
A voz de ombro (porfllar) arma
o porta-bandeira.
(estandarte)
e a escolta vão ocupar o
SC'1llugar na formatura.
Por forma análoga se procede
quando a bandeira
(estandarte)
retirar da formatura.
A
voz do «retire a bandeira (eatandarto)»
o porta-bandeira
(estandarte)
vai colocar-se a dez passos na frente do comandante
e, virado para êle, recebe a continência
da
força, retirando só depois de esta terminada.
ó
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§ 1.0 Quando a bandeira (estandarte) militar se deslocar para um local distante do da formatura ou daquele
onde a unidade se encontra, serú nomeado para a acompan~ar um pelotão para guarda de honra com dois corneteiros ou clarins. Quando por circunstllncias especiais
não possa ser nomeada esta guarda de honra, a bandeira
(estandarte) será conduzida na respectiva caixa por um
sargento o acompanhada pelo oficial porta-bandeira (estandarte). A escolta marcha isoladamente.
§ 2.0 A escolta à bandeira (estandarte) militar e a
guarda de honra avançam até o local em que está guardada a bandeira (estandarte) militar, onde e emquanto
postada à sua espera só tomam a posição de sentido às
graduações superiores. à do seu comandante. Recebida a
bandeira e feita a continência, a guarda de honra acompanha-a até o local onde está formada a unidade e, fazendo alto a cinco passos à retaguarda da escolta e com
a mesma frente, acompanha a unidade na continência.
Terminada esta, a guarda de honra vai ocupar o seu
lugar na formatura. ou retira conforme as ordens recebidas.
Quando a bandeira (estandarte) militar retirar, a escolta e a guarda de honra procedem de modo idêntico,
acompanhando-a até ao local onde deve ficar e, depois
de lhe prestarem as honras, voltam a, ocupar o seu lugar na formatura ou recolhem ao seu quartel conforme
as ordens recebidas.
Art. 61.0 A bandeira (estandarte) militar é, em regra,
guardada no gabinete do comandante da unidade. Se a
unidade se não achar residindo em quartel militar, o
comandante destina local para a bandeira (estandarte)
militar e uma fôrça ou sentinela, pelo menos, para a sua
guarda permanente.
Art. 62.0 As forças não se instalam em bivaq ue ou
acantonamento, nem abandonam o local onde bivacaram ou
acantonaram, sem prestar honras à bandeira (estandarte)
militar da sua unidade.
§ único. Sendo a fôrça acantonnda acompanhada de música, esta também faz pârto da guarda de honra à bandeira.
Art. 63.0 Aos hinos estrangeiros e às bandeiras (estandartes) militares estrangeiros prestam-se honras militares iguais às que ficam regulamentadas para o hino e
bandeiras nacionais, tendo em atenção o que se estabelece no § 1.0 do artigo 47.0
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V

Guarda e escolta de honra-Ordenanças

Art. 64.~ Guarda de honra é a fõrça armada destinada a prestar honras militares em actos solenes, oficiais ou de serviço público que demandem essa representação e ainda a acompanhar a bandeira (estandarte)
militar como se determina no § 1.0 do artigo 60. o
Art. 65.0 Sempre que fõr possível, a guarda de honra
forma em linha, dando a direita no local junto ao qual
deve postar- se.
As guardas de honra depois do postadas abrem fileiras, só fazendo as continências à bandeira (estandarte)
militar e às patentes superiores à da entidade a que
prestam honras. Tomam porém a posição de sentido para
as patentes superiores à do seu comandante e à passagem de fôrças militares.
Art. 66.0 Como guarda de honra compete, em regra,
consoante as circunstâncias:
.
a) Ao Chefe do Estado um grupo de batarias, um
grupo de esquadrões ou um batalhão com música;
b) Aos Ministros da Guerra e da Marinha uma bataria, um esquadrão ou uma companhia com música;
c) AS categorias do n." 1 do quadro A, quando por
motivo de serviço entrem numa fortificação, quartel ou
estabelecimento com guarnição militar e forem hieràrquicamente superiores ao comandante, uma bataria, um
esquadrão ou uma companhia com música;
d) Aos presidentes das câmaras do Congresso, quando
no exercício das suas funções, e dentro do edifício dõste,
uma fôrça acompanhada de música, do comando de capitão
ou primeiro tenente com um subalterno nos dias de sessão solene e um pelotão 0\1 divisão nos dias normais.
§ 1.0 Quando o Chefe do Estado visitar um campo de
instrução onde se ache aquartelada ou estacionada qualquer fôrça militar, esta forma à sua passagem na máxima fôrça.
Quando visitar uma localidade onde haja guarnição
militar, as tropas ali estacionadas formarão à sua passagem na máxima fôrça. Para êste efeito as tropas formam
em duas alas, com frente ao contro, abrindo entro os
homens o intervalo necessário para proencherem, sendo
possível, todo o trajecto; a ordem de formatura deverá
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indicar onde se devem colocar os dois flancos de cada
unidade.
Havendo artilharia,
salvará conforme prescreve
o respectivo capítulo. O comandante
das fõrças, estando montado, acompanhará
a carruagem
do Chefe do Estado à
estribeira direita até ao flanco esquerdo das mesmas fõrças. Uma guarda de honra. com a composição fixada na
alínea a) dêste artigo será postada junto da. porta da
residência
que o Chefe do Estado fôr ocupar ou junto
do quartel ou estabelecimento
militar que fór visitar,
onde, sendo possível, se içará o respectivo
distintivo.
Quando porém o Chefe do Estado apenas passar pela
localidade
ou campo de instrução,
ou dêle retirar, será
nomeada
a guarda de honra fixada na alínea a) dêste
artigo.
Honras semelhantes
serão prestadas
quando o Chefe
do Estado
chegue de uma missão oficial do ostrangeiro
ou colónia ou de excepcional importància
no continente
da República.
§ 2.0 Quando os Ministros visitem oficialmente um 0S·
tabelecimento
militar,
campo de instrução ou localidade
onde haja guarnição militar, e quando as categorias do
n. o 1 do quadro A, por motivo de serviço, façam igual
visita, as respectivas
guardas de honra postam-se junto
do estabelecimento
que visitem ou no ponto de chegada.
Havendo artilharia,
esta salvará conforme prescreve o
capítulo VI o, sendo possível, sorá içado o respectivo distintivo.
§ 3.0 A guarda no palácio ocupado pelo Chefe do Estado será constituída por uma íõrça comandada por capitão ou primeiro tonento o, p010 monos, com um subalterno.
No render das guardas, a que entra. será sempre acompanhada. de uma banda de música e banda de corneteiros
ou clarins, que retiram depois de rendidas as guardas.
Art. 67.0 Escolta. do honra é a fôrça armada destinada
a acompanhar
a bandeira (estandarte)
militar ou entidade
a quem se deva prestar esta honra militar.
Quando destinada
a acompanhar
qualquer
entidade
deverá ser do cavalaria.
Art. 68.0 A escolta coloca-se, sendo possivol, dando a
direita no lado por ondo há-de chogar quem tenha do
acompanhar,
fazendo-lhe a devida continência na sua pas-

sagem.
Emquanto postada:, procede relativamente
às continências conforme o que está determinado
para as guardas
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de honra; em murcha, emquanto desempenhe õste serviço
especial, não faz continência
senão às bandeiras (estandartes) militares
e às hierarq ui as superiores
à da entidade que acompanhar.
Quando destinada a acompanhar
qualquer
entidade, marcha a 10 metros na retaguarda
desta, destacando
a 50 metros para a frente uma guarda
avançada
de duas praças graduadas
a um esquadrão,
conformo o efectivo da escolta, seguindo o comandante
desta ao lado esquerdo
da carruagem
ou atrás da entidade que acompanha,
caso esta vá a cavalo.
§ 1.0 Quando o Chefe do Estado visitar uma localidade
onde haja guarnição
militar ou campo de instrução,
as
tropas de cavalaria
que façam parte daquela guarnição
ou ali estejam estacionadas
constituem, na sua máxima
fórça, a escolta de honra.
§ 2.0 A escolta de honra ao Chefe do Estado, nas
grandes
solenidades,
é constituída,
pelo menos, por um
regimento de cavalaria.
§ 3.0 A escolta do honra aos Embaixadores,
sempre
quo tal seja exigido pelo protocolo,
6, pelo menos, de
um esquadrão.
Art. 69.0 O Chofe do Estado, Ministros da Guerra e
a Marinha, o chefe do estado maior do exército, o chefe
do estudo maior naval, os gov('rnadol'os militares, comandantes militares e de região, o superintendente
dos serviços da armada,
as categorias
do n.? 1 do quadro A
comandando
ou inspeccionando
tropas ou serviços, o inspector das armas quando om inspecção das tropas, os
comandantes
de brigadas,
escolas, navios, regimentos,
fõrças isoladas do marinha,
quando das categorias
do
n. o 2 do quadro A, os comandantes
de batalhão isolado
ou destacado, dos sectores .dos campos entrincheirados
e
de unidades independentes
serão acompanhados
por ordenanças, quando em serviço.
As ordenanças
serão no número seguinte:
a) Chefe do Estado - um sargento
e sois praças;
b) Ministros da Guerra e da Marinha - um cabo e
três praças;
c) Chefe do estado maior naval, chofb do estado maior
do exército, govoruadores
militares, comandantes
de região e su perintendente
dos serviços da armada - três
I ordenanças,
sendo uma delas cabo;
d) Comandantes
militares e das brigadas de cavalaria,
as categorias
do D. o 1 do quadro A inspeccionando
tropas ou serviços, os inspectores
das armas, os comandan-
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tos das brigadas do marinha, escolas o navios - duas
ordenanças;
e) Outras entidades - uma ordenança.
§ 1.0 As ordenanças serão montadas ou apeadas conforme a entidade junto de quem vão prestar êsse serviço
marche montada ou a pé, devendo segui -la, respectivamente, a 15 metros ou a 15 passos. Quando as ordenan ..
ças forem a cavalo, será conduzido pela mais graduada
o distintivo daquela entidade.
§ 2.0 Quando não houver tropas montadas disponíveis,
as ordenanças a cavalo poderão ser substituídas por
ciclistas.
§ 3. o As ordenanças a pé s6 acompanham o superior
a cavalo, em actos de formatura da unidade II que pertençam .
.A rt, 70.0 Em serviços espeeiais é superiormente dostinado a qualquer oficial o número do ordenanças julgado
necessário.

§ único. Se a. entidade utilizar como meio de transporte o automóvel, serú acompanhada de uma ordenança
ao lado do chauffeur.
CAPÍTULO VI
Salvas

Art. 71.0 As salvas 'de artilharia em campo de revista
ou parada, dadas à entrada do campo à ontidade a quem
se presta essa honra, são as seguintos:
Chefe do Estado.
. . . . . . • . .
Ministros da Guerra o da Marinha . .
Mareohnis, almiruutes, chefe do estado
maior do exército e chefe do estado
maior naval.
. . . . . . . . . .
Governadores militares e comandantes
de região
.
Superintendente dos serviços da armada:
Vice-almirante.
. . .
Oontra-almirunto . . . . . . . .

21 tiros
1\) tiros
17 tiros
15 tiros
15 tiros
13 tiros

Art. 72.0 A bor o as salvas que competem às diferentes categorias são indicadas no regulamento geral
para o serviço dos navios da armada. As entidades a
quem são prestadas estas honras recebem-nas de pó e
em continência.
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Art.
73.0 As fortificações
marítimas
encarregadas
de prestar
as honras do porto correspondem
aos navios
de guerra
com o número de tiros que estes derem ao
salvar à terra.
Art. 74.0 As fortificações
marítimas
salvam com 21
tiros quando passar
ou fundear
navio conduzindo
o
Chefe do Estado, trazendo içado o respectivo
distintivo
ou quando navegando
ou fundeado içar êsse distintivo.
Art. 75.0 As salvas nas fortificações e nos navios só podem ser dadas desde as oito horas ao pôr do sol. Qnando
por qualquer motivo se não cumprir o disposto nos artigos antecedentes,
não só será esta circunstância
comunicada oficialmente
ao navio, mas ainda que as salvas
serão retribuídas
no dia seguinte dentro das horas indicadas.
'
CAPÍTULO VII
Revista e Inspecção de tropas
Art. 76.0 As revistas do tropas executam- se do modo
seguinte:
as tropas,
tendo entrado no campo segundo
as ordens de concentração
que tiverem recebido, tomam
a ordem de formatura
que lhos tiver sido detorminada
e
descansam.
Sempre
que a ordom de formatura fôr em
linha, as tropas abrem fileiras antes de descansar.
O comandante
das fôrças em parada, quando assume
o comando,
recebe de cada uma das nnidados a continência correspondente
à sua categoria.
A disposição
da formatura
das fôrças deve, quanto
possível,
ser tal que permita fàcilmonte à entidade que
passar revista a entrada no campo pela frente ou direita
das mesmas fõrças.
Havendo
fôrças do diferentes
armas
e serviços,
a
ordem de precedência
nas formaturas
e desfiles a pó Ó
fi seguinte:
Colégio Militar,
Pupilos
do Exército
de
Terra
e Mar, Escola Naval, Escola Militar, marinha,
infantaria
(infantaria,
caçadores, metralhadoras
e ciclistas), artilharia,
cavalaria,
engenharia,
aeronáutica,
serviço de saúde, serviço veterinúrio,
administração
militar,
guarda nacional republicana,
guarda fiscal e polícia.
N as tropas montadas a preeodõncia
a seguinto: artilharia (ligeira e pesada) e cavalaria.
Havendo
tropas apeadas o montadas, formam·se dois
grupos, ficando o das tropas apeadas à direita do das
montadas.
ó
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Apenas entra no campo a entidade que vem passar a
revista, havendo artilharia esta salvará como se determina no capítulo VI e o comandante das fôrças em parada
dá a voz do sentido ou manda fazer o respectivo toque,
seguido do sinal correspondento àquela entidade, ordenando em seguida que as fôrças façam ombro (perfilar)
arma. Aquela entidade, dirigindo-se com o seu séquito à
frente do comandante das fõrças, faz alto num ponto
situado, polo menos, a 100 metros dôle -ponto de continência (indicado por uma bandeirola) - e aí recebe a
continência devida à sua categoria conforme o disposto
para as fõrças armadas em estaçü,o, sendo a continência
ordenada pelo toque do clarim de ordens do comandante
das fõrças em parada e portanto simultânea para todas
elas. O séquito da entidade forma por categorias em
duas ou mais fileiras na sua retaguarda a uma distância de 10 metros. As ordenanças e clarins formam na
retaguarda do séquito e à 10 metros dele.
Recebida o corr0spondida esta continência, o mesmo
comandante ordqnaré o toque de descansar. Caso pelas
disposições das forças em parada os toques não possam
ser ouvidos por todas elas, serão repetidos pelos cometeiros ou clarins de ordens dos comandantes das respectivas unidades. Seguidamente a entidade, com a parte
do seu séquito que a deva acompanhar na revista, dirige-se ao flanco direito da primeira unidade para a iniciar.
Emquanto a entidade que vai passar a revista se dirige para o flanco direito das forças a única continência
que lhe 6 prestada 6 a de sentido.
A revista executa-se seguindo pela frente dos oficiais
comandantes das unidades, devendo reduzir-se ao mínimo
possível as distâncias entre todos os oficiais e as suas
unidades ou fracções.
Chegando ao flanco esquerdo da última unidade, contorna êsse flanco e segue pela retaguarda
da fileira
supranumerária.
Cada uma das fórçaa, à medida que a
entidade chega ao seu flanco direito, toma a posição de
ombro (perfilar) arma, conservando-se nesta posição
emquanto aquela passar pela sua frente e descansando
logo que se afaste. Igual posição toma quando a entidade contornando o flanco esquerdo passa pela sua
retaguarda.
Os comandantes dos corpos e unidades independentes
conservam durante a revista os seus lugares de forma-
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tura
quando
um seu superior
apresenta
as mesmas
fôrças.
Chegada a entidade ao ponto de partida, dá ao comandante das fórças quaisquer
indicações
que tenha por
necessárias,
dirigindo-se
depois para o ponto de continência, e aí assiste à marcha em revista so esta tiver de
executar-se
ou recebe
a continência
de despedida
se
aquela não se realizar.
§ único. As músicas e bandas de corneteiros ou clarins
durante a revista procederão
conforme so detormina no
artigo 91.0
Art. 77.0 O comandante
das fõrças em parada, logo
que é correspondida
a continência do chegada a que se
refore o artigo anterior e depois do toque de descansar,
acompanha a autoridade
ao flanco direito das fõrças para
com ela iniciar a revista,
seguindo-a
à sua direita e a
1 metro à retaguarda.
Terminada
a revista retorna- o seu
lugar de comando para fazer executar a continência de
despedida,
a marcha em revista ou cumprir
qualquer
outra determinação
superior.
O séquito do comandante
das fôrças em parada,
que o não deva acompanhar
na
revista, permanece durante esta no flanco das fõrças por
onde aquela se iniciar, ou acompanha-o
se a revista fõr
passada numa só direcção, seguindo-o a 10 metros à sua
retaguarda,
dispondo-se
por ordem de precedências
on
categorias e a três de frente.
As ordenanças
e clarins seguem a 20 metros à retaguarda do comandante
das forças em parada.
Art. 78.0 Nas revistas
passadas
pelo Ministro
da
Guerra
Oll categorias
do n.? 1 do quadro A são estas
entidades
precedidas
om todo o percurso por dois batedores, oficiais do respectivo
estado maior, os quais marcham à distância
do 30 metros daquela entidade;
são
acompanhados,
respectivamente,
pelo chefe do seu gabinete ou pelo chefe do estado maior, os quais os seguirão a
2 metros à direita e à sua retaguarda,
e à distância de
15 metros pela ordenança
portadora
do distintivo respectivo, e clarim de ordens.
\
No caso de a revista ser passada polo Chefe do Estado,
o séquito que o acompanha
será, além do comandante
das fôrças em parada, aquele que para tal fim seja indicado, o os oficiais batedores
serão dois oficiais expressamente
nomeados
para o acompanhar,
precedidos
a
15 metros pelos batedores
do comandante
das fõrças
em parada.
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Art. 79.0 As entidades que pelo seu cargo têm direito
a ajudantes s110por estes acompanhadas
durante a revista.
Art 80.0 Quando a entidade que deva passar a revista
seja a mesma que assumo o comando das fôrças em parada, a continência a que tiver direito 6 prestada quando
atinja O ponto de continência,
o quo será anunciado pelo
seu respectivo sinal feito pelo clarim de ordens.
A continência termina ao toque de descansar feito pelo
referido corneteiro
ou clarim de ordens, procedendo- se
relativamente
a salvas conforme se indicou no artigo 76.°,
se igual honra não ti \'01' de S0r prestada depois a entidado de categoria superior.
Seguidamente
iniciar-se
há a revista, procedendo-se
conforme foi determinado
no mesmo artigo.
Art. 81.° Depois da revista, se a autoridade
superior
não determinar
o contrário,
as forças em parada marcham em revista na disposição e andamentos que lhes forem indicados,
ocupando
aquela autoridade o ponto de
continência.
Em terra deve indicar-se por uma bandeirola verde o
ponto onde começa a continência
e pOJo uma vermelha
onde termina.
Quando não seja possível firmar no terreno as bandeirolas,
serão estas conduzidas
por duas
ordenanças
apeadas.
O comandante
das forças, tendo dado as respectivas
ordens para a disposição da marcha, manda marchar em
revista pela direita. Esta ordem 6 cumprida pelos comandantes das unidades,
segundo os preceitos
da tática,
adoptando-se
a espócio de coluna e andaniento
que lhes
tenham sido deteJminados
anteriormente,
O comandante
da nnidade dn direita fá-la marchal' de forma que o flanco
direito de cada Iracção passe à distância de 10 metros
da autoridade \ que recebe a continência.
Nos espaços
limitados por obstáculos ou, quando a autoridade
a que
se presta a continência
esteja na fronte das fürças em
parada,
a fracção testa, logo que chega ao extremo da
linha do formatura, roda sôbro a esquerda as vez os nocossúrias para seguir uma linha paralela à frente na formatura e a uma distância tal que o flanco direito de cada
fracção passo à distância acima indicada da autoridade
que recebe a continência.
A fracção da testa, logo que
chegue ao extremo da linha do continência
correspondente ao flanco esquerdo da linha de formatura,
conforme
lhe tenha sido determinado,
segue ao S0U quartel ou roda
à. esquerda, dirigindo-se cada unidade a retomar a posição
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que ocupava primitivamente, passando pela retaguarda
das fõrças ainda formadas. O extremo da linha de formatura, assim como os pontos de conversão, devem estar
balizados. Durante o desfile de que trata êste artigo e
defronto do ponto de continência postar-se há uma ou mais
bandas de música, as quais serão as únicas que tocarão
simultânea ou alternadamente e com a cadência de cento
e vinte passos por minuto.
Estas bandas colocar-se hão de modo a ficarem com
a frente para o ponto de continência e a uma distância
tal que permita a passagem das forças entre elas e aquele
pauto. Quando se determine que seja uma única banda,
será nomeada a da última unidade apeada a desfilar o será
acompanhada pela sua banda de corneteiros ou clarins.
A banda ou bandas deixam de tocar quando termine
o desfile das unidades apeadas, seguindo a encorporar-se
na sua unidade ou acompanhando esta se ela fõr a última a desfilar.
Durante a marcha em revista ou desfile as tropas
apeadas não farão batimentos a não ser os determinados
para as continências.
Art. 82.0 A continência a prestar nas marchas em revista
a que ficou indicada nos artigos 45.0 e 46.0
Art. 83.0 O comandante geral das Iôrças em parada,
quando se inicio o destile, marcha no seu lugar de comando, seguido pelo seu séquito, na soguinto disposição:
1 metro à sua direita e à retaguarda o chefe do estado
maior; 10 n etros à rota guarda (I dispostos a três de fronte
segundo a ordem do precedência e categorias os restantes oficinis do seu estado maior; a 10 metros à retaguarda dêstcs a ordcnunca portadora do respectivo distintivo, seguida imediatamente pelo clarim de ordem; o
restantes ordenanças.
Passados 10 metros além do ponto do continência, coloca-se à direita e a 1 metro à retaguarda da autoridade
que paRsa a revista, devendo o seu séquito oncorporar-se
por ordem df' precedências ou categorias no da autoridado que assisto no desfilo. Terminado o desfilo da última fracção, vai retomar o seu lugar de comando na
coluna.
Quando a entidade que passou a revista assiste ao dosfile em tribuna, o comandante da fõrça om parada colocar-se há ao lado direito da mesma tribuna e o Sf>U séquito na. sua retaguarda ou defronte, se não fôr possível
ocupar aquele lugar.
ó
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Art. 84.0 As unidades
durante
a marcha em revista.
conservam
entro si uma distância de cinqüenta passos.
Esta distância poderá. ser alterada para as tropas montadas conforme o andamento
em que se faça o desfile.
Art. 8;).0 Terminada
a marcha em revista e formadas
as unidades na primitiva linha de formatura,
o comandante de todas as fõrças vai receber da autoridade
que
passou a revista as ordens e indicações que os ta julgar
dever dar-lhe. Terminado
o exercício, inspecção ou revista, o comandante
gernl dá a voz de advertência
«continência final» e em seguida manda, iJ, voz ou por sinal,
avançar.
As tropas avançam com as armas no ombro
(perfiladae) .
. Veucida metade da distância que separa as fôrças da
entidade, o comandante
geral manda : « alto», «aprosental' arma», se as fõrças estiverem em linha, e «continência» se estivfl1'em em massa, tocando as músicas os primeiros compassos do hino nacional ou da Maria da Fonte,
conforme a categoria da autoridade a quem é feita a continência. Não havendo música tocam os clarins ou corneteiros a marcha do continência.
§ 1.0 A continência final só se presta se a entidade que
passou a revista ou ins peccão ou assisti II ao exercício fôr
da categoria do n.? 1 do quadro A ou superior.
§ 2.0 Quando a ordem de formação seja em linha, antes da voz - de «continência
final» o comandante
geral
manda abril' fileiras, seguindo-se o qne atrás ficou determinadc.,
§ 3.0 A voz elo «alto» de que trata Cisto artigo as praças
cousoi-vam as armas no ombro (perfiladas).
Ar1. 86.0 Corrmlpondida
que soja a continência,
o
comandante
das fõrças manda terminar a continência,
e,
avançando
até próximo
da entidade superior, pede-lhe
licença para mandar retirar. Concedida esta licença, manda
unir fileiras e desfilar para a direita se a ordem de formação fôr om Hnhae unicamente desfilar para a direita
se a formação fôr em massa.
Art. 87.0 Nas revistas passadas n pé, por qualquer entidade, a urna fôrça cujo comandante
esteja montado,
êste apear-Ro há para a acompanhar.
Quando porém o
comandante
da Iõrça estiver a pó e a entidade que passe
a revista o faça a cavalo ou de carro, aquele não a acompanhará.
§ único. A revista a pé 6 passada pela frente das duas
fileiras.
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Art, 88.0 Nas revistas

passadas aos regimentos ou un:dados independentes
pelo próprio comandante,
a apresentação
da fOrça 6 feita pelo oficial mais graduado ou
antigo que faça parte dela, seguindo-se
por analogia o
q ue ficou preceituado
nos artigos anteriores.
Os comandantes
de batalhão (grupo do batarias OtI esquadrões)
ou companhia (baturia ou esquadrão)
porém,
quando
o comandante
se aproximar
da unidudo que
comandam, vão ao seu encontro ao flanco e acompanham-no durante a revista da sua força. Finda a revista, quando
esta tenha sido passada pelo comandante OH entidade superior, podem as forças realizar
a marcha cm revista.
Art, 1:)9.0 Nas revistas a bordo, a guarni<:ão forma por
companhias
em linha a um (1 outro bordo do navio e a
SUI1
apresoutação
é feita pelo comandante
do navio
quando a autoridade
que pussa a revista 6 de hierarquia
superior
à sua, e pelo seu imediato quando a revista é
passada pelo próprio comandante . .A guarda II o estado
menor formam a ré com a frente para ró, e lado Il. lado
quando haja espaço para o fazer; caso contrário a guar<la
forma na retaguarda
do estado menor. Os oficiais formam a ré com :t fronte para vante. A música ou os clarins formam por ante a ró do flanco direito da primeira
companhia
e aí se conservam durante a marcha em revista. Na formatura
das companhias tomam parto unicamente os oficiais, comandantes
o os sargentos da companhia. O oficial que faz a apresentação
das fõrças manda,
à voz 011 pelo toque correspondente,
«sentido», 0 os comandantes
das fracções mandam a respectiva continência
apenas entrar no local da revista aquela autoridade. Recebida o correspondida
esta contiuõucia, a referida autoridade dirige-se ao flanco direito da primeira coinpnnbia
. do bombordo a ré, fi, qual passa, revista, s0guintlo-Ho succssivumóuto
as demais fracções.
Torminuda a revista,
dirige-se ao ponto oscolhido para assistir fi, marcha em
revista se ela tiver de executar-se.
§ único. Os comaudnntes das fracções, logo que correspondida
a continência
nntorior,
mandam desfuzô-Ia,
ficando as praças armadas em ombro arma o <IS desarmadas em sentido, posições estas orn que é passada a
revista, (3 dirigem-SI) para o flanco das suas respectivas
fôrças a fim do receberem a autoridndo o acompanhá-lu
durante
aquela,
murchando
lia retaguardu
do oficial
apresentante
da fõrça.
Art. 90.0 Finda a revista a bordo podem as fõrças
ó
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realizar a marcha em rovista quando aquela tenha sido
passada pelo comandante ou autoridade superior. Esta
marcha consiste no desfilar da guarnição na formatura,
compatível com o espaço disponível, pela frente da autoridade que passou a revista, fazendo-lhe a continência devida.
Art. 91.0 Durante as revistas de que tratam os artigos anteriores as bandas de música tocam qualquer
marcha militar acompanhada com os corneteiros ou os
clarins. Quando não haja banda, tocarão da mesma forma
os corneteiros qualquer marcha militar- e os clarins das
unidades montadas a marcha de guerra.
Art. 92.0 Quando a entidade que tenha de assistir ao
exercício ou inspecção já se encontre no campo quando
chegam as fôrças, estas devem, antes de iniciar qualquer
exercício, efectuar a marcha de revista como ficou preceituado no artigo 81.0
CAPÍTULO VIII
Honras fúnebres
0

Art. 93. Quando falecer o Chefe do Estads>, os Ministros da Guerra ou da Marinha, ou qualquer militar
na efectividade de serviço e o funeral se realize em localidade onde se encontre qualquer unidade, ser-lhes hão
prestadas as honras fúnebres constantes do quadro
seguinte:
Quadro
Entidade.

Guarda.-,de

C

honra

E.oolte,.

de bonra

1 - Chefe do Estado.

Todas as fôrças militares disponíveis,
incluindo as escolas militares.

Dois regimentos de
cavalaria
constituindo brigada.

2 - Ministros da
Guerra ou da
Marinha, almirante ou marechal.

To~a a fôrça disponível do exército
e da marinha.

Um regimento de eavalaria.

ô - Categorias do
11.° 1 do quadro A.

Um batalhão com
música e um grupo de batarias de
artilharia.

Um esquadrão que depois se encorporará
na guarda de honra.
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Guardas

Entidades

4-

Chefe do estado maior do
exé rc i to, govero adores
militares, code
mandautes
regiões militares, chefe do
estado maior
naval e sup erintendente
dos serviços
da armada.

N.o 4

E •• olt ... de honra

do honra

Toda a fôrça disponivel do exército
ou da armada da
sede do seu quarteI general.

1." Série

Um grupo de csquadrões.

Àcompanhamento

5-

Categorias do
n.O 2 do quadro A.

Um grupo de duas
compunhias (batarias ou esquadrões) do cornand.ode oficial superior.

Uma companhia, bataria ou esquadrão
a pé, armado de sabre-baioneta ou espada, ladeando o
féretro.

te6-Primeiro
nente ou eapitão.

Uma Iôrça de dois
pelotões( divisões)
sob o comando de
primeiro tenente
ou capitão.

Dois pelotões ou divisões a pé, nas
condições do n.O5.

te7 -Segundo
nente ou tenente, guarda-marinha ou alferes, aspírante.

Um pelotão comandado por oficial ou
aspirante.

Um pelotão e dois
sargentos, nas condições do n.? 5.

8 - Sargento aju-

Uma secção comandada por um primeiro sar~nto.

dante.

9 - Primeiro sargento, segundo
sargento e furriel.
lO-Cabo,
abeiro,

marlsolda-

do, grumete,
aluno ou recruta.

Seis praças e um cabo da sua unidade,
nas condições do
n.O 5_

Uma secção comandada por sargento
d.e igual categona.
Uma fôrça de oito
praças comandadas por um cabo.

I
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a) Quando

as entidades
dos n.OS 5 a 7 do quadro C
de comando em unidades ou escolas
militares,
a fôrça que deve acompanhar
o funeral será
constituída pela unidade que comandava;
b) Os directores das escolas dependentes dos Ministérios da Guerra ou da Marinha serão também acompanhados pOI' uma fõrça armada constituída pelos alunos
da sua escola, e. os professores
da mesma pela fôrça,
constituída por alunos, que for nomeada pelo sou director.
Qualquer
destas fôrças acompanha
o féretro em ombro (perfilar) arma;
c) As fôrças só ladeiam o féretro quando apeadas e
desarmadas;
d) Em todos os casos, os comandantos das guardas
de honra serão do graduação
igual à do finado ou, não
sendo possível, de um grau imediatamente
inferior._a.}
Art. 94.° Os féretros de oficiais que não façam parte ~.~~.
de unidades
ou escolas militares e os do quadro de ro-~ 'J-/~
serva ou reformados
serão acompanhados
por oito pra- & I'~..:J?
ças e um cabo nas condições do n. ° [) do quadro anterior
/
e, sempre que seja poseível,
da última unidade activa
onde fizeram serviço. O funeral será acompanhado
por
um oficial delegado do comando militar ou naval.
Art. 95.° Falecendo o Chefe do Estado, todos os militares e bandeiras
tomam luto pelo tempo que lhes fôr
determinado.
. -l
Durante
êste tempo nas bandeiras (estandartes)
mili~.
tares sl~rá colocado um laço de crepe preto e as bandeirolas das lanças serão enroladas e seguras nesta posição por um laço de fita preta que as abrace ao meio.
0
Art. 96. .As fôrças emq uanto postadas
para prestar
honras fúnebres tomam a posição de sentido para cumprimentarem as patentes superiores
à do seu comandante.
Âo aproximar-se
o féretro a fõrça toma a posição de e em
funeral arma,
e conserva-sr,
nesta posição até aq nele
passar pela sua frente e atingir dez passos do flanco
direito ou esquerdo. Durante esta continência as músicas
tocam uma marcha fúnebre ou os corneteiros
ou clarins
a marcha de continência.
§ 1.0 Quando a fõrça que concorrer ao funeral se compuser do mais de uma unidade, a continência «em funeral arma, não é feita simultâneamente
mas começa em
cada unidade por companhias,
bntarias ou esquadrões
à
medida que o féretro chega à distância conveniente do
flanco mais próximo.

exerçam

funçõos

4,,:/
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§ 2.0 Da guarda de honra será nomeada, para os casos
dos n.08 1 a 5, inclusive, do quadro C, uma companhia,
bataria ou esquadrão para executar três descargas, e
para os restantes números do mesmo q uadro toda a fôrça.
As descargas serão dadas logo que o féretro entre a
porta do cemitério e, havendo artilharia, esta dará as salvas fixadas no capítulo VI em seguida as três descargas.
§ 3.0 As fõrças que concorrem ao funeral, quando tenham de desfilar pela frente do cemitério, fazem continência ao flanco.
Art. 97.° As fõrças militares destinadas a prestar
guarda de honra ao Chefe do Estado formam em alas,
excepto as destinadas a fazer as descargas.
.
Art. 98.° Quando a fôrça disponível da unidade não fõr
suficiente para prestar as honras a que se refere o artigo
- 93.°, é completada com contingentes de outras unidades.
Art. 99.° As sentinelas em câmaras ardentes, em quanto
ali estiyerem, conservam-se em sentido. Sendo as câmaras
ardentes em quartéis ou estabelecimentos militares, deve
a bandeira nacional ser conservada a moia adriça desde
a entrada até a salda do féretro.
§ único. As sentinelas fazem «funeral arma» à passagem de qualquer féretro, A sentinela da porta das armas brada às armas ii. passagem dos féretros militares
e a guarda faz igualmente «funeral arma o.
Art. 100.° Encontrando qualquer fóretro, o militar desarmado faz a continência; armado faz «em funeral arma»
e em traje civil descobre-se. As fôrças desarmadas fazem
continência e as armadas em «funeral arma».
'\! Art. 101.° Nos navios de guerra pratica-se, em relação
ti. honras fúnebres, o determinado
no regulamento geral
para o serviço dos navios da armada.
Art. 102.° Quando ocorrer o falecimento de Chefe de
Estado estrangeiro ou qualquer representante de nação
estrangeira, ser-lhe hão prestadas as honras fúnebres que
o govêrno determinar.

V.f.(
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CAPÍTULO IX
Disposições diversas

Art. 103.° Nos portos de mar nacionais, nas visitas feitas aos governadores e comandos militares, deve observar-se o seguinte:
a) Nos portos de mar nacionais, com excepção do
põrto de Lisboa, logo que chegue qualquer fõrça naval
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ou navio isolado nacional ou estrangeiro, a autoridade
militar superior da localidade deverá mandar a bordo
do navio chefe ou navio isolado um oficial para fazer a
visita preliminar, a qual não é retribuída. O comandante
em chefe ou de navio isolado informar-se há, por intermédio daquele oficial, do grau hierárquico daq nela autoridade, bem como das horas mais convenientes de serem
feitas as visitas a que se referem as alínoas seguintes;
b) O comandante da tõrça naval ou de navio isolado
nacional que entre em qualq uer pôrto nacional, com excepçf10 do pÕTtO de Lisboa, trocará as visitas com as autoridades militares locais pela forma seguinte:
1.0 Os comandantes militares, sendo da categoria do
D.O 1 do quadro A, recebem sempre a primeira
visita
dos comandantes de fórças navais e dos comandantes de
navios isolados;
2. ° Os comandantes militares com categoria inferior
à do n." 1 do quadro A, os chefes de departamentos
marítimos, os capitães de portos e delegados marítimos
fazem a primeira visita aos vice-almirantes e contra-almirantes e recebem a primeira visita dos outros comandantes de fôrças navais ou de navios isolados, quando
aquelas autoridades forem de graduação
superior ou
igual à dos referidos comandantes ou mais antigos no
põsto.
c) As visitas a que se referem as alíneas antecedentes
devem ser feitas dentro do prazo de vinte e quatro horas,
a contar da chegada da fõrça naval ou navio ao põrto;
d) Não tendo a autoridade militar superior da localidade nenhuma das categorias quo ficam indicadas, o
comandante em chefe ou de navio isolado comunicar-lhe
há a sua chegada, regulando-se as visitas pela categoria
relativa do comandante e da autoridade militar local.
Art. 104. o Em todos 08 portos de mar nacionais a 1'0triburção
das visitas a que se referem as alíneas anteriores será. feita no prazo de vinte e quatro horas pela
forma seguinto :
a) Os comandantes militares e governadores militares
retribuem pessoalmente as visitas feitas por oficiais da
categoria do n.? 1 do quadro A e capitães de mar e
guerra, e mandarão retribuir essas visitas por oficiais de
patente tanto quanto possível igual e nunca inferior n
do comandante, quando êste seja de categoria inferior à
de capitão de mar e guerra;
b) As outras autoridades militares retribuem pessoal-

182

ORDEM DO EXOCITO N.· 4

1.- Série

mente as visitas feitas por todos os comandantes de
navios, quaisquer que sejam as suas patentes.
Art. lOD. ° Quando por doença, serviço urgente ou
outro qualquer motivo justificado, qualquer autoridade
militar não puder ir pessoalmente fazer ou retribuir
visita a que seja obrigada, será esta feita pela entidade
que legalmente a substitua, explicando a razão por que
o seu superior não vai pessoalmente, devendo õste dar
conta do facto à autoridade militar de quem directamente depender.
§ 1.0 As visitas de que tratam os artigos 103.0 e
104.° só serão feitas quando o comandante da fõrça
naval ou navio isolado chegar pela primeira vez ao
põrto ou depois de ter decorrido um ano sabre a sua.
última estada no mesmo.
§ 2.° Os- avisos sôbre a chegada dos navios e hierarquias dos respectivos comandantes são feitos pela autoridade marítima do porto.
Art. 106.° Os comandantes militares da Madeira e
Açõres, quando coronéis, têm para efeito de representação as honras de general.
Art. 107.0 Nas fortificações e localidades militares da
fronteira terrestre as visitas às autoridades do país vizinho serão feitas segundo as instruções que na ocasião
forem dadas pela autoridade competente.
Art. 108.0 Toda a autoridade militar ao assumir o respectivo cargo receberá os 'cumprimentos o apresentação
dos oficiais e funcionários seus subordinados, que para
êsse fim se reünirão numa das salas do quartel ou estabelecimento, no dia e hora que a mesma autoridade
tiver fixado, sendo-lhe feita a apresentação pelo mais
graduado ou mais antigo dos presentes.
§ único. Os oficiais ou funcionários qUf' por motivo
justificado não puderem comparecer serão apresentados
no primeiro dia em que o possam fazer. Aqueles que
estiverem permanentemente fora da sede onde se efectue
a apresentação, efectuá-la hão por escrito.
Art. 109.0 A precedência entre indivíduos militares é
determinada pela hierarq uía e dentro do mesmo grau
pela ordem seguinte:
a) Serviço activo;
b) Reserva;
e) Reformados;
d) Graduados em serviço noutros Ministérios e oficiais
honorários.
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~"<1 úniUlCO. D entro de cada um dêstos grupos a precedêucia ó ainda roguluda :
1.o Pela antiguidade do pôsto efectivo;
2.0 Pela antiguidade do posto efectivo anterior;
3. o Pela antiguidade de praça.
Art. 110.0 Nos casos em que diversas corporações
militares concorrem em serviço, será adoptada a seguinte ordem de precedêncin, a qual não poderá ser alterada senão por motivos muito excopoionais :
1.0 Supremo Tribunal Militar.
2.0 Minístério
da Marinha, Conselho General da Armada, Estado Maior Naval, Inspecção da Marinha, Di.
recção G(>ral da Marinha, escolas, directores, chefes
de repartição e oficiais das direcções e repartições,
comando do fõrças o de navios;
3. o Conselho Superior do Promoções e Conselho do
Recursos;
4. o Of:iciais"da categoria. do n. o 1 do quadro A do activo,
da reserva o reformados, pertencentes a corporações
aq ui não indicadas ;
.
5. o Ministério da Guerra e dentro dõle por ordem das
suas direcçõos gerais.
6.0 Inspecção Superior do Administração
do Exército;
7. o Direcções das armas e dos serviços;
8. o Conselho
Tutelar e Pedagógico do Exército de
Terra e Mar;
9. o Estabelecimentos
de instrução militar;
10.0 Tribunais;
11.o Serviços gerais do exército;
12. o Estabelecimentos produtores;
13.0 Quartéis generais, tropas e serviços e estabelecimentos subordinados;
14. o Oficiais do activo, reserva e reformados que não .
pertençam a qualquer das corporações Indicadas.
§ 1.0 Dentro de cada corporação manter-se há ti. ordem
hierárquica.
S 2.0 Quando algum individuo pertença a mais de uma
corporação
toma o lugar IHl{luela om que fôr chefe. Nilo
sondo chefe de cor1'o1'l1<)110
torna o lugar na que tiver
proced~ncia.
§ 3.0 Os regimentos segnirlto a ordem numérica dentro da rospoctivu região ou govôrno militar.
§ 4.0 Os hospitais tomam lugar nos estados maiores
das respectivas regiões ou governos militares.
Art. 111.0 Os militares condecorados e ostentando a.

~~;.1,.lf
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insígnias da Tôrre e Espada ou Cruz de Guerra têm direito às honras e continências
militares
que lhes são
atribuídas nos regulamentos
respoctivos.
Formatura

em alas

Art. 112.0 Quando a ordem do formatura
determinar
que esta se faça em alas. indicará igualmente
onde se
colocam os flancos das unidades.
As alas ficam a um passo do passeio, para o lado interior da rua, se não fõr necessário manter maior largura para assogurur um bom desfile ou cortejo ou para
conservar
a circulação antes da sua passagem.
Os oficiais apeados e bandeiras
formam do lado em
qur dêem a direita ao cortejo (l alinham. se, nos seus lugares de formatura,
um passo à fronte da fileira das
pracas : -08 oficiais montados
colocam-se nos intervalos
das alas, do forma a não excederem ao alinhamento
dos
oficiais apeados com a cabeça dos seus cavalos. A fileira
supranumerária
encorpora-se
numa das alas ou em ambas, conforme o seu efectivo.
As bandas de música e de corneteiros colocam-se também nos intervalos
das alas, do lado oposto ao dos oficiais e quanto possível em frente da bundeira, de maneira
que a sua primeira fileira fiq uo alinhada pela fileira das
pra<:as. Para êsto efeito pode ser aproveitada
qualq uer
rua transversal
onde o trânsito possa ser interrompido.
As ruas transversais,
em que soja necessário
conservar o trânsito, não serão ocupadas pelas alas, oficiais ou
bandas, sendo a polícia encarregada
de o regular,
Como regra,
as alas serão formadas unicamente por
tropas a pé ou apeadas, comparecendo
montados apenas
.os comandantes
de companhia,
bataria ou esq nndrão e
entidades
superiores,
seus respectivos
uj udautes e estados maiores.
Quando a largura
da rua pormita que as tropas formem com material, sem demínutção excessiva de largura
útil para a passagem
do cortejo, poder-se há adoptar
a seguinte disposição:
as viaturas formam em duas colunas, uma de cada lado da rua e com a frente para o
lado de onde vem o cortejo, distanciadas
de modo a
preencherem
o espaço que à unidade tiver sido indicado
na ordem de formatura.
As guarnições formam entro as
viaturas com a frente ao centro e de modo a preencher
aquelas distâncias.
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As bandeiras formam do lado em que dêem a direita
ao cortejo e com frente ao centro.
Os oficiais formam com a coluna que dê a direita ao
cortejo.
As bandas de clarins e as charungas, embora montadas, formam no alinhamento das viaturas, obedecendo às
regras já descritas.
Na disposição em alas pode não ser completamente
respeitada a precedência regulamentar das diversas unidades, por isso que a formatura deve adaptar-se à disposição das ruas, respeitaudo-se o mais possível as regras do trânsito, que só deve ser interrompido no próprio trajecto do cortejo, quando o possa prejudicar
realmente no seu desfile.
Art. 113.0 Ficam por êste regulamento substituídas e
anuladas todas as disposições em contrário.
Paços do Govêrno da Ropública, em ~O de Janeiro de
1930.-0 Ministro da Guerra, Iknnilear Barcinio PintoO Ministro da Marinha, Luis António de Magalhães
Correia.

1\J?ENDICE
Toques, distintivos e manejo de arma a que se refere
o presente regulamento
Em funeral arma (para as tropas armadas de espingarda)
Em funeral arma (da. posição de sentido)
(5 tempos)

1.· Ao alto arma.
2.· 'Faz se rodar a arma Com o cano para a frente, de modo a
colocar o delgado sob o sovaco direito e a mão direita pela frente
do depósito.
3.° A mão esquerda abandona a arma e cai ao longo do corpo.
(Da. posição de ombro arma.)
(4 tempos)

1.° A mão direita empunha a arma pelo delgado.
2.°,3 .• e 4.· Como o 1.°, 2.° e 3.° do anterior.
Descansar arma (do funeral arma)
(4 tempos)

1.° A mão esquerda empunha a arma na altura da alça.
2.° Ao alto arma .
. 3.° A mão direita traz a arma à posição de suspender e a mão
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esquerda vem ampará-la na altura do punho da baioneta, de modo
a colocá-Ia verticalmente.
4.° A arma vem ao terreno e a mão esquerda cai ao longo do
corpo.

Ombro arma (do funeral arma)
(.4 tempos)

1.° e 2.° Como o 1.° e 2.° anteriores.
3.° A mão direita leva a arma para o ombro e a esquerda, abandonando-a, vol ta a agarrá-la pula chapa do couce,
4.° A mão direita abandona a arma e cai ao longo do corpo.

Para as tropas de cavalaria quando apeadas
Em funeral arma (estando a oarabina no ombro)
(5 tempos)

1.° A mão direita

vai segurar a arma de modo que o dedo mí·
nimo ti'lue encostado ao punho do ferrolho.
2." A mão direita faz abater a bôca do cano para a frente ao
mesmo tempo que a mão esquerda, deixando a posição em que está,
vai pegar na carabina de modo que a porca do percutor fique no
meio da palma, a extremidade
do dedo polegar encostada à. cabeça
esférica do punho, e os outros quatro dedos unidos e assentes na
face esquerda do fuste. A mão esquerda fica encostada pela frente
do quadril do mesmo lado e a coronha unida ao sovaco e ao corpo
pela pressão do braço.
3.· A mão direita retira ràpidamente ao lado.

Ombro a.rma (estando a oarabina em funeral)
(5 tempos)

1.° A mão esquerda leva a carabina li. posição vertical, fazendo-a
girar com a bôca do cano para cima, ao mesmo tempo que a mão
direita a vai segurar, ficando o dedo mínimo encostado ao punho
do ferrolho.
2.° A mão esquerda abandona a posição em que está para ir
amparar a carabina
por baixo da chapa do couce, levando-a ao
ombro.
3.° A mão direita retira rà.pidamente ao lado.

Para as tropas armadas de espada
Em funeral espada (estando as espadas perllladas)
(2 tempos)

1.° Estende-se o braço direito horizontalmente
para a frente,
e ao mesmo tempo a mão, afrouxando os dedos, e por um movimento do pulso, que lho volte a palma para a direita, deixará descair a fôlha da espada rara a frente, até ficar vertical, com a ponta
para o chão, o gume para a frente e um pouco para a esquerda.
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2.° Dobrando o braço, meter-se há o forte da fôlha debaixo do
sovaco direito, cm posição um pouco oblíqua para a retaguarda,
o gume também para a retaguarda,
e os copos em frente do
ombro direito j o cotovêlo ficará próximo ao corpo.

Descansar espada (estando a espada em funeral)
(2 tempos)

1.° Por uma extensão do braço direito e movimento
toma-se a posição do 1.° tempo de em funeral espada.

do pulso

2.° A mão direita, fazendo por um movimento de pulso voltar
o fio da espada para a direita, baixa-se até a ponta da espada
assentar no chão 2 centímetros
adiante da ponta do pé direito,
ficando com a palma da mão sôbre o capacete do punho.

Perfilar espada (estando em funeral)
(2 tempos)

1.· Como o 1.° de descansar

espada.
2.· Por um movimento do pulso e mão direita eleva-se a espada
à posição vertical, dirigindo a ponta para diante e para cima,
e ràpidamente
se unirá o cotovêlo ao corpo, retomando a posição
de espada perfilada.

Para as tropas armadas de lança
Todos 08 movimentos de lança nos actos de funeral são feitos
como habitualmente.
A bandeirola será enrolada e atada com uma
fita preta.

Distintivos pessours•

Chefe do Estado

Exército

Marinha

Ministro da Guerra

Ministro da Marinha

Vice-almirante

Ministros
(No exército e na marinha)

Comandante

em chefe do exêrcíto

t

I (Chefe
do estado maior do exército, ajudante gcncral do exército
Administrador
geral do exército o escudo nacional cm branco prata.

Contra-almirante

sem o silvado

comandante

comandante

na parte

inferior

em chefe

em chefe

do escudo

nacioual).-·

\

Exército

Marinha

Marechal

Almirante ou chefe do estado maior naval

1

Superintendente

Directores das armas e serviços

Oficial general do exército
quando se lhe prestem honras

Comandantes das regiões militares
ou governadores militares

Alto Comissário

Comandante de divisão
(Nl\mero da divisão em algarismo

dos serviços da armada

árabe)

Brigada de cavalaria
(Número

em branco

prata

seguido

das iniciais

H, C.)

Comandante de destacamento mixto quando general
(~úmcro

1

do destacamento,

sem

ilvai.lo, em branco

Igual mas com três estr êlas branco prata

prnta]

em triâllgulo

para o inspector

superior

da adlllinistru<;ão

do exército.

Marinha

Contra-almirante

debaixo de ordena

Capitão de fragata ou capitão-tenente
comandante de flotilha ou esquadrilha

Oficial general da armada
quando embarcado sem funções determinadas

Comandante mais antigo
numa reünião acidental de navios

Comodoro ou capitão de mar e guerra
em serviço de inspecção

Governador geral ou de pro vinci a das colónias

Capitão de mar e guerra comandante de fôrça naval
debaixo de ordens ou capitão de mar e guerra
comandante superior
dos naviol estacionados no põrto de Lisboa

Governador de distrito das colónias
ou governador civil

•

.

,

t

j
1

•

Marinha

Inspector da marinha ou qualquer oficial general
em serviço de inspecção

Chefe de departamento

Director geral de marinha

Capitão de pôrto

Superintendente

do Arsenal da Marinha

Adjunto de departamento ou delegado marítimo

Nota.-No exército 08 distintivos terão de lado Om,40 X (jo',30,excepto os dos comsndantes de região ou govêrno militar, que
terão 0-,50 X o-se.
As mesmas entidades quando se façam transportar em automóvel farão hastear na frenil!do carro o distintivo do rnodêlo semelhante.
Êsse distintivo torá 0",30 X ()m,20e será. enfiado numa pequena hasto colocada na extrenidade superior da frente da oapota do motor.
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Ministro da Marinha e Guer-ra,

Outros Ministros

Sinal de continência n,· 1 (Vtóe-alrnlr'ante
ou General)
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Sinal de continência n.· 2 (Contra-almirante
ou Brigadeiro exercendo comando)

Inspector da arma ou serviço, ou Comandante
militar da localidade
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MINISTÉRIO

DA GUERRA

--

30 DE ABRIL DE 1930

ORDEM

DO EXÉRCITO
(t.a Série)

Publica-se

ao exército

o seguinte:

1. ° - Decretos
linistério da Agricultura - Secretaria Gml
Deoreto n.O 17:290

Tornando-se indispensável e urgente conceder à Junta
Central da Campanha do Trigo em 1929-1930, a que se
refere o decreto com fôrça de lei n.? 17:252, de 16 do
corrente, as facilidades e liberdade de acção de que absolutamente carece para poder levar a bom têrmo a missão
que lhe incumbe;
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
D.O 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
?ei por bem decretar, para valer como lei, o segumte:
,
Artigo 1.0 E autorizada a Junta Central da Campanha
do Trigo em 1929-1930 a requisitar às direcções eerais
o estabelecimentos o serviços dependentes dos vári~s Ministórios o pessoal técnico, administrativo e menor de
que carecer.
§ 1.0 O pessoal requisitado nas condições dêste artigo
mantcrã
os direitos (3 regalias dos lugares do onde provêm e por onde continuarão sendo abonados dos respee-
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tivos vencimentos, devendo as despesas de deslocação e
outras que hajam de efectuar ser pagas pelas verbas
a que se refere o artigo 3.0 do decreto n." 17:252, de 16
de Agosto de 1929.
§ 2.0 O pessoal requisitado será dispensado pela Junta
Central tam depressa deixe de ser necessário ao serviço
da Campanha do Trigo.
Art. 2. o É considerada oficial a correspondência postalou
telegráfica dos organismos a que se refere a
base II do citado decreto n. o 17 :252.
Art. 3.0 Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fôrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Governo da
República, em 31 de Agosto de 1929.-ANTÓNIO ÓSCAR
DE FRAGOSO CARMONA - Artur Iuens Ferraz - Luis Afaria Lopes da Fonseca-António
de Oliveira SalazarHamilcar Barcinio Pinto - Luis António de Magallules
Correia - João Antune.~ Guimarães - Eduardo Augusto
Marques-s-Franciseo
Xavier da Silva Teles-Ilenrique
Linhares de Lima.
Ministério ~a GlleÍ'ra - ta Direcção GeralDecreto

1. B.epartição
4

n.O 18:074

Sendo o regulamento da Manutenção Militar, que faz
parte do decreto n," 16:596, de 9 de Abril do ano findo,
publicado na Ordem do Exército n. o 8, La série, do mesmo
ano, omisso quanto às graduações dos oficiais' que constituem a sua direcção e quanto a oficiais destinados às
suas sucursais, messes e cantina;
Sendo necessário e urgente regular êsses casos;
Usando da faculdade que me confere o n. o 3.0 do artigo 2.0 do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo LOdo decreto
n." 15:531, de 9 ele Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra:
Hei por bem decretar:
Artigo 1.0 Os oficiais do serviço de administração militar, para todos os serviços da Manutenção Militar, são
os constantes do quadro anexo ao presente decreto.
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Art. 2.° Fica revogada a legislação em contrário.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Governo da República, 11 de Março
de 1930. - ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONAJoão Namorado de Aguiar.

•
Manutenção

Militar

Quadro dos oficiais do serviço de administração militar do activo
para serviço da Manutenção Militar, suas sucursais, messes e cantina

.

Direcção

2 (a)

Évora ..•..

Beja.
Olivais

Pôrto .

t1

I

3

1 (b)
1 (b)

3
5

4

1 (b)
1 (b)

7

8
3
21

4

.

.·

·.

Soma.
Messes:
Caxias
Lisboa

,

Total

!

Serviços:
Industriais
Comerciais
Contabilidade.
Gerais
Sorna.
Sucursais:
pôrto.
Ré~ua
Coimbra.
Entroncamento

Capitães
ou
subalterrrcs

Oficiai.
superiores

Serviços

.

..

. ·.
Soma.

Cantina.
Soma total.

.

1 (b)

--

7

2
1
1
1
1

1
1
8

1

-

2
17

.

6

3
1
1
1

1
1
!1
9

1

1

1
1

1
1

3

3

1

1

30

37

(a) 1 director, tenente-coronel ou coronel j 1 sub-director, major
ou tenente-coronel.
(b) Capitães ou majores.
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18:084

Não permitindo o artigo 14.0 do decreto n. o 3:392, de
28 de Setembro de 1917, e seu § único, já modificado
pelo artigo 3.0 do decreto n,o 6:093, de 11 de Setembro
de 1919, que a medalha de valor militar seja concedida
como prémio de serviços que já tenham sido recompensados com outra mercê honorífica, não sendo consideradas para êste efeito a Cruz de Guerra e as medalhas comemorativas de campanhas e expedições ou
outras de idêntica significação, e havendo manifesta
desigualdade entre esta doutrina e a do artigo 28.0 do
regulamento da medalha de bons serviços no ultramar,
aprovado pelo decreto n. o 208, de 7 de Novembro de
1913, modificado pelo decreto n.? 8:812, de 10 de Maio
de 1923, que permite a concessão da medalha de serviços distintos ou relevantes no ultramar por serviços já
recompensados com a Cruz de Guerra, Ordem da TOrre
e Espada ou a medalha de "valor militar, além das medalhas comemorativas j
. Sendo pois conveniente terminar. com esta desigualdade, que permite conceder a medalha de serviços distintos ou relevantes no ultramar a quem pelo mesmo
serviço tiver já sido condecorado com a medalha de valor militar, mas não permite a concessão destas medalhas II. quem tiver já sido pelo mesmo serviço recompensado com a primeira j
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.0 do
artigo 2.0 do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro
de 1926, por fôrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n." 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos
Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 O § único do artigo 14.0 do decreto n. o 3:392,
de 28 de Setembro de 1917, modificado pelo artigo 3.0
do decreto n." 6:093, de 11 de Setembro de 1919, passa
a ter a seguinte redacção:
§ único. Não são consideradas para os efeitos dêste
artigo a Cruz de Guerra, a medalha de serviços
distintos ou relevantes no ultramar, as medalhas
eomemorativas das campanhas e de expedição Ou
outras de idêntica significação.
Art. 2.° Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as antoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fôrça
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de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir,
publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da República, em 10 de Março de 1930.-ANTÓNIO ÓSCAR DE
FRAGOSO OARMoNA-Domingos
Augusto Alves da Costa
Oliveira - António Lopes Mateus - Luís Maria Lopes da
Fonseca-António
de Oliveira Salazar-Jotlo
Namorado
de Agw'a1' - Luis António de Magalhtles Correia - Fernando Augusto Branco - João Antunes Guimarães Gustavo Cordeiro Ramos - Henrique Linhares de Lima.

Ministério das Finanças - Direcção Geral das ContribUições e Impostos
2." Repartição Central
Decreto

n.· 18:091

Ponderando o Ministério da Guerra a conveniência de
ser prorrogado o prazo voluntário do pagamento da taxa
militar do ano findo, porque, sendo o primeiro em que a
cobrança é feita pelas autoridades militares, não puderam estas dar andamento a todo o serviço, nem atender
a todos os contribuintes que se apresentaram para fazer
o pagamento, tanto mais que o fornecimento dos impressos necessários não foi feito a tempo de se iniciar no dia
1 de Janeiro último a cobrança da referida taxa;
Considerando que a prorrogação do prazo do pagamento voluntário da taxa militar, dadas estas razões, se
justifica;
Considerando que a concessão dessa prorrogação imo
porta a dos prazos estabelecidos no § 2.° do artigo 15.0
do regulamento da taxa militar, aprovado por decreto
n." 17:695, de 2 de Dezembro de 1929;
, Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n ," 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artiO'o 1.0 do decreto
n." 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
.
Hei •por bem' decretar, para valer como lei , o sezuinte
:
b
Artigo 1.0 E prorrogado até 31 de Março de 1930 o
prazo do pagamento voluntário da taxa militar a que se
refere o artigo 13. o do regulamento aprovado por deereto-Iei n. o 17:695, de 2 de Dezembro de 1929,
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Art. 2.° As relações a que se refere o § 2.° do artigo 15.° do citado regulamento serão enviadas aos dístritos de recrutamento e reserva até 5 de Abril relativamente aos pagamentos efectuados em Março.
Art. 3.° O prazo da remessa das certidões de relaxe
fereridas no artigo 21.0 do citado regulamento, aos juizes fiscais da residência dos devedores, é ampliado , n.o
corrente ano, até 10 de Junho.
Art. 4.° Fica revogada a legislação em contrário,

Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fôrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir cl guardar
tam inteiramente corno nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República, em 1 de Março de 1930. -ANTÓNIO ÓSCAR
DE FRAGOSO CARIl10NA-Dornin.gos Augusto Alves da
. Costa Oliveira -Antóm:o
Lopes Mateus-Luis
Maria
Lopes da Fonseca-António
de Oliveira Salazar-João
Namorado de Aguiar-Luis
António de ~lJfagalhães Correia - Fernando Augusto Branco - .10110 Antunes Guimarães - Gustavo Cordeiro Ramos - Henrique Linhares
de Lima.
!Iiuistério da Guerra - Repartição Geral
Decreto

n.O 18:099

Considerando que as praças reformadas a quem é
concedida a licença para irem residir temporàriamente
no estrangeiro ou nas colónias têm de fazer mensalmente as suas apresentações às respectivas autoridades
consulares ou militares;
Considerando que as praças reformadas que não fizerem essas apresentações pela forma acima indicada são
abrangidas pela doutrina do artigo 175.0 do Código de
Justiça Militar, pelo que são abatidas ao efectivo das
respectivas unidades se no praz.o de noventa dias, a
contar da data da SUi. última apresentação, não justificarem a sua falta;
Considerando que as mesmas praças muitas vezes vão
fazer as suas apresentações às autoridades consulares ou
militares em datas muito posteriores àquela que se acha
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dete;minada pela última parte da determinação 3. a da
Ordem do Exército n. o 8, 1." série, de 25 de Agosto de
1928, mas que em' resultado dessas apresentações são
mandadas aumentar novamente ao efectivo das suas unidades e abonadas dos vencimentos em atraso;
Considerando que, não havendo penalidade para as
praças reformadas pelas faltas referidas além da que é
.estabelecida pela última parte do artigo 175.0 do Código
de Justiça Militar, isto é, serem abatidas aos efectivos
das unidades, não é justo que essas praças, quando mandadas aumentar de novo ao efectivo das suas companhias, percebam os vencimentos correspondentes
ao
tempo que deixaram de pertencer ao efectivo das respectivas unidades;
"G sando da faculdade que me confere o n. ° 2.0 do artigo 2.0 do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de 1926,
por força do disposto no artigo LOdo decreto n. o 15:331,
de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da
Guerra:
Hei por bem decretar:
Artigo LOAs praças de- pré reformadas abatidas ao
efectivo das suas companhias, nos termos do artigo 175.0
do Código de Justiça Militar, que se apresentem depois!
já fora do prazo ostabelecido na última parte da determinação 3. a da Ordem do Exército n,o 8, 1." série, de
25 de Agosto de 1928, serão mandadas aumentar novamente ao efectivo dessas unidades, caso justifiquem a
sua ausência, mas só com direito a vencimento desde a
data da ordem deste Ministério que as mande aumentar.
Art. 2.° Fica revogada a legislação em contrário.
O Ministro da Guerra assim o tenha ontendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 17 de Fevereiro de 1930.-ANTóNIO ÓSCARDE FRAGOSOCARMONAJo(l.o Namorado de .Aguiar.

Mioistério da Guerra - 3. a Diret~ão Geral- t. a Repartição

Decreto n.O 18:125
Considerando a doutrina da base XVI do decreto
n.? 16:141, que manda organizar o curso do estado
maior;
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Considerando a necessidade duma suficiente preparação matemática para a admissão à matricula no curso do
estado maior;
.
Considerando que esta preparação não deve em caso
nenhum ser inferior aos preparatórios matemáticos que
hoje são exigidos para os oficiais das armas gerais;
Considerando que é também indispensável uma preparação histórico- geográfica e ainda conhecimentos desenvolvidos de química, mineralogia e geologia, pois que
sem êles não são compreensíveis certas questões de ordem técnica e industrial, que devem ser abordáveis pelos oficiais com o curso do estado maior;
Considerando que em vez de tirocínios nas armas, feitos posteriormente ao curso do estado maior, devem ser
feitos estágios nas escolas práticas como preparatório,
habilitando os alunos a conhecer de perto os meios que
as diferentes armas utilizam, para que possam fazer
o estudo do seu emprêgo com um conhecimento de
causa que a experiência tem mostrado que é indispensável;
Considerando que as épocas fixadas para os estágios
nas escolas práticas devem coincidir, tanto quanto possível, com aquelas em que a instrução normalmente ministrada seja a mais útil para os oficiais;
Considerando ainda que é conveniente estabelecer
os tirocínios e deveres a que ficam sujeitos, bem como
os direitos dos oficiais habilitados com o curso do estado
maior;
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por força do disposto no artigo 1.0 do decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, parn. valer como lei, o seguinte:

,.

A) Condições de admissão à matricula no curso do estado maior,
licenças para estudo, etc.

Artigo 1.0 São condições necessárias para a efectivação da matrIcula no curso de estado ma~or:
1.o Ser capitão ou tenente com o curso da arma respectiva;
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2.0 'I'er aprovação nas seguintes disciplinas professadas em qualquer das Faculdades de Sciências das Universidades :
a) Álgebra

b)
c)
d)

e)
f)

superior, geometria analítica e trigonometria esférica;
Cálculo infinitesimal;
Curso geral de física;
Curso geral de químic
Curso geral de mineralogia e geologia;
Desenho rigoroso;

ou as seguintes
nico:

professadas no Instituto

Superior Téc-

a) Matemáticas gerais;
Cálculo diferencial, integral e de variações
c) Física industrial (La e 2. a partes);
d) Química geral;
e) Noções de mineralogia e geologia;
f) Desenho de construção civil;
b)

;

3. o Ter aprovação na seguinte disciplina professada em
qualquer das Faculdades de Direito das Universidades:
a) Economia política;
Ou as seguintes do Instituto Superior Técnico:
a) Economia

política, estatística,

direito industrial;

ou as seguintes do Instituto Superior do Comércio:

a) Economia política, legislação industrial;
4. Ter aprovação nas seguintes disciplinas professadas em qualquer das Faculdades de Letras das Universidades: .
U

a) Geografia de Portugal;
b) Geografia colonial.
c) História gel' da ~ivilizaçilo;
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5.° Ter aprovação nas seguintes disciplinas:
a) Geografia

física e economia da Europa continental;
b) Noções gerais de direito e princípios fundamentais de direito internacional público;

e ter assistido a
logia, constituindo
organizado para
des de Letras e

uma série de conferências sõbre psicoumas e outras um curso especialmente
o curso do estado maior nas Faculdade Direito da Universidade de Lisboa;

6.0 Ter feito os seguintes estágios:

a) De 1 a 28 de Março na Escola de Transmissões;
b) De 1 a 28 de Abril na Escola Prática

c)
d)

e)

f)

de Aeronáutica (aviação e aerostação};
De 1 a 28 de Maio na Escola Prática de Engenharia;
De 1 a 28 de Junho na Escola Prática de Artilharia;
De 1 a 28 de Julho na Escola Prática de Cava.lada;
De 1 a 28 de Agosto na Escola Prática de Infantaria;

Estes estágios são destinados a dar conhecimento directo:
a) Do material técnico e armamento em serviço nas
diferentes armas;
b) Das possibilidades e das condições gerais do seu
funcionamento e emprêgo;
7. o Ter, pelo menos, cinco anos de serviço nas tropas
da sua arma, com boas inforro.ações dos respectivos
comandantes;
8.° Quando não pertença ou não tenha pertencido a
arma montada, ter manifestado aptidão para a equitação
perante um Júri para isso nomeado;
9.° Não ter mais de 34 anos de idade no dia 1 da
Novembro do ano civil em que efectivar a matrícula. no
curso do estado maior;
10.0 Ter bom comportamento civil e militar;
11.° Ter muito boas informações sobre a sua competência profissional, prestadas por comandantes sob cujas
ordens tenha servido, bem como sõbre a sua robustez,
vigor e resistência física;
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12.0 Ter apresentado, como título de candidatura, uma
memória original sôbre assunto de carácter militar, à
sua escolha, que deverá ser defendida pelo candidato
perante um júri organizado no curso do estado maior,
constituindo prova eliminatória.
Art. 2.° A matrícula no curso do estado maior será
aberta em anos alternados. Nesses anos abrir-se há, no
mês de Janeiro, concurso para a admissão a matrícula,
ao qual poderão concorrer oficiais que satisfaçam a todas
as condições do artigo 1.0 e bem assim oficiais aos quais
falte satisfazer às condições 2.'\ 3.11, 4.'\ 5.a e 6.a dêsse
artigo, para preenchimento dos seguintes lugares:
() para oficiais da arma
4 para oficiais da arma
3 para oficiais da arma
1 para oficiais da arma
1 para oficiais da arma
Total 15 oficiais.

de
de
de
de
de

infantaria;
artilharia;
cavalaria;
engenharia;
aeronáutica.

§ único. Os oficiais que concorram à admissão à matricula e que não satisfaçam completamente às condições 2.\
3.11, 4.11, 5." e 6.& do artigo 1.0 devem, uma vez admitidos, habilitar-se e satisfazer :1 essas condições, sem o que
não poderão efectivar essa matrícula.
Art. 3 ..° No caso de o número de candidatos à matrícula em uma admissão ser superior, em alguma ou algumas armas, ao estabelecido no artigo 2.°, deverá um
júri, organizado no curso do estado maior, indicar a ordem de precedência por que devem SAI' admitidos.
Art. 4.° No caso de o número de oficiais candidatos à
matrícula no curso do estado maior ser inferior em uma
admissão ao número fixado para cada uma das armas,
no artigo 2.°, as direcções das armas em que estas deficiências se derem deverão propor quais os oficiais que
devem habilitar-se com o curso do estado maior de forma
a completar-se o número exigido.
1.0 Nessa nomeação ter-se há em vista escolher oficiais que, pelo seu amor profissional, pelas suas qualidades de inteligência, brio e outras qualidades militares
mereçam essa distinção, não podendo ser obrigados
freqüêucia
do curso oficiais que, em resultado de concurso, desempenhem funções de professorado militar;
2. o Os oficiais escolhidos nas condições do presente artigo são dispensados de satisfazer à condição 12. a do artigo 1.°;

à
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3. ° Para a escolha a que se refere êste artigo ter-se
há em consideração, entre outras, as seguintes circunstâncias:
a) O tempo de serviço de campanha e a natureza dos
louvores ou referências obtidas em resultado dêsse serviço;
b) O tempo de serviço, superior a um ano, nas guarnições das províncias ultramarinas, a natureza dos serviços desempenhados nesse tempo e as citações a que
tenha dado lugar;
c) O desempenho, durante pelo menos um ano, das
funções de instrutor das cadeiras de tática da Escola
Militar ou de instrutor das escolas práticas, não se contando neste último tempo o de serviço feito nestas escolas durante os tirocínios no pôsto de alferes.
Art. ó.° Aos oficiais admitidos à matrícula no curso
do estado maior, mas que a não tenham podido efectivar
por não satisfazerem inteiramente às condições 2. a, 3. a,
f.a e 5. a do artigo 1.0, serão concedidos tantos anos de
licença especial para estudos quantos os suficientes para
obterem aprovação nas disciplinas constantes dessas condições que ainda não possuam.
§ 1.0 O número de anos de licença especial para estudos não pode ser superior a três.
§ 2.° Salvo motivo de doença grave, devidamente comprovada, ou de fõrça maior, não SAdio concedidos anos
de tolerância para a freqüêncía das disciplinas constantes das condições 2.3, 3.a, 4.a e 5.3 do artigo 1.0
Art. 6.° Para os estágios a que se refere o n, ° 6.0 do
artigo 1.0, os quais devem ser feitos antes ou no decorrer do período em que os oficiais se estiverem habilitando
a satisfazer as condições 2.3 e 3.a do artigo 1.0, serão
eles mandados apresentar nas respectivas escolas práticas, de forma a ser reduzido ao mínimo o tempo de licença para estudos.
Art. 7.0 Entre as provas que os oficiais alunos do
curso do estado maior devam prestar, no decorrer e no
final dos anos do curso, deve figurar um certo número
que ponham em evidência não só os conhecimentos adquiridos, como também as qualidades intelectuais, espírito
de decisão e conhecimentos gerais e militares do aluno,
sob o ponto de vista do serviço' do estado maior.
Art. 8.° Quando, em virtude do seu aproveitamento,
qualquer aluno demonstre falta de aplicação, reconhecida
pelo conselho do curso do estado maior, será êsse facto
considerado como falta de dedicação pelo serviço.
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B) Tirocinios e deveres
a que ficam sujeitos e direitos dos oficiais habilitados
com o curso do estado maior

Art. 9.0 Os oficiais que terminem! o curso do estado
maior terão direito a usar os respectivos distintivos e no
receber o correspondente diploma.
Art. 10.0 Terminado que seja o curso, os oficiais farão um tirocínio de:
Um ano como adjuntos das Repartições da Direcção
Geral subordinada ao chefe do estado maior do
exército e seis meses como adjuntos num quartel
general.
§ único. Além disso desempenharão as funções de
adjuntos dos quartéis generais dos agrupamentos tâticos que se constituam para exercícios de quadros ou
para manobras durante dois anos seguintes àquele em
que terminaram o curso.
Art. 11.0 Os oficiais habilitados com o curso do estado maior prestarão serviço do estado maior todas as
vezes que, por proposta do chefe do estado maior do
exército, para isso sejam nomeados.
Art. 12.0 (transitório). Aos oficiais que actualmente
freqüentam o curso do estado maior na Escola Central de Oficiais é aplicada a doutrina dês te decreto,
ficando sem efeito os artigos 48.0 e 49.0 e seus parágrafos do decreto n.? 14:983, de 3 de Fevereiro de 1928,
publicado na Ordem do Exército n.? 2, La série, de 1928.
Ai't. 13.0 Fica revogada a legislaçãG em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fôrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govôrno
da República, em 24 de Março de 1930.-ANTÓNIO OsCAR DE FRAGOSO CARMONA-Domingos
Augusto Alves
da Costa Oliveira - António Lopes Mateus ~ Lui« Maria
Lopes da Fonseca-António
de Oliveira Salazar-Jotlo
N~morado de Aquiar - Luis António de Magalhtles Correia-c-Fernando Augusto Branco-Jotlo
Antunes Guimartles- Gustavo Cordeiro Ramos-llenrique
Linhares
de Lima.
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t. a Direcção Geral- 3. a Repartição

Decreto n.O 18.138

Tornando-se necessário harmonizar com as actuais exigências do serviço o número de cabos e soldados do serviço geral destinados a prestar serviço na Manutenção
Militar, suas sucursais e messes, atendendo a que foram
substituídas em grande escala as suas viaturas hipom6veis por camiões e camionetas e portanto foram deminuidas as suas necessidadee em pessoal, e ainda porque
foram criadas messes e novas sucursais e extintas algumas destas últimas, não estando por isso o quadro n. ° 7
anexo ao decreto n. ° 17 :377, de 27 do Setembro de 1929,
completo quanto ao número do estabelecimentos dependentes da Manutenção Militar, nem actualizado quanto
ao número de cabos e soldados que lhes devem ser distribuídos;
Usando da faculdade que me confere o n." 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo LOdo decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra:
Hei por bem decretar:
Artigo 1.0 O quadro n." 7 anexo ao decreto n." 17:377,
de 27 de Setembro de 1929, passa a ter, quanto à Manutenção Militar, suas sucursais e messes, as alterações do
quadro anexo ao presente decreto, sendo elieinadas no
referido quadro n,° 7 as sucursais de Tavira e de Viana
do Castelo e colocadas na sua devida altura por ordem
alfabética as messes de Caxias, Lisboa e POrto e a sucursal de Caxias.
Art. 2.° Fica revogada a legislação em contrário.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 28 de Março
de 1930.- ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONAJoõo Namorado de Aguiar.
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Alterações ao quadro n. o 7 anexo ao decreto n. o 17:377,
de 27 de Setembro de 1929
.
destinadas

Distribu'ição das praças do s~rviço geral
a prestar serviço fora das unidades a que pertencem
..

i.

Servi ço
_.

Arma
de
De~ignaçiio

arrí lbarja

I~Soldados
condutores

-Manutenção Militar.
. . .
Messe de oficiais de Caxias
Messe de oficiais de Lisboa
Messe de oficiais do Pôrto .
Sucursal da Manutenção
Militar
em Caxias.
Idem em Coimbra.
Idem em Elvas.
Idem no Entroncamento
.
Idem em Évora.
. • . .
Idem na Guarda
Idem nos Olivais.
Idem no Pôrto
Idem na Régua.
Idem em Viseu •

....

·

·

·

..

14

-1
2
4
3
2
2

1

4
1

. -

•

Serviço
de
saúde

-

g-eral

Serviço
de administração
militar

Enfermelros

-

Prlmoiros
cabos

---

Soldados

-- ---

h 1

316
3
5
3
8

-

-

--

-

Primelros
cabos

31
10
39
30

-

6

5
47
17

II

6

10

-1
2

1
2
2
1

-3
1

1

Paços do Govêrno da República. 28 de Março de
1930. - O Ministro da Guerra, Joao Namorado de
Aguiar.
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n.· 18:196

Considerando que o decreto n.? 16:133, de 8 de Novembro de 1918, q ne anexou a 3. a companhia de administração militar à Escola Prática de Administração Militar, não produziu os benefícios que eram de esperar da
sua aplicação, por vários motivos de ordem técnica e de
serviço, por ser aquela companhia um elemento de tropas do Govêrno Militar de Lisboa, e ainda por ser a
mesma companhia uma unidade mobilizável, o que acarreta um serviço insistente e contínuo à secretaria comum
da Escola e da companhia, incompatível com o serviço
especial daquela;
Considerando que a 3.a companhia de administração
militar continua a ter a seu cargo o antigo quartel do
Campo Grande, que nunca pôde abandonar completamente por não ter o aquartelamento da Escola Prática
de Administração Militar acomodações para as duas, que
assim têm, por necessidades de aquartelamento, simultâneamente instalações .escolares e do tropas nos dois
quartéis;
Considerando que a eficiência que o referido decreto
atribui aos serviços da Escola com a anexação da companhia se verificou apenas no maior númoro de soldados
que podiam tomar parte nos exercícios de instrução tAtica, o que, pela proximidade dos dois quartéis, se pode
continuar a efectivar;
Usando da faculdade que me confere o n." 2.° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n. ° 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições :
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 A'partir da data da publicação dêste decreto
com fôrça de lei deixa de estar anexada à Escola Prática de Administração Militar a 3. a companhia de administração militar, que fica instalada no seu antigo quartel, no Campo Grande.
.
Art. 2.° A Escola Prática de Administração Militar
continua a reger-se pelo rC'gulamento da Escola do Aplicação de Administração Militar, aprovado por decreto
n.? 5:134, de 24 de Janeiro de 1919, na parte em quo não
I
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tenha sido alterado parcialmente por qualquer lei ou decreto.
Art. 3,° As Direcções Gerais dêste Ministério por onde
sejam tratados os assuntos referentes à Escola Prática
de Administração Militar e à 3. a companhia de administração militar determinarão as medidas necessárias ao
cumprimento dêste decreto e proporão superiormente as
m~dirlas, julgadas necessárias, cuja determinação não
soja da sua competência.
Art. 4.° O presente decreto com fõrça de lei entra
imediatamente em vigor e revoga a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fõrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nele se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República, em 12 de Abril de 1930.-AN'rÓNIO ÓSCAR
DE FRAGOSO
CARMONA - Domingos Augusto Alves da
Costa Oliveira - António Lopes Mateus - Luis }.laria
Lopes da Fonseca-António
de Oliveira Salazar-João
Namorado de Aguiar' - Luis António de Magalhiles Correia - Fernando Augusto Branco -Joilo Antunes Guimarães _. Gustavo Cordeiro Ramos - Ilenrique Linhares
de Lima.
Decreto n.O 18:197

Considerando que pelo artigo 4. ° do decreto n.? 14:617,
de 25 de Novembro de 1927, se faculta que os militares
tuberculosos da armada possam permanecer em situações de licença da junta por perj~os prorrogáveis de
seis meses até quatro anos, depois ao que serão julgados prontos ou incapazes para todo o serviço;
Considerando que pelo artigo 5.° do decreto com
fõrça de lei n.? 13:383, de 1 de Abril de 1927, o referido prazo de quatro anos é limitado apenas a dois
anos;
Considerando haver assim neste caso manifesta desigualdade de vantagens para os oficiais, sargentos e mais
praças do exército de terra;
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto DO artigo LOdo decreto
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n," 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos
Ministros de todas as Repartições :
Hei por bem decretar, para valer como loi, o seguinte:
Artigo 1.0 O artigo 5.° do decreto n.? 13:383, de 1
de Abril de 1927, passa a ter a seguinte rcdacçãoj
Artigo 5.° Nenhum militar tuberculoso poderá estar em situação de licença da junta, por períodos
prorrogáveis de três meses, mais de quatro anos,
depois do que será julgado pronto l)ara todo o
serviço ou incapaz de todo o serviço.
Art. 2.° Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se portanto 11 todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com tórçu
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Hepartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República, em 12 de Abril de 1930.-AN'l'óNIO OSCAR
DE FRAGOSO
CAltMONA - Domingos
11ugusto Alves da
Costa Oli oeira - António Lopes Mateus - Luis Maria
Lopes da Fonseca-António
de Oltueira Salazar-João
Namorado de AguiarLuis António de Maqalhães Correia - Fernando Augusto Branco -João
Antunes Guimarães=« Gustavo Cordeiro Iõxmos-s-Tlenrique
Linhares
de Lima.
Decreto

n ,"

18:198

Considerando quo a Cooperativa do Crédito e Consumo
do pessoal dos estabelecimentos fabris do Ministério da
Guerra vem instanr
por que a Caixa Geral de Aposentações efectue nas pensões dos reformados do extinto Arsenal do Exército descontos destinados ao pagamento do
débitos resultantes de fornecimentos feitos a alguns dos
seus associados naquela situação;
Considerando que 11 Caixa. Geral de Aposentações não
podia proceder a ôsses doscontos por não estar autorizada. por lei;
Considerando ainda quo êSSGS débitos atingem uma.
verba avultada de difícil cobrança;
Usando da faculdade que me confere o n,° 2.0 do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fôrçu do disposto no artigo LOdo decreto
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====================~=====================~
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos Mi-

nistros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 Pela Caixa Geral de Aposentações serão
uni~amente efectuados nas pensões dos aposentados do
extinto Arsenal, cujo pagamento se encontra a cargo do
mesmo organismo desde 1 de Maio de 1929, os descont?S correspondentes aos débitos, e até sua completa extinçâo, por fornecimentos feitos pela Cooperativa de Crédito e Consumo do pessoal dos estabelecimentos fabris
do Ministério da Guerra, e que forem apurados até 31
de Março de 1930.
Art. 2." Para esse efeito deverá a referida Cooperativa
apresentar na Caixa Geral de Aposentações, até o dia 20
do corrente mês, uma relação dos débitos a que se refere
o artigo anterior.
Art. 3.0 Os descontos a efectuar nos 'termos do artigo 1.0 não poderão exceder 50 por cento da pensão
abonada mensalmente a cada reformado e serão entregues à Cooperativa até o dia 10 do mês seguinte àquele
em que tiverem sido realizados,
Ar-t, 4.° Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fõrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir,
publicar e correr. Dado nos Paços do Governo da República, em 12 de Abril de 1930. - ANTÓNIO ÓSCAR
DE FRAGOSO
CAR:llONA - Domingos Augusto Alves da
Costa Oliveira - António Lopes Mateus - Luis Maria
Lopes da Fonseca-António
de Oliveira Salazar=s João
..Yamorado de Aguiar - Luis António de Magalhiles Correia - Fernando Augusto Branco - João Antztne4l Gui.
marães - Gustavo Cordeiro Ramos - Henrique Linhares
de Lima.

Ministério

da

Gllerra-

ta Direcção Geral-

Decreto

n.v

a,a

Reparti~ão

18:211

Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo LOdo decreto
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n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra:
I
Hei por bem decretar o seguinte:
Artigo 1.0 O número de primeiros cabos, de segundos
cabos ou de soldados readmitidos não deve, em cada unidade, exceder 40 por cento do estabelecido nos respectivos quadros e 50 por cento em cada escola prática das
armas.
§ único. Nas unidades de saúde e administração militar e respectivas escolas práticas não haverá restrição
no número de praças readmitidas.
Art. 2.° Fica por esta forma alterado o artigo 2.° e
seu § único do decreto de 19 de Outubro de 1900.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido o faça
executar. Paços do Govêrno da República, 15 de Abril
de 1930. - ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONAJoão Namorado de Aguiar.

lioistério da Guerra - 2. a Direcção Geral- 3. a Reparlição
Decreto n.O 18:212

Tendo a prática demonstrado que da aplicação do artigo 22.0 do regulamento para a admissão dos sargentos
a empregos públicos, a que se refere o decreto n.? 8:666,
de 23 de Fevereiro de 1923, tem resultado uma manifesta desigualdade de tratamento, quanto a vencimento,
para com os sargentos reformados que, nos termos do
citado regulamento, são providos em empregos públicos,
porquanto que os que não são podem acumular vencimentos, nos termos do decreto n,o 8:488, de 17 de N 0vembro de 1922, e sendo de toda a justiça acabar com tal
anomalia;
Usando da faculdade que me confere o n." 2.° do artigo 2.° do decreto n,° 12:740, de 26 de Novembro de .
1926, por força do disposto no artigo 1.0 do decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra :
Hei por bem decretar o seguinte:
Artigo 1.° Os sargentos reformados, providos cm
·ompregos públicos, seja qual fôr o vencimento que aufiram pelo Ministério da Guerra, a partir da data do presente decreto são considerados ao abrigo do artigo 3.°
do decreto n." 8:488, de 17 de Novembro de 1922.
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Art. 2.'0 Fica revozada a legislação em contrário.
O Ministro da Gue~ra assim o tenha entendido e faça

executar. Paços do Govêrno da República, 15 de Abril
de 1930.- ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONAJoão Namorado de Aguiar.

lIinistério da Guerra- 3.& Direcção Geral- 3.& Repartição
Deoreto n.O 18:213

Tendo-se reconhecido que a área de mobilização do
grupo independente de artilharia de montanha n. o 15,
que lhe 6 atribuída pelo decreto n. o 13:851, de 29 de
Junho de 1927, não garante devidamente a mobilização
dessa unidade, como se torna necessário para a execução da doutrina expressa no artigo 36.0 do mesmo decreto, e tornando-se necessário ampliá-la por forma a
obviar a êsse inconveniente;
Usando da faculdade que me confere o n. o 2.0 do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n." 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos
Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
.
Artigo 1.° O quadro n, o 6 (sede e áreas de mobilização das unidades de artilharia e das companhias de trem
hipomóvel) do decreto n." 13:851, na parte respeitante
ao grupo independente de artilharia de montanha n.? 15,
passa a ter a seguinte constituição:
Grupo independente de artilharia

de montanha n.O IS

Área de mobilização (concelhos):

D. R. R. n.? 3.
D. R. R. n." 8.
Art. 2.0 Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fõrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno
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em 15 de Abril de 1930.- ANTÓNIO ÓsCARMONA -Domingos
Augusto Alves
da Costa Oliveira-António
Lopes Mateus-Luis
Maria
Lopes da Fonseca - António de Oliveira Salazar - João
Namorado de Aquiar - Luis António de Maqalhãe« Correia -Fernando
Augusio Branco-Jollo
Antunes Guimarães - Gustavo Cordeiro Ramos - Henrique Linhares
de Lima.
da República,

CAR DE FRAGOSO

2. o -

Portarias

linistério da Guerra- 3.a DirecçãoGeral- La Repartição
Portaria

n.O 6:807

Sendo de prever a absoluta impossibilidade de no corrente ano poder ser dado integral cumprimento ao disposto no decreto n,? 17:861, por não poder estar convenientemente preparada a Escola Prática de Infantaria
com todos os elementos indispensáveis para a execução
do citado decreto j
Atendendo a que por cada contingente de recrutas
encorporado vai crescendo o número de praças abrangido pelo mesmo decreto, avolumando assim as difícnldades de execução, que podem chegar a ser insuperáveis;
Atendendo ainda que, deixando-se aumentar o número
de praças que devem freqüentar a Escola Preparatória
de Quadros, não será exeqüível ministrar a necessária
instrução a todas j
Não sendo conveniente, nem para os interesses do
exército, nem para os das próprias praças, nem ainda
para os fins que se teve em vista com a criação da Escola Preparatória
de Quadros, que ela funcione apenas
para uma parte das praças em condições de a freqüentarem j
Mas convindo que o decreto n, o 17:861 seja o mais
brevemente possível põsto em execução, mesmo apenas
na parte que as circunstâncias o permitam, não só pelos
motivos indicados mas também para libertar uma grande
quantidade de cidadãos que estão impossibilitados de
orientar convenientemente a sua vida particular, por
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lhes não ser permitido satisfazer as suas obrigações militares :
Mando. o Govêrno da Resública Portuguesa, pelo filinistro da Guerra, como medida transitória para execução
do decreto n,o 17:861, que a Escola Preparatória de
Quadros, que devia funcionar na Escola Prática de Infantaria, nos termos 00 referido decreto, funcione provisoriamente em Lisboa no regimento de infantaria n." 1
e no Põrto no regimento de infantaria n." 18.
Paços do Govêrno da República, 31 de Março de
1930.- O Ministro da Guerra, João Namorado de Aguiar.

n.· 6:817

Portaria

Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo
Ministro da Guerra, aprovar e pôr em execução o regulamento da cavalaria, 1. parte - Instrução tática.
Paços do Governo da República, 12 de Abril de
1930.- O Ministro da Guerra, João Namorado de
Aguiar.
11

Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete

n.· 6:821
Devendo os oficiais arregimentados,
quando façam
parte de comissões para 'que hajam sido nomeados por
õste Ministério, desempenhar todos os serviços que lhes
competirem, classificados no artigo 52.0 da 2.a parte do
regulamento geral do serviço do exército, sendo ünicamente dispensados de diligências e destacamentos, excepto quando estes serviços forem destinados a exercicios de instrução ; e convindo que estes e outros oficiais em outras situações, mas também fazendo parte
dessas comissões, não se encontrem nomeados para
serviço nos dias de reünião das mesmas comissões: manda
o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da
Guerra, que os presidentes das aludidas comissões comuniquem ao govêrno, região, comando, direcção ou
qualquer estabelecimento militar de que os referidos oficiais dependerem, com a precisa antecedência, o dia e
hora em que as ditas comissões devem reünir, a fim de
exp~~irem as convenientes ordens para que OR aludidos
oficiais compareçam a êsse serviço.
Paços do Governo da República, [) de Abril de 1930.O Ministro da Guerra, João Namorado de Aguiar.
Portaria
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Determinações

da Guerra - Repartição do Gabinete do Ministro

I) Que os duplicados das fotografias dos oficiais do
exército, falecidos, existentes no Arquivo Fotográfico da
Repartição do Gabinete do Ministro, sejam do futuro enviadas no Arquivo Histórico Militar, logo que em Ordem
do Exército se publique o seu falecimento, a fim .de serem guardadas na sua secção iconográfica.
II) Que fi 2. a Repartição da La Direcção Geral dêste
Ministério providencie para que se publiquem com a
máxima regularidade em Ordem do Exército, 2. a série,
os nomes dos oficiais do exército, falecidos, para de futuro se poderem enviar ao Arquivo Histórico Militar os
duplicados das suas fotografias existentes no Arquivo
Fotográfico da Repartição do Gabinete, a fim de serem
guardadas na secção iconográfica do referido Arquivo
Histórico.
Ministério da Guerra - Repartição do Gabiuele do 3Jiuislro

III) Determina-se

que se observem as seguintes:

Instruções para o serviço de alimentação
dos solipedes do exército
1. o As rações a abonar aos solípodes do exército são
as que constam da tabela n. o 1 junta a estas instruções.
2. o Têm direito ao abono de rações de instrução das
alíneas correspondentes à sua categoria:
a) Os solípedes das unidades de cavalaria, de artilharia montada e a cavalo, que tomem parte na instrução
de recrutas, (da fileira e montadas de oficiais) e aponas
durante o periodo dessa instrução.
b) Os solípedes das outras unidades que tomam parte
na instrução de condutores e apenas durante o período
em que esta tem lugar, quando essa instrução os obrigue
a um trabalho diário de mais de uma hora, devendo
neste caso o comandante da unidade fazer a conveniente
proposta, fundamentada, no Miniatério da Guerra, por
intermédio do administrador geral do exército).
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c) Os solípedes das escolas práticas das diferentes armas e serviços, da Escola. Militar e Colégio Militar, durante todo o ano escolar.
d) Os solípedes das diferentes unidades e estabelecimentos, empregados em qualquer serviço extraordinário
violento, que os obrigue a trabalhar diàriamente mais de
uma hora e apenas emquanto êsse serviço durar. devendo
para isso o respectivo comandante enviar ao Ministério
da Guerra a conveniente proposta, devidamente fundamentada. Esta proposta deverá ser renovada semestralmente, em quanto aquela necessidade se mantiver, e a
autorização para o abono expira nos dias 30 de Junho e
31 de Dezembro de cada ano.
3.° As rações de treino para campeonato, só são abonadas mediante proposta.
4. o Têm direito ao abono da ração n. o 7 os soltpedes
que devem tomar parte na prova regulamentar «a cortamato» que não a estejam já vencendo, desde quinze dias
antes da prova e durante três dias que se lhe seguem.
5. o Para os regimentos do cavalaria com sede em Lisboa, quando por virtude de circunstâncias extraordinárias, o trabalho dos solípedes seja sensivelmente superior a duas horas diárias de trabalho, com mais de meia
hora de trote e dez minutos de galopo, pode ser-lhes
abonado um refõrço de 500 gramai! de aveia, mediante
proposta prévia do respectivo comandante, enviada ao
Ministério da Guerra, por intermédio do administrador
geral do exército, devidamente fundamentada.
6.0 Quando circunstâncias extraordinárias e que devem
considerar-se excepcionais, exijam que a Manutencção
Militar introduza nas mesmas rações qualquer «substitutção» em harmonia com a tabela u.? '2, junta, o director do mesmo estabelecimento, fará a conveniente proposta ao Ministério da Gucara, em tempo oportuno, e,
uma vez a substitutção autorizada, informará as unidades e estabelecimentos militares da substítutção qne introduziu na ração.
7.0 As unidades e estabelecimentos,' em vista das categorias de solipedes que são abonados, farão os cálculos das forragens a requisitar para determinado número
de dias, devendo as requisições à Manuten~ilo Militar,
ser feitas pelo número de quilogramas dos componentes,
correspondentes às rações a abonar.
8.0 Quando qualquer unidade ou estabelecimento militar abonar solípedes que vençam rações cujas diferen-
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ças sej am mínimas (exeru plos : rações n. os 1 e 2 ou rações n.08 4 e 5), poderão
distribuir
.aos solípedes das
duas categorias
a ração resultante
da mescla das duas
espécies de rações, embora as Iívranças devam ser feitas em harmonia com as rações que aos diferentes solipedes competem pola tabela n. o L
9. ° A disposição do número anterior tem por fim evitar a complicação de serviço que resultaria
da obrigação
de distribuir
uma grande variedade de rações dentro do
mesmo estabelecimento
ou unidade.
10.0 Deve ter-se sempre em vista que o determinado
nos dois números anteriores
não se refere às distriburções de rações cuja diferença de composições soja grande.'
11. o Sempre que o comandante de qualquer esquadrão
ou bataria proponha,
com a informação favorável do veterinário,
determinado
regime de ração para qualquer
solípede, e o comandante
da' unidade concorde, será publicada em ordem a respectiva
determinação.
12.0 Ficam autorizados
os comandantes
das unidades
ou estabelecimentos
militares
(quando possam adquirir
feno de boa qualidade e por preço tal, que a substituição
em seguida indicada, diminua o preço da ração) a pedir
à Manutenção
Militar a substitutção de 500 gramas de
fava e 2:000 gramas de palha nas «rações para cavalos»
que constam da «tabela n. o 1 D, por 2:200 gramas do
feno.
§ 1.0 As aubstitutções
a que se refere êste artigo podem dizer respeito a todos os cavalos de fileira da unidade, ou só a determinados
cavalos (como por exemplo,
montadas
de oficiais) e pode ser feita em todo ano ou
apenas em determinados
períodos, em que os comandantes dos cerpos a julguem possível e conveniente.
§ 2.0 Os comandantes
das unidades, desde que o conselho administrativo
respectivo
se tenha pronunciado
sôbre a proposta
que deverá adjudicar o fornecimento,
enviarão
à Manutenção Militar a sua proposta de substitutção,
com o custo do feno e a Manutenção Militar
entregará
à unidade ou estabelecimento
proponente,
em
cada ração a substituir,
a importância
do custo do feno
a que se refere o corpo do artigo, em substitutção de 0,5
quilogramas
de fava e 2 quilogramas
de palha, ou os
próprios 2k,20 gramas de feno se a unidade assim o do-

sejar.
§ 3.0 A resolução
as propostas

dos conselhos administrativos
sõbre
de fornecimento
de feno, ficam dependeu-
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tes da sanção do veterinário da unidade no respeitante à
qualidade dos fenos oferecidos.
13. o Para os registos das rações de forragens requisitadas e vencidas (para uso dos esquadrões, batarias, etc.)
e das rações distribuídas aos esquadrões, batarias, etc.,
(para uso dos depósitos regimentais) adoptar-se hão os
mapas modêlos 1 e 2 que fazem parte das presentes
instruções .

•

•
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N.· 2

Normas a respeitar nas substituições parciais
que seja necessário introduzir
nas rações normais da tabela n. o i
Para uso da Manutenção Militar
Equivalentes

a 100 gramas

de alimento

,-

Alimenlo
a
substituir

a substituir

.,

!IS
,5" e"
<:J

..

"
.8

<o
!Xl

------1-- -- -- -- -- -- -- -- --Fava (100 gramas) ....
A veia (100g ramas) •.•.
Milho (100 gramas) ....
Palha (100gramas) ....

100 187

-

100

220 220 150
110 110 100

85 100 100 130
-

-

-

40

180 285

-

80 195 500
70 156

-

-

351100

100

Observações
a) Deve evitar-se fazer a substituição completa de qualquer dos
elementos componentes da ração.
ú) Quando haja de distribuir-se
cevada, deve ser distribuída partida. Convém IJO verão subst ituir a aveia por cevada partida,
c) Não convém substituir
a palha de trigo pnra o penso por
qualquer outra.
'
d) Não se deve em caso algum reduzir
a palha das raçõe» da
tabela n." 1 de mais de 1:000 gramas da estabelecida,
excepto
quando se trate de substituir
por feno, em que metade da ração
de palha poderá sei' substitu ída. Se mais nenhum componente fôr
substituído
por feno, o coeficiente 35 deverá ser substituído por
75, para que o volume da palha e feno ingerido não seja inferior
ao de 3 quilogramas,
e) Não convém reduzir a fava que entra nas rações da tabela
D,O 1 em mais de metade
do estabelecido.
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a ministrar

1.° As unidades e estabelecimentos
militares providenciarão, com a antecedência 'nocessária, para que o «verde»
comece a ser distribuído
aos solípedes, numa data variável com as condições mezológicas da região em que se
produz o «verde» que se adquire, e determinada
pelo
veterinário
da unidade, mas compreendida
entre os últimos dias de Março e primeiros dias de Abril.
2.° Compete aos veterinários
das unidades ou estabelecimentos militares determinar
qual o regime de « verde»
ti ministrar
aos diferentes solípedes da unidado ou estabelecimento,
fazendo nêsse sentido a proposta
couveniente e respeitando
sempre que não haja motivo especial quo justifique
o contrário,
o regime em seguida
indicado.
3.° O regime de «verde» poderá ser simples ou mixto,
entendendo-se por regime mixto aquele em que é substituída
parte da ração de grão e de palha que o solípede vence,
por parte da ração de «verde», a que se refere o n." 4.°.
4.° A ração do «verde» simples deverá ser de: 41 quilogramas
de «verde» de boa qualidade quando enxuto,
o de 46 qt.ilogramas,
quando molhado.
5.° A duração do regime de • verde» deverá ser de
trinta dias, em princípio.
6.° Em principio, quando os cavalos não estejam em
serviço de instrução, ou qualquer outro serviço violento,
deverá ser-lhes ministrado
«vordo» simples durante um
período de sete dias, precedido
e seguido de «verde»
mixto, como regime de transição,
segundo os dados a
seguir indicados:
1.0 e 2.° dia: dois terços da ração de grão e palha
e um têrço da ração de «verde».
3. ° e 4.0 dia: metade da ração de. grão e palha e
metade da ração de «verde».
5. o a 12.0 dia: um têrço da ração de grão e palha
e dois terços da ração de «verde».
13.0 a 19.0 dia: «verde. simples.
20. o a 27.° dia: um têrço da ração de grão e palha
e dois terços da ração de «verde»,
28. ° e 29.° dia: metade da ração de grão e palha e
metade da ração de «verde» .
30. ° dia: dois terços da ração de grão e palha e um
terço da ração de «verde».
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Os solípedes vencerão durante todo o período de «verde»
simples 1quilograma de palha para camas, e o seu trabalho deve limitar se diariamente a um curto passeio higiénico, ou trabalho equivalente.
7. o Aos solípedes em serviço de instrução, ou qualquer outro serviço intenso, será ministrada, em princípio, e «verde» segundo o regime indicado em seguida:
1.o a 5.0 dia: dois terços da ração de grão o palha
e um têrço da ração de «verde».
6. o a 25.0 dia: dois terços de grão (sem palha) e
metade de « verde». Durante êste período os solípedes vencerão apenas 1 quilograma de palha
para camas.
26. o a 30.0 dia: dois terços de grão e palha e um
têrço da ração de «verde».
8.0 Logo que começar o regime de «verde» os veterinãrios farão inspecções amiüdadas aos eolípedes, para
verificar o estado deles e prescrever as alterações que
as circunstâncias demandarem.

Ministério da Guerra - f. a Direcção Geral- 3.11 Repartição

IV) «Que se realizem no presente ano as revistas de
Inspecção aos licenciados e reservistas, devendo para
êsse fim continuar em execução o disposto nas Circulares n.as 7:574, de 16 de Abril de 1929, e 9:961, de 21
do Maio de 1929, ambas expedidas por intermédio da
3. n Repartição da La Direcção Geral.
Até ao fim do presente ano económico só devem ter
lugar as revistas aos licenciados e reservistas residentes
Das sedes dos distritos de recrutamento e reserva, e aos
residentes nos concelhos onde esteja funcionando a junta
de recrutamento, aos Domingos em que ali tenha de permanecer pata efeitos da junta. Para os restantes só será
marcada a revista a partir de 1 de Julho.
As autoridades que tenham de passar a revista deverão verificar ~e da cadernetas das praças consta a unidade a que pertencem e respectivo número, devendo no
caso negativo escriturá-las devidamente».
(Circular n.? 6:982-P.

34: de 3 de Abril).

L' Série

ORDEM DO EXlmCITO

N.o 5

237

Minislério da Guerra - 2: a Direcção Geral _ f. a Reparli~áo

V) Que em substítureão
das constantes da determinação X) da Ordem do Exército n. o 8, 1." série, de 1929,
p. 1:077, sejam publicadas as seguintes:
Instruções

para o funcionamento

das messes de oficiais

Artigo 1.0 As messes de oficiais organizadas pela Manutenção Militar, nos termos do artigo 30.0 do decreto
n. o 5:570, alterado pela lei n. o 1:039, são destinadas a
fornecer alimentação e alojamento, ou só alimentação, a
todos os oficiais de terra e mar e suas famílias.
§ 1.0 São consideradas pessoas de família a espôsa e
filhos menores, filhas solteiras e pais ou irmãos a cargo
ou vivendo com 'o oficial, só podendo ser admitidos na
messe quando acompanhados pelo oficial ou quando êste,
em documento escrito e autenticado pelo comandante da
sua unidade, garanta êsse grau de parentesco, uma vez
que não possa acompanhar as pessoas de família.
§ 2.° Poderão ser também fornecidas refeições aos
domicílios, quando isso não prejudique o serviço interno
. das messes, para o que o requisitante mandará o material próprio para a condução, encarregando-se do seu
transporte;
estas refeições devem ser fornecidas nas
mesmas condições de qualidade, quantidade e preço em
que são fornecidas aos hóspedes das messes.
Art. 2.0 O titulo comprovativo da identidade do oficial
para a admissão nas messes será o respectivo cartão
de identidade, cuja apresentação é obrigatória sempre
que seja solicitada, devendo o oficial preencher de uma
forma legível o respectivo boletim de inscrição (modêlo A)
logo após a Sua chegada .
. Art. 3.0 Os hóspedes são divididos em quatro categorias a saber:
a) Hóspedes permanentes.

b) Hóspedes em trânsito.
c) Hóspedes comensais.
d) Hóspedes avulsos.
§ 1.0 São considerados hóspedes permanentes aqueles
cuja demora nas messes seja superior a três meses. mas
sem direito, por êsse facto, a qualquer redução nas suas
diárias.
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Estes hóspedes não poderão ocupar mais de ;)0 por
cento dos quartos de que disponham as messes.
§ 2.° São considerados hóspedes em trânsito aqueles
cuja demora nas messes seja inferior a três meses.
§ 3.° São considerados hóspodes comensais aqueles
que utilizam só a alimentação por mais de trinta dias
de cada vez que se inscrevam.
§ 4.° São considerados hóspedes avulsos aqueles que
se inscreverem para utilização só de determinadas refeições.
Art. 4.° Os hóspedes permanentes poderão conservar
os seus direitos como tais desde que continuem a pagar
o aluguer do quarto pela tarifa geral dos aposentos e
com a faculdade de a messe, em caso de necessidade,
aproveitar êsses quartos para hóspedes em trânsito duo
rante a ausência dos seus detentores, não devendo êsses
pagar alnguer nos dias em que estiver ocupado o quarto.
Art. 5.° Qualquer hóspede com alojamento na messe
deverá ser desalojado, uma vez que pela sua conduta
não prestigie o estabelecimento.
Art. 6. o Nenhum oficial poderá utilizar a messe só
para efeito de alojamento.
Art. 7.0 E absolutamente proibido, em qualquer das
instalações das messes, toda a discussão politica, religiosa ou de qualquer outra índole, em contraposição com
as leis, e em geral toda a crítica ou actos prejudiciais à
disciplina e à boa harmonia e camaradagem, devendo o
oficial gerente providenciar por forma a que sejam integralmente cumpridas estas disposições, quer intervindo
directamente, quer por intermédio das entidades do maior
graduação que ao tempo se encontrem nas instalações das
messes, ou ainda do director da Manutenção Militar.
Art. 8.0 É permitido aos hóspedes ter nos quartos artigos de mobília que lhes pertençam, que necessitem para
seu uso e a messe lhes não possa fornecer, desde que
entreguem ao gerente uma relação da qual constem,
sendo-lhes proibido dar à mobília da messe aplicação
diversa da que lhe é destinada, não lhos sendo também
permitido alterar o sistema de iluminação dos aposentos,
ficando responsáveis por quaisquer prejuízos ou danos
que possam causar.
Art. 9.0 Não é permitida a permanência de cites ou
outros animais nos aposentos das messes.
Art. 10.0 As instalações das messes só poderão ser
freqüentadas por senhoras, ou indivíduos do sexo mas-
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culino da classe civil, quando convidados e apresentados
sob garantia moral e responsabilidade pessoal de algum
dos hóspedes. Esta permissão é extensiva aos convites
para a utilização de quaisquer refeições.
Art. 11.0 Todas as despesas deverão ser liquidadas a
pronto e imediato pagamento; somente os hóspedes permanentes, em trânsito e comensais poderão fazer os seus
pagamentos mensalmente, devendo liquidar as suas contas
até ao dia 5 do mês seguinte àquele a que dizem respeito,
podendo em casos muito especiais, e por declaração escrita do interessado, haver uma tolerância de cinco dias
após o último dia de pagamento. Quando o abandono
da messe fõr feito antes do fim do mês, deverá o pagamento efectuar-se no próprio dia da partida, ou no dia'
anterior, se esta fõr antes das dez horas.
§ 1.0 Os oficiais que não tenham vencimentos por conta
do Estado deverão pagar adiantadamente as suas despesas.
§ 2.0 Os hóspedes que não derem integral cumprimento
a êste artigo terão de abandonar imediatamente a messe.
Art. 12.0 Os conselhos administrativos e repartições
do Estado efectuarão os pagamentos dos débitos que
porventura alguns dos oficiais deixem de fazer às messes,
sempre que estes lhes sejam pedidos pelos gerentes.
Art. 13.0 O aviso de abandono das messes deve ser
dado no escritório na véspera da partida, ou o mais tardar
na manhã. do dia da partida antes das onze horas da manhã.
A falta de cumprimento desta formalidade obrigará o
pagamento do dia inteiro. As bagagens devem ser retiradas dos quartos antes do meio-dia do próprio dia da.
saída.
Art. 14.0 O gerente não permitirá que sejam fornecidos nos quartos <,IS almoços e os jantares, a não ser
em caso de doença.
Art. 15.0 A falta de comparência dos hóspedes permanentes, em trânsito e comensais a qualquer das refeições
(almõço ou jantar) não permitirá desconto algum no preço
da pensão, excepto quando seja. de um ou mais dias completos e consecutivos, devendo o interessado prevenir no
escritório ató às vinte e uma horas do dia antecedente.
Art. 16.0 Os hóspedes devem fazer as suas reclamações directamente ao gerente da messe ou por escrito no
respectivo livro das reclamações, quando desejarem que
a sua reclamação vá até ao director da Manutenção Mi-

240

ORDEM DO EXERCITO N.· 5

1." Série

litar. O gerente da messe tomará as devidas providências
quando a reclamação fõr justa e ordenará a indemnização
se a ela tiver direito o reclamante, independentemente do
procedimento disciplinar que por acaso possa haver.
O gerente da messe comunicará imediatamente ao director da Manutenção
Militar as reclamações {}ue tiver
recebido e as resoluções que a êsso respeito tiver tomado.
Igualmente enviará cópia das reclamações constantes do
respectivo livro. Da resolução dada às reclamações dos
clientos ser-lhes há dado conhecimento, e não se conformando êles com essas resoluções caber-lhes há recurso
para o Ministro da Guerra.
Art. 17.0 Sempre que os recursos da instalação das
messes o permitam, haverá salas destinadas para as
crranças, a leitura, jogos e quaisquer outras distracções.
As salas deverão ser encerradas à uma hora, a não ser
em casos excepcionais devidamente autorizados pela Manutenção Militar.
Art. 18.0 São absolutamente proibidos os jogos de
azar nas dependências da messe.
Art. 19.0 Só com o pagamento extraordinário é permitido o fornecimento de comidas diferentes (dietas) das
que constituem as refeições normais dos hóspedes, salvo
se forem constituídas por géneros que entrem na composição dessas refeições e que por isso não envolvam excesso de despesa.
•
Art. 20.0 Não é permitido aos hóspedes terem criadas
particulares nas messes emquanto para isso não houver
alojamentos bastantes e apropriados.
Art. 21.0 As messes não deverão arrocadar nas suas
dependências mobílias pertencentes aos hóspedes.
Art. 22.0 Os oficiais que tenham débitos atrasados às
messes não poderão voltar a freqüentá-las
sem que primeiro tenham liquidado os seus débitos.
Art. 23.0 Os oficiais afastados ou separados do serviço por estarem incursos no R. D. M. não podem freqüentar as messes.
Art. 24.0 Não é permitida a ocupação de dois quartos
por uma só pessoa ou por um casal.
Art. 25.0 Os hóspedes têm de sujeitar-se à alimentação normal fornecida pelas messes, podendo no entanto
pedir quaisquer pratos extra, fruta, queijo, etc., de que
passarão vales, que pagarão extraordinàriamente.
Art. 26.0 Não 6 permitida a substitutção nem a troca
de pratos, assim como é também proibido a qualquer

ORDEM DO EXERCITO N.o 5

1.' Série

241

fazer-se substituir por outra pessoa, embora de
família, em qualquer refeição que não possa utilizar.
Art. 27. o O gerente poderá reservar quartos com cinco
dias de antecedência, desde que o aposento seja pago
durante êsses dias.
Art. 28.0 Não é permitido aos hóspedes o uso de ferros
ou fogões eléctricos nos seus quartos, nem tampouco
cozinhar dentro dos aposentos que lhes forem destinados.
Art. 29.0 As horas das refeições serão normalmente
das 11 às 14 para o almoço o das 19 às 21 para. o jantar, com tolerância de 15 minutos.
Art. 30.0 Os cálculos das diárias a pagar pelas crianças devem ser feitos sôbre o preço das diárias dos aposentos ocupados, segundo as suas idades, pela tabela.
existente nas mesmas.
Art. 31.0 Aos hóspedes da Messe de Lisboa será
permitido tomarem qualquer das refeições (almOço e jantar) na Messe de Caxias e vice versa, quando isso lhes
convenha e sejam portadores duma requisição passada
pelo gerente da messe onde estejam hospedados. As
messes no fim do mõs ajustarão as suas contas pelos
preços da tabela da messe que fornecer as refeições.
Art. 32.0 O gerente deve dispensar a todos os hóspedes, seja qual fõr a sua categoria, todo o auxilio e confôrto moral de que necessitem, providenciando para que
imediatamente sejam socorridos em caso de doença.
Art. 33.0 Em todas as contas a pagar pelos hóspedes
continuará a lançar-se uma percentagem, conforme abaixo
vai indicado, sõbre a sua totalidade, da qual se manterão aumentados os vencimentos do pessoal, que por êsse
motivo não conta com gratificações dos hóspedes.

hóspede

10
7
6
5

por
por
por
por

cento
cento
cento
cento

nas contas
de 3016 a
de 601,$ a
em contas

até 3006.
600tS.
1.0006.
superiores

a 1.0006.

Pessoal
Art. 34.' As messes de oficiais serão dirigidas por um
oficial do serviço de administração militar, nomeado ou
proposto pelo director da Manutenção Militar, que terá
a designação de gerente; e funcionarão para todos os
efeitos como qualquer sucursal da Manutenção Militar.
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Art. 35.0 As messes de oficiais serão administradas
por um conselho eventual nomeado pelo director da
Manutenção Militar, que ficará subordinado ao conselho
de administração do referido estabelecimento.
§ único. O conselho eventual de que trata êste artigo será constituído por três oficiais, dos quais o mais
graduado será o presidente e o gerente um dos vogais.
Art. 36.0 Os membros do conselho eventual são solidàriamente responsáveis em todos os actos de natureza
administrativa quando não tenham oportunamente manifestado a sua discordância por declaração expressa no
livro de actas.
Art. 37. n O conselho eventual reünirá,
pelo menos
uma vez em cada mês até ao dia 15, para apreciar as
contas do mês anterior, devendo o resultado dessa apreciação ser exarado no livro de actas, enviando o gerente
em seguida cópia da acta ao director da Manutenção
Militar. Qualquer dos membros pode pedir a convocação
do conselho eventual oxtraordinàriumente.
Art. 38.0 Ao gerente da messe incumbe:
1.0 Dirigir sob as indicações do conselho eventual
todos os serviços da messe;
2.0 Oumprir e fazer cumprir os regulamentos c ordens
em vigor;
3.0 Propor ao conselho eventual a nomeação ou demissão do pessoal operário e de escritório para o Rorviço da messe, promovendo a substituição do mesmo pessoal sempre que seja nocossãrio, sem depender para isso
de autorização superior;
4. o Desempenhar as funções de tesoureiro do conselho
eventual, sendo o único responsável pelos valores r-xistentes em cofre;
.
5. o Propor ao conselho eventual tudo o que julgar
conveniente para o aperfeiçoamento do 'serviço;
6. o Fazer cumprir rigorosamente todas as deliberações
do conselho eventual;
7. o Executar a escrituração e contabilidade da messe
ou fazê-la executar sob a sua direcção e responsabilidade;
8.0 Comunicar superiormente qualquer ocorrência que
demande providências ospeciais ;
9.0 O gerente organizará todas 8.S tabelas de preços,
submetondo-as à aprovação do conselho eventual;
10.0 Encerrar mensalmente a escrita da messe, enviando aos serviços de contabilidade da Manutenção
Militar cópia do balancete do Razão;
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11.0 Efectuar todas as compras autorizadas pelo conselho eventual, procedendo diariamente à aquisição de
todos os géneros precisos para o regular funcionamento
do serviço de cozinha;
12.0 Liquidar até o dia 15 dA cada mês, nI1 tesouraria da Manutenção Militar, todos os fornecimentos
efectuados no mês transacto;
13. o Depositar na Caixa Econ6mica Portuguesa todo
o numerário disponível e que não faça falta ao regular
funcionamento da messe.
Art. 39.0 Ao conselho eventual incumbe:
1.o Assegurar a cobrança das importâncias em débito
à messe;
2. o Verificar a legalidade dos documentos de receita
e despesa, devendo os mesmos ser rubricados pelo presidente do conselho;
3.0 Propor ao conselho de administração na Manutenção Militar os abates à carga dos artigos julgados
incapazes;
4. o Adq uirir pelo Fundo de renôvo todos os artigos . éJ. g. ~ t':/ ....JJ
necessários para substituir os julgados incapazes.
.1/ /.
Art, 40.0 Os membros do conselho eventual são pecuniária e solidàriamonte responsáveis:
a) Pelas conseqüências das resoluções que tomarem,
quando sejam contrárias às leis, aos regulamentos ou às
disposições e ordens em vigor;
b) Pela falta de zêlo no exame c verificação dos documentos;
c) Pela falta de cumprimento de qualquer disposição
legal ou regulamentar.
Art. 41.0 Aos gerentes será dado alojamento e alimentação na messe, pagos pelo fundo de exploração das
mesmas, tendo vencimentos iguais aos dos chefes das sucursais de igual patente, podendo acumular com quais9-uer outros serviços da Manutenção Militar que sejam
Julgados compatíveis com o exercício dos seus cargos,
caso êste em que os seus vencimentos ou parte deles podem deixar de ser pagos pelas messes.
§ único. Os gerentes têm direito à alimentação normal acrescida de pequeno almôço e uma garrafa de vinho de 01,8.
Art. 42.0 O pessoal operário em serviço na messe
terá direito à alimentação e ao ordenado que lhe fõr os
tipulado e a alojamento s6 aquele que o conselho eventual julgar indispensável.

}~,t.;-'~
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Art. 43.0 A alimentação do pessoal do escritório será
a determinada para os hóspedes, com direito a 0',25 de
vinho de consumo por refeição.
Art. 44.0 A alimentação
diária do pessoal operário
constará de três refeições :
1." refeição: chá ou café e pão,
~.a refeição: sopa, um prato, 0',25 do vinho e pão.
3.a refeição: sopa, um prato, 0',25 de vinho e pão.
1. o Os cozinheiros terão direito à quantidade de vinho
determinada pelo costume da localidade em que funciona
a messe e dentro do razoável;
~.o As horas de refeição do pessoal do escritório e do
pessoal operário serão determinadas pelo gerente.
Art. 45.0 O ordenado do pessoal do escritório e do
pessoal operário será fixado pelo conselho eventual,
proposto pelo gerente.
Art. 46.0 O pessoal de escrita será o estritamente
indispensável para o bom funcionamento da messe e terá
os seguintes deveres especiais:
1.0 Os empregados ou empregadas de escritório (amauuenses) têm por obrigação coadjuvar o gerente em todo
o serviço de escrita qno lhes fõr determinado, podendo
ter a seu cargo a venda de tabacos e perfumaria;
2. o O despenseiro tem a sou cargo a despensa, vasilhame, taras e cave, cumprindo-lhe coadjuvar o gerente
na escrita respeitante aos serviços que lhe estão distribuídos, e ainda outros que lhe sejam determinados pelo
gerente.
Art. 47.0 O pessoal operário ter A os seguintes deveres
especiais:
1.0 Ecónoma. Tem por obrigação superintender directamente sôbre todo o pessoal operário, tendo a seu cargo
a rouparia, as arrecadações, a fiscalização de todo o serviço da copa e da casa de jantar do pessoal, dirigindo e
fiscalizando a limpeza geral de todas as dependências e
promovendo a distribujção
de quartos pelos hóspedes
conforme as indicações do gerente, dando-lhe conhecimento de quaisquer irregularidades ou deficiências que
necessitem de resolução imediata.
2. o Pessoal ele mesa. O serviço de mesa será dirigido
pelo chefe de criados de mesa, que tem directamente subordinados os criados de mesa. Ao chefe de mesa compete n direcção de todo o serviço das salas de jantar, a
distributção das mesas pelos criados; indicar o local que
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os hóspedes ou comensais devem ocupar nas mesas; vigiar a forma como o serviço é executado pelos seus subordinados, obrigando-os ao máximo respeito e consideração para com os hóspedes e comensais; ter à sua responsabilidade uma dotação certa de viuhos, águas minerais
e licores para servir aos hóspedes mediante requisições
feitas por estes, e que venha directamente da cave; tomar conta de todos os extraordinários pedidos para as
mesas, preenchendo os talões de requisição modêlo A
para a copa e cozinha. É o primeiro responsável por
todos os haveres existentes e em serviço na sala 011 salas
destinadas às refeições, e pela limpeza e asseio das
messes, a qual é executada pelos respectivos criados.
Aos criados de mesa compete:
A execução de todos os serviços que pelo chefe lhos
forem determinados o concernentes às salas de jantar.
Têm por obrigação ser atenciosos rara com os hóspedes, atendendo prontamente aos pedidos dos mesmos;
requisitar ao chefe de mesa todos os extraordinários
que o hóspede deseje; dar conta ao chefe de todos os
extraordinários feitos pelos hóspedes. São responsáveis,
perante o chefe de mesa, pelo material existente e em
serviço nas salas do .i antar,
O número de criados sorã de um por cada sete mesas
de }luatro lugares, além do chefe de mesa.
Este pessoal folga fora das horas de serviço.
Diàriamente será escalado um criado q ne ficará em
serviço permanente, até terminada a refeicão do jantar.
3.0 Pessoal de copa. Todo o serviço de copa é feito
sob a rosponsabilidade do copeiro, que terá a coadjuvá-lo o pessoal necessário segundo as exigências do serviço.
O copeiro é directamente responsável por todos 08 haveres existentes na copa e tem por obrigação :
Confecção de chá, café, leite, cacau, pequenos almoços, etc., -Iimpeza de talheres, lavagem de vidros e louça
de cozinha, mesa, excepto travessas, que serão directamente lavadas na cozinha. Requisitar à despensa géneros
de que necessitar para consumo diário,
AJlldante de copeiro. Directamente subordinado ao
copeiro, executará todo o serviço pelo mesmo determinado, sendo o responsável perante o mesmo pelos haveres existentes na copa.
]~ste pessoal folga de quinze em quinze dias.
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4.° Criadas de quarto. O seu número será de um por
cada grupo de dozaesete quartos, com um auxiliar por
cada duns criadas, e tratam da limpeza. dos quartos que
lhes são distribuídos, devendo €lstucionnr em local que
lhes pormita comparecer prontamente às chamadas dos
mesmos. São responsáveis pela carga dos quartos, devendo comunicar imediatamente
sompro que algum dos
objectos seja deteriorado 011 huja desapnrecido.
Rstll pessoal folga de quinze em quinze dias.
Diariamente 8€1ráescalada uma criada de serviço permanente até a uma hora.
5. o Lavadeiras. O seu número será dotorminado pelas exigêQcins do serviço, mas não serão mais do que
uma por cada grupo de quarenta hóspedes, sondo responsãveís
pela roupa que lhes é entregue para lavagem
até a sua devolução.
~ste pessoal folga uma vez por semana.

6,0 Enqomadeiras. O seu número serA uma por cada
grupo de quarenta quartos o têm a seu cargo a pnssagem de roupa a ferro que lhes fõr distribuída, sondo rospensáveis
pelo. mesma e pelos prejuízos que por negligência lhe possam causar.
Êste pessoal folga uma vez por semana.
7. o Serventes. Têm por obrigação executar todos os
de limpeza que lhes forem indicados, auxiliando
as lavadeiras e ongomadeiras quando tal seja necessário,
f' o porteiro nns suus limpezas.
~ste pessoal folga uma vez por semana.
serviços

8.0 Pessoal de cozinha. Cozinheiro chefe:
Tem à sua responsabilidade todos os haveres existontes na cozinha. bem como a direcção dos serviços executados D!\ mesma, sendo o único responsúvel pela confecção da comida.
.
Ajudantes de cozinheiro. Directamente subordinados ao
cozinheiro, executam o trabalho pelo mesmo determinado.
São rcaponsáveis perante o mesmo pelos haveres existentos na cozinha.
O pessoal de cozinha folga semanalmente.
9. o Porteiros. Sor110 dois: um de dia e outro do noite,
que acumulará com as funções do guarda da noito o tem
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Para arraçoamento dos solípedes do Exército
A-
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. . . . • . . . . • . . .
Ra~'ão de guarnição para cuval. 8 do sela puro-'anguo 011 meio
sangue, inglí"s ou unglo-árube,
e cavalos de tiro pe ado
(rap. estrangeira};
ração permnneute para caval« pr ~a8
o montada de oficiais de cavalnrla j praça ,I oficiai de
qualquer arma com o CIH o d me trr de qui tação ; m ntudus especiais de sport elo uficias ,I qu: lquer arma i ra,;ã
de instrução para os cavalo de fileira do r g-iOj('llll
li cavalaria, Escol« Militar, Escola Pr átic d
avalada Il olípedes e11\ l~ cola Prádc
de Artilh ri . . . . . • . . . •

---

U>

2

2,5

Para OR solípedes da fileira dos regimentos ne infantaria,
ba talhões de caçadores e batalhões de ciclistas, esta
ração é permanente, sendo distribuída mesmo durante
o período de instrução de recrutas.

AM aolípedes dos rpgimt'ntos de cavalaria com sede em
Lisboa, quando por virtude de serviço extraordinário,
o trabalho diár ro seja sensivelmente
superior a duas
horas, pode ser abonado, mediante proposta fundamentaúa do comandao~e respectivo, um refôrço de mais
500 gramas de aveia duran te os dois meses de maior
intensidade da instrução (ração li.· 4 refor~ ada).

5

2,5

6

2,5

Aplica ••e a ~ste tipo de radio a mesma ob eunção contida na ração do tipo ll.O 4 (rnção n.O ti refurçada).

2,5

Para cavalos em treino (lue recebam a r lção do tipo
n." 7 sem bolo, pode a ra,;ão por prupo ta do concorrente ser reforçada com 1 quilograma de stl 'as.

7

.. ..

.

. . . . ..

.

..
d gll rr

J

u·

5.5

2,5

trop

.\ ração de roserva é igual ma Sem palha.
A ração do re8prva

lha d r. ção
2 (luilogr ln

rl!ç 10 11.° 3, fio 3 fluiJogrnmfli para o peu o c
lullu pr una par. callla .

l quilograma

Ó

igual m~ Sem palLJa.

para a clima; lia ~ação n.· 6, 4 quilograma
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TABELA.

Para arraçoamento

dos soIípedes do Exército

B - ESTABELECIMENTOS

CAUDÉLlC9S

(Quando não esteja autorizado o abono de rações a dinheiro)
Rações com bolo
Rações

sem bolo
M. ~L. 11>'1928

Designação

- ---:-'-"!""---:---~--;---I

da ração

d

Observações

E

.. "
~I~
<:

o

ê
C<

.-

"

Çj

-1
4

7

11
12
13

14

-------------1---

Ração normal para garanhües c mais soIípedes da fileira dos
Estabelecimcntos
Caurlélicos
. . . . . • . . . . . . . .
Ração de padreação para garanhõos .

Ração do treino para provas ele selecção para garanhõe.;
ração para éguas mães, durante os últimos seis meses da gestação e durante a amamcutação.
. .
Ração para poldros de 6 meses a 1 ano
Idem, idem de 1 a 2 anos .
Idem, idem de 2 a 3 anos.
Idem, idem de 3 a 4 ano" .

------

---

1
1,7

2
2,1

1,2
1,4

5,5
5,5

1,5

5,5
(a)

2

2,5

0,5

1,5

1
1,2
1,2

2
2,3
2

(o) Quan do seja julgado necessá+io,
poderá por proposta do director
(b) São 3,5 quilogramas para o penso, e ],5 quilogramas para a cama.

0,5

1

do respectivo

(a)
(a)
5 (b)

-_

--

,-

2
2
2
2

estabelecimento

----

----

--

-1

_

0,5
1,t

1,5

5,5

1,G

2.5

5,5

2,5

Dur.mto

2,5

Desdo O COlll"ÇO do treino até 15 dias depois das provas.
A fava e aveia dover~o ser partidas antes de di-tríbunla«.
A fava c aveia devcrao ser partida'
antes de di tribuída .

1,5

2,3

1
1
1

5,5

1
1

(a)
(a)

1

2
2,5
~,2

1

ser autorizado

5 (")

2
2
2

1
1,5
2

O período 'la cobrição, o depósito pode fazer na
composição da raçao. as substiturções
que julgar conv entCI.l!CS, l'~ h.lt!·JIlOlllacom a tabela n.v 2, e segundo ao;
regroes e facIlidade de obtcneão das várias forragen ..
lias casas dos lavradores que alojam os cavalos.

Esta ração é l'onse~vada até os poldros depois de ela
ficados serem enviados para as unidades.

o abono, cm cada umu destas r-ações, de 1,5 quilogramas

NOTA 1). E,ta parte fia tabela 11.· 1 é destinada a determinar
as forragens a vencer pelos Estabelecimentos
Caudélicos do Exército, ficando os directores
das as forragens, autorizados a alterar na sua utilização as determinações
da. tabela em harmonia com as circunstâncias.
NOTA 2). Ao, poldros dos Estabelecimentos
Caudélicos, quando em regime de pasto, ou de verde, nas cavalariças,
é abonado apenas 2/3 da ração de grão .

•

doa respectivos

da palha,

i-

para cama» dos poldros .

estahelecimentos,
•

uma. vez recebi-
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Regilllen

1;0

.

Ração n.· ...

{bolo

o

1.·

I,·

S.'

Ração no· ...

Esquadr&81

Esquadrõe •

~"

... {boln

~

..

'O

~""

Soma

1.·

I.·

S.'

Ração Do' ••• ... /bolo

... /bolo

ElqDa,Ir381

E.quadrllo.

~
~
~

'O

3

Soma

;;

L'

2.'

S.'

..

'&.
~

oma

1.·

~

li.'

S.'

i..

Raçlo 0° ...

I
1.·

2.'

S.·

Rl\~ão n.? ••• .../bolo

.../bolo

~

..""

Soma

'O

O

1.·

2.·

-- --

S.'

--

~

-_..

.~

Soma

'O

""

O

1.°

2.°

8.°

..""

00

O

-- -- -- --

--

,

I

Quantidade dos componentes

Esquadrõos

E.quadrõel

-- -- -- -- -- --- -------- --- -- -- -- -- --- -- -- -- -- --- -- -- - -- Q

Ração n.· ...

};Iquadrõe.

oma

M~8 de .. , de 193 ...

AOS ESQUADRÕES

... /holo
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1)

(Modêlo n,o 2)

de

REGISTO DE RAÇÕES DISTRIBUIDAS
Raçlo 00· ......
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Soma

Qualidade das rações

Número
de
raçlle.

Aveia

Fava

--- ~

Milho

Bolo

. Palba

--- ---

Feno

-- --_
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à sua responsabilidade

a ntrada do edifício e escadaria
central; fiscalizará todo o movimento da casa, não permitindo l\ entrada senão a pessoas cuja idoneidade reconheça; fiscalizará a saída do pe soal de serviço; registar" em livro próprio sempre que seja admitido um
h6sped ou comensal, bem como a saída, recebendo para
isso do escritório as indicações n ce sárias. S6 permitirá
o acesso pela escada central a pessoas decentemente
vestidas, devendo o movimento do criados fazer-se pela
escada de s rviçó, D verá guardar, durante o prazo máximo do oito dias, toda a cor r pendência dirigida a09
client s que tenham abandonado a m se; findo e te prazo
{)não hav ndo ordem cm contrário do do tinatário, será
esta. enviada ~ unidade ou c tab lccimonto a que o mesmo
pertença,
endo C te conh cido, ou d volvida ao correio
m ca o contrário.
Executarão o serviço de limp za da escadaria e entrada da me se.
~rt. 48.0 O gerente requi itnrá à. .ede da Manutenção
MilItar todo o p . cal militar que julgar indi pensável
para o 'crviço da mos e. ii: t pe oal será. pago pelo.
fundos da measo a gratific
s ser-lhe hão arbitrada
pelo conselho ev ntual, . oh propo ta do gerente.
A~t. 40.0 Haverá p. rn. o . rviço do con elho os livro
s~gulDtes, cujo mod -lo: tão apon os à Ordem do ExérCtto n." 8, 1.& órie, de 5 d
'otombro d 1927:
çõ

Principais:
1.o Livro de acta .

2. o Diário ~ modõlo om reial.
3. o Raz 0- mod lo com srcial.
4. o Inv ntário balan o -lllodêlo
5.0

comercial.

abl- mod -lo com rcial.
lu::ciliare. :

(5.o Bal nc t

- modêlo comercial.
7. o Dev dores • credor s - modêlo com rei 1.
.0
Ióvei
ut n: ílio - modêlo comercial.
9.0 Diário da r
ita - modelo esp cial.
10." Diário da d p a - mjg-mo(!õlo . pecial,
11.o Diário nu. iliar - J1lod lo comerei 1.
12.0 R i to do m \imento \1 d pen I - mod lo
Com r ial.
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13. o Registo do movimento da cave - modêlo comercial.
14. o Registo de hóspedes - modêlo especial.
15. o Registo de vencimentos - modelo especial.
16. o Registo de vasilhame - modêlo comercial.
17. o Registo de requisições - modelo comercial.
18.0 Registo de compras efectuadas na praça a
pronto pagamento - modêlo comercial.
19. o Resumo do Diário da receita.
§ único. Além dêstes livros haverá os que forem julgados necessários para a clareza da escrituração.
Disposições gerais
Art. 50. Em casos especiais, quando autorizados pela
Direcção da Manutenção Militar, poderão hospedar-se,
nas messes funcionários civis de elevada categoria, sem
prejuízo do alojamento a que têm direito em primeiro
lugar os oficiais e suas famílias.
Art. 51.0 Todas as dúvidas que se suscitarem sobre a
interpretação destas instruções ou quaisquer casos não
previstos devem ser resolvidos pela Direcção da Manutenção Militar, sob proposta do gerente e com a aprovação do Ministério da Guerra, se tanto fõr preciso.
0

31illistério da Guerra - 2. a Direcção Geral- P

Repartição

VI) Que se publique o seguinte:
Que as atribuições do inspector do Serviço das Obras
e Propriedades Militares são as seguintes:
1. o Solicitar dos comandantes das unidades, directores
dos estabelecimentos militares e do Serviço de Propriedades e Obras Militares e dos conselhos administrativos
os esclarecimentos que julgar necessários para o desempenho da sua missão e relativos às propriedades militares que~ ocuparem, administrarem ou fiscalizarem e às
obras em execução nas mesmas propriedades.
2. o Inspeccionar por iniciativa própria e assiduamente
as propriedades e as obras que nelas se estejam executando.
3.0 Efectuar as inspecções que lhe forem determinadas
pelo director da arma de engenharia ou do Ministério

1." Série
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da Guerra às propriedades militares e às obras em execução ou a executar nessas propriedades.
4.0 Solicitar a comparência dos directores do Serviço
de Propriedades e Obras Militares ou dos seus delegados
nas inspecções que tenha de efectuar.
5. o Apresentar ao director da arma de engenharia relatórios técnicos das inspecções que efectuar.
6. o Relatar ao administrador gernl do exército, por
intermédio da Direcção da arma do engenharia, os factos
de natureza administrativa de que tiver conhecimento
nas suas inspecções às obras e propriedades militares.
As deslocações efectuadas pelo inspector do Serviço
das Obras e Propriedades Militares e as do seu adjunto,
dos directores do Serviço de PropriedaCles e Obras MiIitares ou dos seus delegados, são consideradas urgentes,
devendo o mesmo inspector comunicar essas deslocações
à Repartição do Gabinete, a fim de por êste serem ordenados os abonos devidos.

Ministério da Guerra-

2.1. Direcção Geral- 3.a Repartição

VII) A fim de poder habilitar os oficiais a poderem
adquirir os novos artigos de uniforme, nos termos estabelocidos pela legislação em vigor, e a que se refere a
circular n." 6, da Repartição do Gabinete, de 1 do corrente, e que são: bandolcira-fiador de espada, charlateiras-dragonas, banda e francalete dourado, fica autorizado que, para cada oficial que o solicito, os conselhos
administrativos requisitem desde iá às Oficinas Gerais
~e Fardamento e Calçado os referidos artigos e até à
Importância total de 6006, devendo porém o pagamento
ser feito em doze prestações e a começar no próximo
mês de Julho.
Independentemente do abono acima referido os oficiais
podem no próximo ano económico utilizar-se do crédito
de 2.000$, que está autorizado.
(Circular n. o 8, de 17 de 11ar<,:0).
VIII) Que a determinação G.a da Ordem do Exé1'cito
n. o.2, La série, do corrente ano, P: 112, seja também
aphcáv.el a praças do pré, ficando revogada a determinação 0.:1 da Ordem do Exército n.? 1, L." série, do corrente ano, P: 24.
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Direcçfto Geral- t. ti. Rfpartição

IX) Que, sendo exigida a freqüência da Escola. Preparatória de Quadros, para a admissão no concurso à
matrícula na Escola Militar, se observe o seguinte:
1." Que devem requerer a sua admissão à freqüêneia
da Escola Preparatória de Quadros, desde que desejem
concorrer à matrícula na Escola Militar no futuro ano
lectivo de 1930-1931:
a) Os mancebos a quem foi concedido adiamento de
alistamento nos termos do n.? 12.0 da base 17.:\ do decreto n ," 11:81>6, de 5 de Julho de 1926;
b) Os mancebos que atinjam vinte anos de idade no
corrente ano e que por êsse motivo devem comparecer
às próximas juntas de recrutamento;
c) 'I'odos 08 outros mancebos que desejem concorrer
à citada Escola Militar, embora não atinjam vinte anos
de idade no corrente ano.
2.0 Que os mancebos a quem tenham sido deferidos
os respectivos requerimentos sejam mandados comparecer às próximas juntas de inspecção e os que forem apurados nessas juntas, encorporados no acto da sua apresentação para a freqüência
da Escola Preparatória de
Quadros.
3. o Que os req uorimentos sejam entregues nos distritos de recrutamento correspondentes à naturalidade ou
residência dos interessados, acompanhados dos atestados
das habilitações que possuem e dos certificados de matricula nas cadeiras que se encontrem freqüentando, a
fim de provarem q ue se encontram em condições de poderem ir ao concurso para a matrícula na Escola Militar.
4. o Que aos interessados que assim o desejem sejam
devolvidos os atestados a quo se refere o número antecedente.
5. o Que os requerimentos, dos quais deve constar a
idade, filiação, naturalidade e residência, sejam remetidos à La Repartição desta Direcção Geral.
6.° Que os alistamentos o encorporações a que se refere o n." 2.° desta circular sejam considerados por antecipação para os mancebos ahrangidos pelas alíneas a)
e b) do n, o 1.0 e como voluntários para os abrangidos
pela alínea c) do mosmo número.

1.' Série
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Os requerimentos a que esta circular se refere deverão dar entrada nesta Direcção Geral até 15 de Maio
do corrente ano.
(Circular n. ° DII, de 20 de Março),
~) Que, para regular e conveniente aproveitamento
da lUstrução a ministrar, os oficiais das diferentes armas
e do serviço de administraeão militar só sejam nomeados
para. a freqüência dos cursos de comandantes de companhia, esquadrão, bataria, batalhão e grupo, a que se
referem as alíneas b) do artigo 43.0 e c) do artigo 44.0
do decreto n.? 17:378, depois de terem as escolas de re~ruta.s que lhes são exigidas para a promoção ao põsto
imediato, e bem assim que os mesmos oficiais só sejam
nomeados para a frequência dos cursos de informação
do. respectivo grau depois da freqüência dos cursos anterIOrmente citados.
linistério da Guerra - 3.a Direcção Geral- 3.a Repartição
XI) Que aos mancebos aptos nos termos do artigo 79. °
do Regulamento dos Serviços de Recrutamento e notados
refractários nos termos do decreto n , o 13:824, de 24 de
Junho de 1927, deve ser tomada a declaração a que se
r~fere a portaria n." 6:648, publicada na Ordem do ExérCtto n." 2, La série de 1930, quando se apresentem nas
respectiv3.s unidades ou quando requeiram o levantamento da nota de refractário antes da época da sua apresentação nas unidades onde devem ser inspeccionados.

lioistério da GlIerra-Direcçáo

do Seniço de Adminislraç10 lIihlar-

3. a Repartição

?aI) Tendo-se verificado que nem sempre são cumpridas com precisão as diferentes disposições relativas
ao serviço de fardamento e calçado do exército, se obs~rve o mais rigoroso cumprimento de todas às disposlÇn~S em vigor reguladoras daq nele serviço e a sua
máxlma fiscalisação, e, mui especialmente, no que respeita. ao calçado das praças a observância exact~ dos
preceitos contidos na tabela n. o 2 d3.SL S.·F. publicada
na Ordem do Eeército n. o 13, 1.. série, de 1929, Deter-
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VI, evitando assim, os prejuizos resultantes
para o Estado pela falta de cumprimento de todas aquelas disposições pela qual os conselhos administrativos
se tornam responsáveis.
Igualmente se recomenda aos conselhos administrativos todo o cuidado na elaboração das requisições de
fardamento ao Depósito Geral de Fardamento e Calçado,
as quais deverão ser efectuadas com a maior parcimónia
o por forma a não serem excedidas as necessidades prováveis das unidades,
minação

4.

o-

Declarações

Ministério da Guerra- Reparlição do Gabioele do Ministro

I) Que os militares pertencentes às unidades e estabelecimentos militares que fiquem mais próximo da estação
do Rossio do que da de Alcântara-Terra
e que tendo de
seguir viagem se destinem à linha de Oeste podem embarcar na primeira daquelas estações, desde que não
sejam portadores de bagagem, tomando para êsse efeito
os combóios tramuiais, que dão ligação àqueles na Amadora, seguintes:
1:307 - às 711,43 para Alfarelos, Figueira e Põrto.
1:317 - às 10
para Caldas da Rainha com ligação nesta para Alfarelos.
1:327 - ás 15 ,40 para 'I'õrres Vedras.
1:329 - às 17 ,10 para Tôrres Vedras só com V"
e 2.1' classes.
J :333 - às 17 ,55 para Alfarelos, Figueira e Porto,
com part1.gem na Amadora, Cacém, Mafra, Malveira, Tõrres Vedras e seguintes.
1:345 - às 20,10 para Tõrres Vedras com ligação
no Cacém.

ltiuistério da Guerra - 2,& Direcção Geral-I.

n Reparli~ão

II) Que o fabrico de gases e fumos para o serviço do
exército é da competência da Fábrica de Pólvora Físicas e Artifícios, em Barcarenu.

1.& Série
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Rectificações
. Na_Grdem do Exército n.O 17, de 1929, p. 940, 1.12, onde selê:
«mfenor», deve ler-se: «superior..
Na Ordem do Exército n.O18, de 1929, p. 977, 1. 19, onde se Iê :
«33», deve ler-se: ,,32».
N a Ordem do Exército n.O2, P: 85, 1. 3.', acrescentar tt designação do n.OII, a palavra «médicos».
A

João Namorado de Aguiar.
Está conforme.

o

Ajudante General,

MINISTÉRIO

DA GUERRA

20 DE MAIO DE 1930

ORDEM

DO EXÉRCITO
(t.a Série)

Publica-se ao exército

1.o Uillistério da Guerra-I>'

a

o seguinte:

Decretos

Rfpartição da Direc~ão Geral da Contabilidade Pública

Decreto n.O 18:246

Considerando que houve a venda de diversos artigos de
ma:erial realizada pelos serviços dependentes ~o. Min~stério da Guerra a entidades estranhas a êsse MllllstérlO,
~ que por outras proveniências foram arrecadadas várias
Importâncias e outras haverá ainda a arrecadar até final
do corrente ano económico, cuja soma total deverá ascender a cêrca de 1:250.000t$;
Considerando que a cobrança destas receitas não foi
considerada no orçamento geral das receitas do Estado
para o ano económico corrente e tendo em vista que
algumas dotações do orçamento do Ministério da Guerra
para o mesmo ano económico carecem de ser reforçadas,
podendo o correspondente aumento ser compensado com
parte das referidas receitas;
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n:o 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do. ~irostro da Guerra e tendo ouvido o Conselho de Ministros:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 São reforçadas: com a quantia de 54.340~,
a verba de 700.000~ inscrita no capítulo 2.0, artigo 11.0,
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n.? 1, sob as rubricas de «Aquisição de semo\'cntes»«Para compra de gados», do orçamento
do Ministério
da Guerra para o ano económico corrente, o com a quan·
tia de 945.660t$, a verba de 12:õOO.000a inscrita sob as
rubricas de «Aquisição do material do guerra do defesa
e sr-gurança pública» - « Pura compra
do material de
guorra» no n." 2.0 dos citados capitulo e artigo do referido orçamento,
Art. 2.° No orçamento
das receitas gerais do Estado
para o ano económico dEI 1929-1930, é adicionada
à
quantia inscrita no artigo 111.°, sob a rubrica de «Pro.
priedades
militares
e diversas receitas», a importância
de 1:250.000t$.
Art. 3.° Fica revogada a Iegislaeão em contrário.
Determina-se
portanto a todas as autoridades
a quem
o conhecimento e execução 00 presente decreto com força
de lei pertencer
o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente
como nêl« SEIcontém.
Os Ministros de todas as Repartições O façam imprimir,
publicar
e correr.
Dado nos Paços do Govêrno da República,
em 25 de A bril de 1930.- ANTONIO ÓSCAR
DE FRAGOSO
CARi\10NA'
Domingos Augusto Alu8 da
Costa Oliveira - António Lopes Mateus - Luis Maria
Lopes da Fonseca - António de Oliveira Salazar - Jo!1o
Namorado de Aquiar - Lui« .António de Ma.r;alht1es COI'reia - Fernasulo AuguRto Branco - João Antune . , G,timarães - Gustavo Cordeiro Ramos - Henrique Ltnharee
de Lima.

Alinislério da Guerra -llrjlarliçJo

do Gabinete do Ilillislro

Decreto n.· 18:252
Impôs-se o Governo, como dever supremo, assegurar
a ordem e garantir a paz da N ução,
Ncsto sentido tem procurado
nortear
a sua ac\,110 e
está disposto a manter-se
nõle firmemente, sem fraquezas 11(\111. violências.
Decorreu já bastante tempo sõbre os movimentos que
nos últimos unos têm perturbado
a ordem o a paz nacionais, e dos quais rosulturam
situações diversas o por
VeZ('H mesmo mal definidas.
Importa fixar com pI'l1cisilo e igualdade tais situncões,
de modo a reparar
possívois injustiças e acautelar
de

1.' Série

ORDEM: DO EXÉRCITO

N.o 6

257

futuro a ordem, condição indispensável
de todo o trabalho útil e base essencial de toda :1 prosperidade.
Verificou-se também a dificuldade de execução dos decretos n.OS 16:002 e 16:582, convindo por isso substituir
o regime que por êles se pretendeu criar por outro de
a}Jlicação fáciL
Por isso, usando
da faculdade
que me confere o
n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de
Novembro de 1926, por fôrça do artigo 1.0 do decreto
n.? 15:331, de \) de Abril de 1928, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 Os funcionários civis e militares que hajam
tomado parte om qualquer
movimonto
revolucionário
contra a Ditadura,
praticando
netos ou omissões
de
actos, seja qual for a sua situação actual, considerum-se
todos incluídos em alzuma das categorias estabelecidas
~('ste decreto, de har~onia
com as prescrições
nêle contidas.
Art. 2.° Os militares que se não tenham apresentado
após esses movimentos
e tenham sido abatidos 11.0 efectivo dos seus quadros como desertores
serão julgados
pelos tribunai::; competentes,
quando se apresentem
?u
se.J~m capturados,
não se lhes aplicando porém as dispOsIções do § 1.0 do nr-tiao 34-.°, § {mico do artigo 171.0
e artigo 175.° do Códio-oode
Justiça Militar, conforme o
o
C~80. Após o cumprimento
da pena, ou no caso .de absolVIção pelo crime de deserção,
ser-lhes hão aplicadas as
disposiçõos dêste decreto.
Art. 3.° Serão reformados ou aposentados
com os seus
vencimentos
do categoria na situação em qllo so encontravam à data. do movimento revolucionário
0111 que tomaram parte contra a Ditadura, se nessa situação tiverem dir(lito à reforma ou aposontação:
1. o Os oficiais superiores e gonernis do exército e da
armada que noles exerceram
aC<:ão do comando;
2. o Os t:nncio~ário5 civi~ e militares que tiveram acção
de excepcíounl lmportânCHt em algum movimento ou tomaram parto em mais de um;
3. ° Os chefes e cabos das corporações
policiais que
por qualquer forma se manifestaram
contra o Governo
durante êsses movimentOR.
§ único. Os que estiverem om situação que lhos não
dê direito à reforma ou aposontação
serüo abatidos ou
demitidos, conformo forem militares ou civis.
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Art. 4.0 São reintegrados, ficando na situação de adidos quando civis e na situação de supranumerários permanentes quando militares, todos os indivíduos abrangidos pelo artigo 1.0 e não incluídos nos artigos 3. o ou 6.0
dêste decreto.
§ 1.0 Os ad idos têm a situação regulada por lei.
§ 2.0 Os supranumerários não poderão exercer função
alguma militar, nem receber mais de 75 por cento dos
seus vencimentos de categoria.
§ 3.0 Quer uns, quer outros, só poderão ser chamados a fazer serviço nas suas unidades ou repartições
passados dois anos sõbre a publicação dêste decreto.
Art. 5." Os que se encontravam na situação de reserva, reformados ou aposentados, regressarão ás suas
anteriores situações, não podendo contudo receber mais
de 75 por cento dos seus vencimentos de categoria.
Art. 6.0 São reintegrados, continuando ao serviço:
1. o Os indivíduos contra quem haja corrido processo
mandado arquivar por despacho ministerial;
2.0 As praças do exército e da armada com graduação
inferior a sargento;
3.0 Os guardas e agentes das corporações policiais e
soldados da guarda nacional republicana e guarda fiscal.
§ único. A reintegração dos abrangidos pelos n. os 2.0
e 3.0 dêste artigo depende do seu bom comportamento
anterior e das boas informações dos chofes sob cujas
ordens vão servir.
Art. 7.0 Para haver direito a ingressar em qualquer
das situações fixadas nos artigos anteriores,
indispensável que os interessados o requeiram ao Ministro respectivo, dentro do prazo de trinta, quarenta e cinco ou
noventa dias, conforme se encontrarem na metrópole,
nas ilhas adjacentes ou nas colónias e países estrangeiros, ou que, sendo desertores, se apresentem no prazo
de noventa dias, a contar da publicação dês te decreto.
Art. 8.0 Os funcionários civis ou militares que, embora
abrangidos pelo artigo 1.0 dêste decreto, tenham permanecido ao serviço poderão nêle continuar ou ser desligados, ingressando em qualquer das situações fixadas
neste decreto independentemente de o requererem, mediante proposta do respectivo Ministro, em harmonia
com o parecer da comissão criada pelo decreto n. 016:002,
e por deliberação do Conselho de Ministros.
Art. 9.0 Poderá o Governo fixar residência onde e
ó
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quando o julO"ue conveniente a todos os Indivíduos abrangidos por êst~ decreto.
Art. 10.0 A aplicação dêste decreto a casos omissos
será feita pelo Conselho de Ministros, sob parecer da
comissão criada pelo decreto n." 16:002, e dela não haverá recurso .
.~rt. 11.0 Ficam por êste decreto extintos os tribunais
mIlItares especiais de Lisboa e Pôrto, criados pelo decreto n,o 13:392, do 31 de Março de 1927, transitando
os. _processos pendentes do primeiro para 0.1. o Tribun~l
Militar Territorial de Lisboa e do segundo para o TrIbunal Militar Territorial 00 Pórto, os quais serão arquivados, com excl'pção dos referentes aos crimes de deserção ~ comuns. Para o pessoal da armada os processos
transItarão para o Tribunal Militar da Marinha.
Art. 12.0 Êsts decreto entra imediatamente em vigor e
revoga a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o co~hecimento e execução do presente decreto com fõrça
de le.~p\rtencer o cumpram e façam cumprir o guardar
tam mtelramente como nêle se contém .
.Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República, em 26 do Abril do 1930.- ANTÓNIO ÓSCAR
lJE FRAGOSO CARMONA _ Dominqos Augusto Alve8 da
Costa Üliretra - António Lopes Mateus - Luís Marta
Lope8 da Fonseca _ António de Olireira 'Salazar- João
N; morado de Aguia1'- Luis António de Maqolhães Correia - Fernando Au.qusto Branco - João 4ntune~ Guima1'ães- Gustavo Cordeiro Ramos - Henrique Linhares
de Lima.

linistério da Goerra - 3 a Dlmção Geral- Estado Jlaior do Exército
f a Reparuçáa _ 2. a Secção
Decreto n.O 18:266

Consideraudo a necessidade de facultar ao sorviço de
saúde os maqueiros especializados para o serviço das
secções de higiene e dC'siufecção a que se refere o § 1.0
do artigo 104.° do decreto n.o'13:851, de 29 de Junho
de 1927, maqueiros a que n. alínea e) do § 2.° do artigo 7.° do decreto D.O 17:379, de 27 de Setembro de
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1929, se refere com a designação de maqueiros sanitários;
Considerando
a necessidade
de ministrar
aos maqueiros sanitários uma instrução
que lhes permita desempenhar as funções especiais
a que se destinam, instrução
essa que não pode ser-lhos ministrada
nas unidades da
arma de infantaria
onde s110instruídos os maqueiros serventes;
Considerando
que o pro~rama de instrução dos rocrutas da La secção da com panhia de saúdo (enfermeiros)
abrange matérias necessárias
aos maqueiros sanitárioa ;
Considerando
a necessidade do organizar
os cursos do
maqueiros
sanitários,
de acõrdo com as determinaeões
do decreto D.O 13:851, de 29 de Junho de 19~7, e do
decreto n.? 17:379, de 27 de Setembro de 1929;
Usando da faculdade que me confere o n. o 2.0 do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, do 26 do Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril do 1928, sob proposta do Mi.
nistro da Guerra:
Hei por bem aprovar
o mandar pôr em execução o
regulamento
dos cursos do maqueiros sanitários, com os
programas
anexos,
que fazem parte integrante
doste
decreto.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar.
Paços do Goyêrno da República, 30 de Abril
de 1930.- ANTÓNIO OSCAR DE FRAGOSO CARMONAJoão Namorado de Açutar,

Regulamento dos cursos de maqueiros sanitarios
Artigo 1.0 Os cursos de maqueiros sanitárlos dostínam-se a ministrar os conhecimentos teóricos e práticos
necessários
para especializar
os maqueiros das companhias de saúde destinados ao serviço das secções do higiene e desinfecção, habilitando-os para o desempenho do
cargo a que são destinados em tempo de paz e em campanha.
Art. 2.0 Em cada encorporação
de recrutas será atribuído à 1. a socção das companhias
do saúdo um coatingento de prac:as que habilito essas unidades a fornecerem, finda a instrução de recrutas, além do número elo
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enf€'rmeiros,
O de maqueiros
sanitários
necessários
ao
serviço. A todas estas prac;as será ministrada
a instrução elementar de enfermeiros.
Art. 3.0 Na última semana do segundo mês de instrução de enfermeiros
os directores das escolas de recrutas das companhias de saúde escolherão entre as praças
da La secção que, pelo sorteio, dovem. ficar no quadro
per~anente
aquelas que devem re~eber lllstruc;ã? de maqUetros sanitários,
sendo o seu numero determinado
em
harmonia com as necessidades
de serviço.
§ único. Estas praças serão transferidas
para a ~.a
secção das companhias de saúde de acôrdo com as disposic;ões do § 4.0 do artigo 10-1.0 do decreto n.? 13:851,
de 29 de Junho de 1927.
Art. 4.0 As praças que nos termos do artigo anterior
forem transferidas
para a 2. fi secção das companhias
de saúdo continuarão
a receber instrução geral de infantaria
e de maqueiros,
em conjunto com as praças da
Ln secção das mesmas companhias.
Art. 5.° Além da inetrução a que se refere o artigo antefl?r, será ministrada
a estas praças uma instrução. espec~a~, .q ue constituIrá o 1.0 grau do curso de maqueiros
samtarlOs e terá a duracão de quatro semanas.
A.rt. 6.° O 1.0 grau d~ curso de maqueiros
sanitários
realIzar-se
há nas companhias
de saúde, sendo ministrada a parte necessária nos hospitais militares de Lisboa, Põrto o Coimbra.
§ 1.0 Terminado o curso, as praças que o froqüentaram são submotidas a exame sõbre as matérias do respectivo programa
e classificadas
em valores de
a 20,
obü'ndo aprovação as que tenham a classificação mínima
-de 10 valores.
§ 2. o As prnças a provadas serão classificadas
como
soldados maqueiros
sanitários,
sendo mandados preencher nos estabelecimentos
militares os quadros correspondentes,
onde prestarão
serviço da sua especialidade.
0
§ 3. As pra.c;as que não obtiverem aprovação no exame
serão transferidas
para a arma de infantaria,
onde freqüentarão nova escola de recrutas
ficando obrigadas a
servir no quadro permanente.
'
0
Art. 7. O 2.0 grau do curso de maqueiros sanitários
terá a duração
de dois mORf'S, com início cm 1 do Novembro, funcionará igualmeuto nas companhias do saúdo,
sendo ministrada a parte necessária nos hospitais militatares do Lisboa, Põrto e Coimbra, e será mandado fre-

°
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qüentar pelas praças habilitadas com o 1.° grau do curso
que satisfaçam às condições seguintes:
La Ter mostrado no desempenho das funções de maqueiro sanitário aptidões para êsse cargo i
2.8 Ter obtido aprovação no exame do 1.0 curso das
escolas regimentais.
§ único. Terminados os cursos do 2.° grau as praças
que o freqüentaram serão sujeitas a um exame e classificadas em valores de O a 20, considerando-se
aprovadas
as que obtenham a classificação mínima de 10 valores.
Art. 8.0 As companhias de saúde enviarão anualmente
à Direcção do Serviço de Saúde Militar, até 1 de Outubro, relação quantitativa das praças que, nos termos doartigo anterior, estarão em condições de ser admitidas
nos cursos do 2.0 grau, enviando também a indicação donúmero de primeiros cabos maqueiros sanitários que podem mobilizar.
Art. 9.0 A Direcção do Serviço de Saúde Militar comunicará à 3.a Direcção Geral do Ministério da Guerra o
número de praças que em cada companhia estão nas condições de ser admitidas à matrícula do 2.0 curso, em harmonia com as indicações recebidas das companhias de
saúde, nos termos do artigo anterior.
Art. 10. o A 3. a Direcção Goral do Ministério da Guerra,
tendo em atenção as necessidades de mobilização, fixará,
até 15 de Outubro, o número de prnças que em cada
companhia deverão ser admitidas à matrícula do 2.° grau
do curso de maqueiros sanitários.
§ único. Quando o número de praças mandadas admitil' a êste curso fõr inferior ao número das que possuem
a respectiva habilitação, os comandantes das companhias
de saúde escolhem quais as que devem ser admitidas,
tendo em atenção a antiguidade militar, comportamento,
classificação no curso do 1.0 grau, qualidades morais, físicas e militares.
Art. 11.° O ensino professado no curso de maqueiros
sanitários terá um carácter tanto quanto possível prático e snbordinado aos programas de instrução que
acompanham êste regulamouto e será ministrado por
meio de liçõrs teóricas o trabalhos práticos de desinfecção e esterilização, bem como de construção de modelos
improvisados, aplicáveis sobretudo ao serviço de campanha.
• . § 1.0 As faltas, qualquer que seja o seu número, nãoImportam fi exclusão do respectivo exame,
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§ 2.0 As faltas não justificadas

serão punidas nos termos do regulamento
de disciplina militar.
Art. 12.0 Terminada
a freqüência e realizados os exames, será publicada na Ordem da companhia de saúde a
relação das praças aprovadas e a classificação P<J: cada
uma obtida, para efeitos de averbamento
nos registos e·
cadernetas respectivas.
Art, 13.0 Observar-se
há. nestes cursos tudo o que determina o regulamento
das escolas regimentais
na parte
que lhes fôr aplicável.
Art. 14.0 Fica revozada
a legislação em contrário.
Paços do Govêrnoo da RC'pública, 30 de Abril de
1930. -O
Ministro
da Guerra,
Joao Namorado de

Aguiar.

Programa dos cursos de maqueiros sanitários
Programa

do L o curso

1.' Semana
Objectivo da higiene j sua importância
tanto na paz
como na guerra.
Generalidades
sõbre doenças transmissiveis,
suas causas e meios de defesa.
Necessidade
de água pura, alimentos puros, ar puro.
Água
. de consumo' , sua origem; natureza e causas das
suas Impurezas.
Métodos de purificação das águas por processos físicos
o químicos.
Demonstrações
práticas.
Carro do água rE'gimental;
sua limpeza.
2.' Semana
Hi~ien~ nos aquartelamentos
.em
Princípios elementares
e práticos
Asseio individua.l.
Cuidados com as cozinhas.
Urinóis o latrinas.
Renovação e destino dos lixos e
Limpeza dos quartéis j casernas,
Trabalhos
práticos de limpeza e
rou pus o u tensílios.

tempo de paz.
de ventilação.

imundícies.
lavabos, esgotos, etc.
desinfecção de casas,

261

ORDEM: DO EX1tRCITO N.o 6

L" Série

3." Semana

Métodos de desinfecção, seguidos de demonstrações
práticas.
Estufas; pulverizadores; incineradores.
Processos empregados no serviço de campanha.
4.' Semana

Repetição das matérias e trabalhos das semanas anteriores.
Noções gerais de defesa anti-gás.
Trabalhos práticos de saneamento em campanha; latrinas, esgotos de urina, incinerndores, purificação da
água de bebida, etc.
Programa do 2.° cnrso

1.0
Introdução

A importância da higiene o correspondentes medidas
sanitárias no exército; baixas por doenças cm campanha,
estatisticus. Susceptibilidade especial dos exércitos em
campanha. para as dooucas,
Definições de higiene e de desinfecção ; seus fins e resultados.
Causas gerais das doenças ; objectivo geral da profilaxia.
2.°
Causas e meios de disseminação
das doenças transmissíveis.
Natureza das doenças transmissíveis;
germ<.'s das
doenças.
Factores necessários pam. o contágio dos diferentes
casos de doenças contagiosas. Papel dos doentes portadores de germes, animais, etc.
Via de infecção.
Protecção da saúde; roslstência às infecções; inoculações preventivas.
Medidas sanitárias gerais e especiais.
Limpeza das cozinhas e utensílios para nlimcntação,
Perigo dos alimentos fornecidos por vendedores ambulantes.
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im portãneia

da pureza, qualidades requeridas,
protecção na origem, no trajecto ~ nos depósitos..
,.
PUl'lficação por meios químicos ; carro de agua regimental; parificução individual, fervura;
cuidados com os
depósitos e locais de reabastecimento
de água.
Limpeza individual, abluções, banhos; limpeza da cabeça, dos dentes, dos pés, etc.
Euucação
sanitária
de todas as praças;
valor do
~xemplo.

origens de abastecimento;

Quartel;
casornas:
limpeza goraI; cozinha, arrecadações de géneros;
latrinas, urinóis, dispositivos para lixos, para abluções o banhos; cama.
IIigienfl dos estacionamentos.
Depósitos de lixo, latrinas, urinóis, etc.
4.°
Definição.

Vectores das doenças

l\1ôsca~: doenças que transmitem;
habitat; precauções
~os lOCaIS dr desenvolvimento
dos ovos; destrutção dos
m~ectos adultos;
protecção das cozinhas, locais das refeícões e depósitos de géneros.
~Iosqnitos: doenças que transmitem;
breve história biológica e habitat; destruirão na fase larvar e dos insectos
ad~ltos; mosq uiteiros e -artigos de vestuário contra mosquuos ; pomadas repulsivas.
Pulgas:
doenças que transmitem,
dados biológicos,
processos de destruIção e protecção do homem.
.
Ratos: doenças que transmitem,
dados biológicos, processos de destrurção , protecção do alimentos.
Piolhos: doenças que tr!tnsmitem,
dados biológicos,
dCl'trui:ção nas ronpas polo vapor e calor sêco; destruíção no corpo; prevenção contra a infestação.
Prrcevejos:
seu possível papel na transmissão'
dados
biológicos, destruIção, protecção do homem.
'
Carraças:
seu papel na transmissão'
dados biológicos,
destrutção,
protecção do homom.
'

5.°
Estudo resumido
de algumas
doenças importantes
e
sua profilaxia.
Malária; febre amarela; tifo exantemático ; febre das
trincheiras;
febre recorrente;
fobre das carraças;
peste;
doença do sono; tuberculose;
parotidite
epidémica;
me-
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ningite cérebro-espinal epidémica ; varíola; sarampo; difteria; febre tifóide e paratifóide ; cólera; disenterias;
ancilostomiase; bilharzíase; raiva; carbúnculo ; mormo ;
tétano; febre de Malta; doenças venéreas; sarna.

6.0
Trabalhos práticos de desinfecção, esterilizações e improvisação de dispositivos de construções sanitárias.
Paços do Govêrno da Repú blica, 30 de Abril de1930.- O Ministro da Guerra. João Namorado de

Aguiar.

.
Ministério da Guerra - 3

a

llirecçãe Geral- f. a Reparlição

Decreto n.O 18:271

Sendo necessário garantir o recrutamento dos oficiais
milicianos dos serviços de saúde, veterinário e farmacêutico; e
'rendo em vista aproveitar para êsse fim as praças que
se encontrem freqüentando ou possuam algum dos cursos de medicina, de veterinário ou do farmácia;
Convindo organizar o ensino a ministrar àquelas praças por forma a prepará-las para poderem desempenhar
com a aptidão indispensável as funções de oficiais milicianos;
Convindo ainda organizar aquela instrução de uma
maneira semelhante ao que está estabelecido para a instrução das prac:as destinadas a oficiais milicianos das armas e do serviço de adminístraçvo
militar;
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.0 do artigo 2.0 do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de1926, por fõrça do disposto no artigo LOdo decreto
n." 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:

Organiza~ao ~os cursos de oficiais milicianos para mé~icos,
veíérinarios e farmacêuticos
Artigo LOAs praças que no final da Escola Preparatória de Quadros foram julgadas com aptidão militar
para virem a ser oficiais e se oncontrem freqüentando
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cursos de medicina
de farmácia ou de veterinário
serão
licenciadas
por pe~iodos de um ano, até a conclusão do
respectivo curso, devendo em soguida fre~ü~ntar o curso
de oficiais milicianos da respectiva
espeClalIdade.
§ único. Estas praças apresentarão
certificados de matricula e atestados de aproveitam~nto
nas mesmas condições das licenciadas ao abrigo da lei n.? 1:466.
Art. 2.° As praças que _no final da Esco~a Pre~~'
ratória de Quadros
forem Julgadas
com aptidão milital' para virem a ser oficiais e se encontrem habilitadas
com algum dos cursos a que se refere o artigo 1.0 devem seguidamente
freqüentar
o curso de oficiais milicianos da respectiva especialidade •
. Art. 3.° As praças que no final da Escola. Prepa!~t6ria de Quadros não forem julgadas com aptidão militar
para virem a ser oficiais e se encontrem freqüE'ntando ou
possuírem
qualquer
dos cursos do artigo 1.0 froqüentarão. a seguinte Escola Preparatória de Quadros, e se não
obtIverem ainda o aproveitamento
que lhes é exigido para
a freqüf'ncia do curso de oficiais milicianos regressam
à
grll;duação em que tiverem ingressado
na Escola Prepa~órIa d~ Quadros, devendo ter passagem a unidades de
m~antana, onde prestarão serviço efectivo durante dezasSeIS semanas
úteis, sendo ontão Iiesnciadaa,
salvo o caso
de a.s necessidades
do quadro permanente exigirem a sua
contmuação
neste serviço, devendo então prestá-lo nas
mesmas condições a qUfl cstivrrem
sujeitas as demais
praças da sua classe de mobilização.
Art. 4.° Os cursos de oficiais milicianos de que trata
êste decreto são os aeguintes :
a) Para oficiais médicos milicianos, que funcionará.junto
do Hospital Militar Principal de Lisboa e, quando assim
fõr determinado,
junto dos hospitais militares regionais
.
n.OS 1 e 2;
b) ~ara oficiais farmacêuticos
milicianos,
que funcionará Junto do Hospital Militar Principal de Lisboa;
c) Para oficiais veterinários
milicianos, que funcionará
junto do Hospital Militar Veterinário
Principal.
Art. 5.° Os cursos das alíneas a) e b) do artizo anterior, sob a superintendência
técnica da Direcção t:>doServiço de Saúde Militar, estarão sujeitos à fiscalização dos
respectivos
inspectores
e serão dirigidos pelo snhdirector do respectivo hospital.
§ LOCada um dõstes cursos será ministrado pelos seguintes instrutores:
dois oficiais médicos do quadro do
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hospital ou dois oficiais farmacêuticos,
conformo se trate
do curso de oficiais médicos milicianos ou do curso do
oficiais farmacêuticos
milicianos; um oficial do serviço do
es tado maior.
§ 2.0 Para facilitar o funcionamonto
simultâneo d rs
dois cursos a realizar junto do Hospital Militar Principal
de Lisboa serão õles agrupados sempre que a semelhança
dos programas
o permita,
Art. G.o O curso da, allnea c) do artigo 4. o, sob a su porin tendência técnica da Direcção do Serviço Veterinário
Militar, estará sujeito à fiscalização do inspector do serviço veterinário
e será dirigido pelo sub-director
do ilospital Mi lital' Veterinário
Principal.
§ único. Êsto curso será ministrado
pelos soguiutes
instrutores:
dois oficiais veterinários
cm serviço no Hospital Militar V nterinário Principal,
um oficial do serviço
do estado maior.
Art. 7. o O~ programas
da instrução
a ministrur
nos
cursos a fi ue se refere o artigo 4. o serão elaborados pelas
direcções que superintendem
nos respuetivoa cursos o submetidos à aprovação da 3. a Direcção Geral do Ministério
da Guerra.
§ único. Será ministrada instrução de equitação, esgrima e tiro aos al unos dos cu r~OH a q uo se refere o artigo 4. o dêste decreto, nos estnbcl-cimentos
militares ou
unidades montadas com sede nas localidades onde funcionarom estes cursos.
Art, R.O A organização,
funcio-iarncuto
o n-giuio interno dos cursos do artigo 4. o sorüo aplicáveis a. d;sposições iusortas no capítulo 2.° da purto IY do R. I. l. r.
qUt' dizem respeito às escolas propurutórias
do of -íuis
milicianos
em tudo quanto não ostejn em oposição cum
a doutrina dõsto decreto.
Art. 9.0 A. duracüo total de ('ada 11m dos cursos do
oficiais milicianos a que se r01"I'rO o artigo anterior ,;p)"ú
de oito semanas úteis, a contar do 1() de N ovomhro.
Art. 10.0 Os cursos do oficiais milicianos,
a que se
refcro o artigo 4.0 serão di, ididlls eru dois poríorlos de
instrução:
1.o Período das sois primeira,
so munas destinado
o
ensino teórico-prático
dos conh(,(,'Jl,cntus militarp, i Jóispensúveis ao oficial milícia.no do ~t'r\"ir:o rl~sp('cti\'o;
~. o Período
das últimas duas S0[!lannS destinado ao nsino complementar
e sobretudo
à prútica do funl'iu 'a·
monto do serviço.
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Art. 11.° Os alunos dos cursos a que se refere o artizo 4.° que forem julgados
no final desses cursos com
aptidão para oficiais nJ.licianos serão promovidos
a alferes milicianos.
Art. 12.° Os alunos dos cursos do artigo 4.°, durante
a froqüência dêstos cursos, serão sujeitos a regime análogo ao que estiver estabelecido para a Escola Preparatória de, Quadros -sõbre vencimentos,
alimentação,
alojamento e serviços que podem e devem desempenhar.
Durante a freqüência
dêsses cursos conservam os post.os
ou a graduação e a designação de cadetes com que VIeram da Escola Preparatória
de Quaaros.
Art. 13.° Os alunos dos cursos do artigo 4.° que não
forem julgados, no final dêsses cursos, com aptidão para.
oficial miliciano, quer por não terem adquirido. os conheClmentos necessários,
quer por não terem manifestado as
necessárias
qunlidades para ofici~l, repetirão,
uma vez,
?s respectivos
cursos, e se não conseguirem
ainda ser
Julgados
aptos para oficial miliciano regressam
à graduação em que tiverem inzrossado na Escolu Prepara.
~ória de Quadros, devendo btel' passagem fi unidades de
lUf~ntaria, onde prestarão
serviço efectivo nos termos do
artigo 3.° dêste decreto.
entre os alferes milicianos
Art. 14.0 A antiguidade
será roferida à data cm que terminaram
com aproveitamento o curso de oficial miliciano respectivo,
tomanJo·se a classificaç!1o final obtida nesse curso para base
da antiguidade relativa entre aqueles que o terminem na
mesma data.
Art. 15.0 Fica revogada a legislação em contrário.
DetC'rmina-se portanto a todas as autoridades
a quem
o conhf'cimento e execução do presente decreto com fôrça
de 1E'i pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteíramonto
como nêle se contém,
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir,
publicar o correr. Dado nos Paços do Governo da República,
em 1 de :Maio de 1030. - ANTÓNIO ÓSCAR
FRAGOSO CAR~IONA - Domingos Augusto Alves da
Costa Oliveira- António Lopes lIIateU8- Luís Maria
Lopes da Fonseca-António
de Oliceira Salazar-João
Xamorado de Aguiar - Luls .António de Magalhiles Correia -Fernando .Augusto Bl'allco-Jotlo
Antune8 Guimarães- Gustavo Cordeiro Ram08 - IIenrique Linhares
de Lima.
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Decreto n.O 18:275

•

Considerando
que o valor do N, que, nos termos do
decreto de 14 de Novembro de 1901, põe ao abrigo de
preterição os oficiais nêle incluídos, é, para os postos a
que se ascende
por diuturnidade,
igual ao número das
promoções que se efectuam no ano civil respectivo e não
à média das promoções
dos cinco anos anteriores,
que
só é aplicável para os outros postos;
Considerando
que, nestes termos, não podem deixar
de ser considerados
ao abrigo de preterição todos os alferes do serviço de administração
militar que no ano de
1917 foram promovidoj ao pôsto imediato, quer completassem nesse ano o tempo exigido de permanência
no
pôsto, quer tivessem sido dispensados
dessa condição
por efeito da legislação especialmente
publicada para O
estado de guerra;
Considerando
que três oficiais do serviço de administração
militar foram em 17 de Setombro de 1917 promovidos ao pôsto de tenente, para servir no ultramar,
com inobservância
das disposições do decreto de 14 de
Novembro
de 1901, motivada
pelo mesmo estado de
guerra,
sujeitando-se
a não preterir os seus camaradas
mais antigos
que por estarem em serviço de campanha
n110 podiam ir desempenhar
comissão ordinária de serviço no ultramar;
Considerando
que os mesmos oficiais, sendo alferes
de 1917, não podiam ter-se oferecido no ano de 1916
para servir no ultramar no ano imediato, nos termos do
mesmo decreto,
e que os oficiais legalmente oferecidos
em 1916 não foram promovidos
com o fundamento
de
n110 deverem abandonar
o serviço de campanha em que
se encontravam;
Considerando
que o convite extraordinário
aos alferes
de 1917 para sorvir em comissão ordinária no ultramar,
quer tivesse sido ou não extensivo aos alferes mais antigos, não aproveitava
a estes, porque todos se achavam
em campanha e se entendeu igualmente
que dela não deviam recolher;
Considerando
que, em face do procedimento
adoptado,
é justo que sejam considerados
em igualdade de circunstâncias,
quanto à não preterição
pelos alferes que
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em 1917 foram promovidos
para o ultramar,
tanto os
que estavam
oferecidos em 1916 como aqueles a quem
não aproveitou o convite extraordinário
de 1917;
Considerando
que a determinação
constante do n. ° 25.°
da Ordem du Exército n.? 14, 2.a série, de 1917, confirma que os alferes em questão não preterem na promoção a tenente os alferes do mesmo serviço mais antigos que, por motivo de mobilização
e expedições,
não
podiam ir servir nas colónias nos termos do decreto de
14 de Novembro de 1901 ;
Considerando
que o parecer do Conselho Superior de
Promoções
constante
do n. ° 13.° da Ordem do Exército
n:o 7, 2.a série, de 31 de Maio de 1920, não derroga a
cltarla determinação
ministerial,
mas sim somente indica
a forma como deve proceder se para com os oficiais que,
~stand~ em serviço de campanha, só mais tardo puderam
Ir servir em comissão ordinária nas colónias, para goza;em das vantacens de preterição
que teriam se tivessem
Ido quando lhes pertenceu, frisando-se no n.? 4.° do mesmo
parecpr que os oficiais que, por qualquer motivo, não fi.
ze.!'\s(~mou não completassem
o tempo de serviço da coo
missão ordinúria nas colónias deixavam de auferir essas
vantagens,
nenhuma alusão so fazendo à citada determinação ministerial
de 1917, que portanto
se deve rigorORumente observar'
Considerando,
por outro lado, que não pode deixar de
atender-se
à situação especial criada pelo aludido parecer do Conselho Superior de Promoções, om virtude da
qual alguns dos oficiais oferecidos em 1916, que so acha.
vam em campanha,
foram no seu regresso desempenhar
a comissão ordinária
de serviço nas colónias, para, em
obpdiência ao mesmo parecpr, garantirem
a vantagem de
prl'tl.'rição, o que outros nas mesmas condições não fizeram, colocando-se
assim em situação que, em face da
daqueles. é de justiça considerar
como equivalente à desistõncia de servir no ultramar;
Atendendo
a que, por todas estas razõos, é iudispon.
sávol regularizar
e definir a situação que na escala de
antiguidades
devem ter os oficiais em questão, de forma
que as circunstâncias
anormais derivadas
do estado de
gU(~l'ra sejam o mais possível atenuadas nos seus efeitos,
como é de justiça;
Uaando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artizo 2.0 do decreto n, o 12: 740, de 26 de Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
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n:" 15:331, de 9 do Abril de 1928, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar,
para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 Os oficiais do serviço de administração
militar que em 1917 se aneontravam, como alferes, tomando
parte no Corpo Expedicionário
Português
em França
ou nus expedições
om África, e que por êsse motivo
não puderam
ir servir nas colónias, nos termos do decreto de 14 de Novembro de 1901, quer estivessem ou
não oferecidos
para ôsse serviço, não silo preteridos
na
sua promoção a tenente pelos oficiais mais modernos do
mesmo serviço que, ao abrigo do mesmo decreto, foram
promovidos
a êste pósto por decreto de 17 de Setembro
de 1917.
Art. ::?o Os oficiais a quem se refere o artigo anterior
são inscritos na escala de antiguidades
do seu serviço
pela ordem de antiguidade
no seu posto de alferes o segundo

os preceitos

consignados
nas alínoas seguintes :
lugar os incluídos no valor de N, por
torem sido promovidos,
por antiguidade,
a tenente duranto o ano de 1917;
I
b, Em segundo lugar os que, tendo-se oferecido em
1016 para comissão ordinária
do serviço no ultramar,
foram cumprir a mesma comissão nos termos do decreto
do 14: do Novembro
do 1001, depois do recolhidos do
serviço do Corpo Expedicionário
Português
cm França
ou das expedições cm África;
c) Em terceiro lugar os restantes alferes de 1915 e
1916, indistintamente
do haverem ou não declarado, em
1916, desejarem ir servir no ultramar,
nos termos do
decreto <lo 14 de Novembro do 1901;
I
d) Em quarto lugar os oficiais mais modernos
quo,
nos termos do decreto de 14 de Novembro de 1901, foram promovidos
a tenente por doer to de 17 de Setembro/ de 1917.
Art, 3.° Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se
portanto a todas as autoridades
a quem
o conhecimento e execução do pro sento decreto com força
de lei pertencer o cumpram o façam cumprir e guardar
tam inteiramente
como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Rcpartiçõ s. o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govõrpo da
República,
em 2 do Maio do 1930.- AN'l'ÓNIO OSCAB

(L) Em primeiro

DE FRAGOSO CARMONA-

Domingos

Augusto Alt:e, da.
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Costa Oliveira - António Lopes Mateus ~ Luis }.faria
Lopes da Foneeca-s-Amtônio
de Oltoeira Salazar-Jotlo
Namorado de Ag~da7'- Luis Antónl~Ode MagalMes C01:reia - Fernando Auqusto Branco =-João .A?2tun~8 Gu~marães - Gustavo Cordeiro Ramos- Henrique Linhares
de Lima.

Presidência do ijiJli~tério
Decreto n.s 18:286
que há toda a vantagem ? con~'eoiênci!l'
dos Gubinetes da Presidência
do MImstério e dos diversos 'Ministérios tenha um cartão de
identidade
que o acredite emquanto
desempenhar
tais
fun~õcs ;
Usando da. faculdade q uc me confere o n. o 2.0 do artigo 2.° do decreto 0.° 12:740, do 2G de Novembro de
192G. por fôrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
:0.:0 15:831, <1e 9 de Abri~ do 1028, sob proposta do Pref:lldeuto do Ministério ~
TIei por bem decretar, para valer como lei, o segnínte:
Artigo 1.0 Aos chefes de Gabinete, secretários ou ajudantHs de campo 0 adjuntos (h Prosidôucia do Ministério o de todos os Ministérios serão fornecidos cartões de
idcntiondo, conforme o modõlo anexo, já usado no Ministério do Interior,
o assinados
pelos respectivos
Ministros,
ConsidC'rando

-el_ll que o pessoal

Art. 2.° 1tstc decreto entra imediatamente
em vigor e
revoga a Iegislaçãn em contrário.
Determina-se
portanto a todas as autoridados
a quem
o conhecimento o execução elo presente decreto com fórça
de lei }wrtencer o cumpram o fa<;am cumprir e guardar
tum inteírcmonte
como nêlo SI' Contém.
O Presidente
do Ministério e os Iinístros de todas as
Ropartiçõos
o façam imprimir, publicar 0 correr. Dado
nos Paços do GOYÔrno da República, em 10 do Abril de

1930.- .I.LTÓ. [O OSCAR DE FRAGOSO C.unlONâ ~Dominqoe Augusto Al1:e8 d« Co ta Oliveira - António Lopes ~lIatells-- Luis ,Maria Lopes da FQ1tseca_ António de
Oliceira 8alazal'-João
Namorado de Aguiar-Luis
António de J[agalldJes Correia-Fernando Augusto Branco".]ol1o Antunes Ouimal't1:es- Ousta'to Cordeiro RamoaHenrique Linhares de Lima.
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Modêlo a que se refere o decreto

REPÚBLICA

D.o

1.- Série

18:286

PORTUGUESA

MINISTÉRIO

O ...

Cartão de identidade
--

LIVRE TRANSITO--

Pertence a

_

_._

_

-_ .....-••.••..•.••.........•..........................•... _ ..•.....................•....•........... _._._-O.• lfinistro
(Verso)

Todas as autoridades a quem êste bilhete fôr apresentado deverã()
prestar J em caso de necessIdade J todo o auxíllo que pelo portador fôr
requisitado a bem do servi~o da República.
Ministério d ..• '.' J ••• de ••. de 193 •••
Assino.tura

do portador

Ministério da Guerra - Repartição do Gabillele do 1linisll'o
Decreto

n.> 18:297

Usando da faculdade que me confere o n." 2.° do artígo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por força do disposto no artigo 1.0 do decreto
n." 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra: hei por bem decretar que soja aproo
vado e põsto em execução o regulamento das Oficinas
Gerais de Material de Engenharia, que faz parte integrante d~ste decreto.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e
faça executar. Paços do Govêrno da República, 7 de
Maio de 1930. - ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONA - João Namorado de Aguiar'.
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Regulamento das Oficinas Gerais de Material de Engenharia
CAPÍTULO I
Fins, organização geral e dependências

Artigo 1.0 As Oficinas Gerais de Material de Engo1llharia (O. G. M. E.) criadas pelo decreto n.? 16:629,
de 19 de Março de 1929, têm principalmente por fim:
1.0 Fabricar, nos limites da sua produção, O material
especialmente empregado pelas tropas de engenharia e
to~o o que, classificado como material de engenharia, esteja ou venha a estar distribuído às outras armas e serviços do exército. ,
2.° Reparar todo o material classificado de engenharia
~ ainda o material automóvel, mesmo que não esteja incluído nesta catezoria :
3.° Executar o~ trabalhos de oficina utilizáveis no serviço de propriedades e obras militares;
4.° Fabricar, em satisfação das respectivas requisições
das entidades competentes, os artigos de material de
aquartelamento das unidades e estabelecimentos militares;
5.° Reparar todo o material em carga nas unidades e
estabelecimentos dependentes da arma de engenharia,
funcionando para o efeito em ligação técnica com as
Suas oficinas privativas, que serão npcnas mantidas para
os trabalhos de conservação e de pequenas reparações ;
. 6.° Executar para as entidades estranhas ao Ministér10 da Guerra, sempre que lhes seja possível e mediante
requisições justificativas do recurso à sua produção,
quaisquer trabalhos similares dos que produzir para os
serviços do exército;
7. ° .Adquirir as matérias primas necessárias aos seus
trabalhos;
8. ° Fazer as análises e ensaios que o seu laboratório
permitir, as experiências que, no âmbito da sua função
técnica, lhes forem superiormente determinadas ou especialmente requisitadas;
9. ° Preparar, em cur,sos especiais, teóricos e práticos,
os artífices de engeuharía e os mecânicos de automóveis,
habilitando-os, nos sucessivos graus dêsses cursos, às
suas promoções a cabos e sargentos dos respectivos
-quadros.
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2.° A organização

A) Dlreccão.
B) Os organismos
a) Secretaria
b)

N.o 6
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das O. G. M. E. abrnnge

auxiliares

:

e colaboradores:

geral;

Oonselho técnico;

c) Conselho administrativo.
G) Os serviços asseguradores

da sua actividade

indus-

trial:
a) Serviços de estudos e obras j
b) Serviços fabris;
c) Serviços de armazéns de matérias
gos manufacturados,
etc.j
d) Serviços administrativos;
e) Serviços geraís ;
f) Serviços essencialmente militares.

primas,

arti-

Art. 3.° As O. G. M. E. funcionam sob a snperíntond ncin. técnica da Direcção da :Arma de Engenharia,
da
qual são subordinadas
para todos os efeitos,
excepto
no que respeita à justiça, em quo dependem do Govêrno
Militar de Lisboa.
CAPíTULO II
Constltnlç1\o dos organismos auxiliares
seu pessoal c ntrllJoltrçõ{l'8

o servlços,

SEOÇÃO [

Direcção

Art, 4.° As O. G. l\L E. têm como director um oficial
superior de engenharia, nomeado pelo Ministro da Gu(>rm
sob proposta
da Direcção da Arma de Engenharia,
o
qual
o responsável
pela execução o funcionamento
de
todos os seus serviços, competindo-lhe
em espocial :
LO Orien tal", coordenar (1 fiscalizar todos os trabalhos
e serviços a cargo das oficinas ;
2.° Promovor a aquisição dos maquinismos, forrnmoatas (\ materiais necessátios aos seus trabalhos c s rviços ;
3.° Promovor :l. aquisição, p~ra 08 S('US armazéns, das
matérias
primas de uso mais freqüonto
e dos artigos
manufacturados
dc imaior consumo,
ferramentas,
etc.,
mantendo
as correspondentes
dotações em termos
d
é
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poderem ser satisfeitas com regularidade
e economia as
respectivas
req uisições ;
. ..
..
4.° Propor a nomeação o substituíção
do pessoal militar e admitir e despedir o pessoal civil, consoante as necessidades e conveníõucias
dos serviços j
5. o Fornecer todas as indicações sôbre assuntos técnicos que às O. G. 1\1. E. incumba tratar e que lhes sejam
pedidas pelas entidades oficiais competentes;
6. ° Propor à Direcção da A.rma de Engenharia tudo o
quo julgar conveniente para melhorar os serviços a seu
cargo;
0
7. Presidi.r aos conselhos enumerados no artigo 2.° e
aos júris de exames de artífices de engonhacia e mecânicos de automóveis .
. § único_ O director nos seus impedimentos
será substítuídn interinamente
por um oficial superior de eng_cnha.
ria, nomeado pela Direcção da Arma de Engenharia.
Art. 5.0 O director das O. G. M. E. terá como adjun~os ~ois capitães do engenharia,
os quais serão os seus
ImedJatos auxiliares técnicos, ficando a cargo de um dêIes os serviços de estudos e obras e a cargo do ontro os
serviços fabris e sua ligação com os serviços do armazéns de matérias primas, artigos m ..inufacturudos,
etc.
§ único. Aos dois capitães adjuntos, que poderão, para
o eft'ito o sob suas propostas,
dispor de auxiliares no~eados pelo director do entre o pessoal das O. G. M. E.,
lDcumbe também a leccionação
dos diversos graus dos
Cursos especiais do artífices de engenharia
e mocanicos
de automóveis,
conforme os programas
que o conselho
técnico das mesmas oficinas elaborar e forom superiormente aprovados.
SECÇÃO II
Secretaria geral
0

Art. 6. 11 secretario. geral será dirigida 'Por um oficial
do sccretarlado
militar, com at~ibu'jções do ajudanto de
unidade na parte aplicável, o o. quem compete cm espeeial :
1.o A recepção, registo e distribujção da correspondência .entrada ;
2.0 A execução e regular andamento de todo o oxpo.
diento e o arquivo elos processos ultimados de todos os
serviços das O. G. :\1. E. j
3. o O registo especial do pessoal militar e civil em serviço nas O. G. M. E. e a organizu<:ão dos respectlvos
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processos individuais, nos quais serão arquivados todos
os documentos que lhes digam respeito ;
4. o O registo, boa arrumação e conservação dos livros, revistas, etc., em carga à biblioteca das O. G. 1\1. E.j
5. o Secretariar o conselho técnico, tratando do res-'
pectivo expediente e arquivo.
§ único. O pessoal da secretaria é constituido por um
arquivista e amanuenses dactilógrafos.
Art. 7.0 Os serviços da Secretaria Geral abrangem as
quatro secções seguintes:
1. a secção - Expediente e arquivo geral;
Registo e processos indivi duais de todo
o pessoal;
3. a secção - Expediente e arquivo do conselho técnico;
4.a secção-Biblioteca
das O. G. M. E.

2. a secção -

SECÇÃO III

Conselho técnico

Art. 8.0 O conselho técnico terá a seguinte constituíção :
Presidente: o director das O. G. M. E.;
Vogais: os adj untos do director;
Secretário (sem voto): o chefe da Secretaria
ral.

Ge-

§ único. Às sessões do conselho técnico poderão assistir, a convite do presidente, quaisquer entidades directamente interessadas nos assuntos que o mosmo haja de
apreciar ou que sobre õles possuam especial autoridade
técnica ou profissional.
Art. 9.0 O conselho técnico deverá reünir, obrigatoriamente, uma vez por mês e sempre que o seu presidente
o convoque.
Art. 10.0 O conselho técnico tem por missão:
1.0 O estudo de todos os assuntos técnicos que forem
indicados pela direcção, ou que sejam da iniciativa de
qualquer dos seus membros;
2.0 A apreciação da marcha dos serviços técnicos das
oficinas;
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3.° A elaboração dos reaulamentos técnicos internos;
4. o Propor a aquisição d~s livros, revistas e catálogos
necessários à biblioteca;
'
..
0
5. A elaborac:ão dos programas. dos cursos espec!als
de artífices .de enaenbaria
e mecânicos de automóveis e
b
dos respectivos
exames;
6. o Propor a composição dos júris dês ses exames, que
13erãopresididos pelo director.
SECÇÃO IV

Conselho administrativo
0

Art. 11. O conselho administrativo
constituIção:

terá

a seguinte

Presidente, o director das O. G. M. E.
Vogal relator, o adjunto mais antigo. .
. .
Secretário tesoureiro, o chefe dos serviços administrativos.
0

Art. 12. O conselho administrativo está sujeito, na
parte aplicável, às leis e regulamentos que regem os
conselhos administrativos das unidades do exército.
Art. 13.0 Ao conselho administrativo compete, em especial:
a) Emitir parecer sõbre todos os assuntos de administração sôbro que fôr consultado pelo director das
O. G. M. E.;
b) A gerência de todos os fundos, tais como verbas
orçamentais, dotações' para obras e outras receitas dos
trabalhos oficinais e de laboratório, de vendas de arma.
R:ém, etc.;
c) Dar parecer sõbre as propostas que pelo director
forem submetidas à sua apreciação para aquisição de
materiais e vendas de sucatas e desperdícios;
d) Apreciar periOdicamente a marcha da exploração
industrial das oficinas sob o ponto de vista económico;
e) Fiscalizar os serviços administrativos das oficinas;
f) Fiscalizar as contas de todos os serviços internos
cujas gerências lhe não pertençam;
g) Distribuir a responsabilidade dos inventários e cargas pelo pessoal em serviço nas O. G. M. E.
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V

Serviços de estudos e obras

,

Art. 14.0 Os serviços do estudos e obras, a cargo, nos
termos
do artigo 5.° dêsto regulamento,
de um dos
adjuntos do director,
dispõem do pessoal técnico, auxiliar (desenhadores,
empregados
de laboratório,
etc.) e
operários de construção civil, variável consoante as exigências dos serviços.
Art. 15.0 Incumbe ao sorvico de estudos o obras:
1.0 Proceder a todos os estudos, orçamentos o estimativas ordenados pelo director;
2. o Efectuar
os ensaios de resistõncia
d~ materiais
que lhes forem determinados
superiormente
ou requisitados pelos serviços fabris;
3.0 Efectuar as análises metalúrgicas
e químicas
que
lhes forem req uisitadas ;
4.° Proceder aos trabalhos fotográficos que o director
ordenar;
5. o Projectar e dar execução a. todos os trabalhos
de
obras de ediflclos novos o de conservação
e reparação
dos existentes.
Art. 16.0 O gabinete do desenho o laboratórios
fazem
parto dos serviços de estudo o obras.
SECÇÃO

VI

Serviços fabris
Art. H'. ° Os serviços fabris, fi cargo, nos termos do
artigo 5.° deste regulnmouto,
dum dos adjuntos do director, dispõem do seguinte pessoal:
a) Um mostre geral das oficinas, que será responsável
perante
o adjunto chefe dos serviços fubri , pela. rigorosa disciplina e eficiência
do todo o trabalho oficinal;
b) Os chefes das secçõea de trabalho necessários
parll
a orientação
do serviço dentro
das respectivas
soeções;
c) Os artífices
militares
de engenharia
que fazem
part das O. G. M. E.,;
d) O pessoal operário civil cuja. admissão
soja justificada pelo desenvolvimento
da laboração ou por motivos
de ospecialização ;
e) O ferramontelro
gora.l e os dlstriburdores
indispensáveis à boa rogularidado
dos serviços
depósito ge-

no

1.' Série

ORDE:\I DO :EXERCITO N.o 6

ral de fBITllmentas
cão •
)I

f)

o dos depósitos

oficinais

281

do distribut-

,

•

d

O possoal escriturário
necessário à secretaria
as
oficinas o secç o de recepção do ent~ega do o?ras.
0
Ârt. 18. A organização.
dos servrços fubris abrange
as seguintes secçõos:

1.&11 Secção - R{)Ccpçilo e ontroga de obras.
2.a Secção - Secretaria das oficinas.

3.

Bec<;ào tes:

Oficinas

com as sub-seeçõss

seguin-

ContraI eléctrica.
Mocil.nica.
Ferraria.
Fundição.
Carpintaria.
Bate-chapas.
rro'rnciros do metais.

Galvanoplastia.
Cusquinharia.
Soldadura autogónoa.
Montagem.

Electricidade.
Pintura.
Estofador.
Depósito
geral do ferramentas
eínais do distributção.

o depósitos

ofl-

§ único.

O número das sub-soccõos do trabalho pode
pelo director,
sob proposta
do chefe dos
serviços fabris, quando as conveniCncias do serviço o
determinem.
ser

!1ltC'rado

SECÇAO

VII

'Serviços de armaséna
0

'

Art. 19. Os serviços ue armuzéns do matérias primas, artigos manufacturados,
etc., das O. G. M. E.
destinam- se à guarda o conscrva<;ão de todos êsses ma.
teriaís, bom como de nrtigos d oxpedíento o outros do
consumo dos sons diversos sorviços, e ainda à roüuião
de sucatas e desperdícios
de utilização oficinal ou destínados n ser vendidos.
Art, 20.0 Os armazéns de matérias primas, artigos
manufacturados, etc., das O. G .. M. E. estão a cargo
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de um capitão ou subalterno do Q. A. S. E., a quem
-eompete em especial:
1.o Propor ao director a aquisição das matérias primas, artigos manufacturados, ferramentas e mais material necessário ao regular andamento dos serviços fabris, de acôrdo com o chefe dêstes serviços ;
2.0 Assegurar a existência de artigos de venda corrente, quer manufacturados nas oficinas, quer adquiridos
-directamente

;

3. o Promover a entrega dos materiais requisitados
pelas secções de trabalho, a fim de não prejudicar as
suas laborações;
4.° Manter devidamente escriturados os inventários
dos materiais e ferramentas à sua responsabilidade;
5.° Propor ao director a venda de sucatas e desperdícios.
§ único. O pessoal dos armazéns é constituído por um
fiel, amanuenses, caixeiros e serventes em número variável, consoante as necessidades do serviço.
Art. 21.° A arrumação e escrita dos artigos existentes
nos armazéns é feita de conformidade com as determinações da direcção, ouvido o conselho administrativo.
Art. 22.0 Os serviços de armazém relacionam-se directamente, sob o ponto de vista técnico, com os serviços
fabris e, sob o ponto de vista administrativo, com os serviços administrativos, por intermédio elos respectivos chefes, sendo estes responsáveis
cm conjunto e nas partes
aplicáveis, perante o director, pela conveniente dotação,
fácil distributção,
regular arrumação e rigoroso inventátário de todos os seus materiais e artigos.
SECÇÃO VIII

Serviços administrativos
Art. 23. Os serviços administrativos, a cargo de um
oficial do serviço de administração militar, sujeitos à fis-calização permanente do conselho administratívo
das O.
G, M. E., são distribuídos pelas três secções seguintes:
0

1.a Secção-Tesouraria
e serviços anexos de inventários e cargas, assistência ao pessoal, propaganda,
compras e vendas;
2.° Secçl1o- Contabilidade, compreendendo o expediente dos servicos administrativos, escrituração
industrial, estatística e serviço de ponto;

,
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Secção-Administração
militar, compreendendo
todo o serviço da especialidade
exigido pelos regulam('ntos militares.
0

Art. 24. Ao chefe dos serviços administrativos
compete muito especialmente:
.1.° A boa arrumação
das contas e a manutenção
em
dia da contabilidade
industrial;
2.° Manter toda a rezularidade
nos recebimentos e pagamentos,
informando bsempre o director da situação financeira das O. G. M. E.;
3. ° Observar
as indicações do director e do conselhoadministrativo
sôbre o funcionamento
dos serviços a seu
cargo.

§ único. O pessoal dos serviços administrativos
compreer:derá um adjunto especializado
em contabilidade
industnal e os amanuenses
necessários à regular execução.
das suas atribuIções.
SECÇÃO IX

Serviços gerais
. Art. 25.° Os serviços gerais das o. G. M. E. são constItUídos, entre outras cuja organização
se imponha defuturo, pelas seguintes secções:
a) Secção de transportes;
b) Pôsto de socorros;
c) Serviço de vigilância .
. Art. 26.° Os serviços gerais ficam a cargo de um oficial subalterno
da formação do pessoal, referida no artigo 9.° do decreto orgânico das O. G. M. E., n." 16:629,
a quem incumbe em especial :

1.0 Assegurar

os transportes
necessários aos diversos serviços e por estes l"f'quisitados, por meio
do muterial hipomóvel e automóvel das O. G.
M. E., e promover a sua execução com a maior
economia possível;
0
2. Manter o posto de socorro!! destinado aos acidentes e a respectiva
enfermaria
em boas condições de serviço, fazendo cumprir as prescrições do respectivo médico, a tal respeito, sôbre os doentes em tratamento;
3. o Dirigir e fiscalizar a execução do serviço de vigilância de todo o recinto das oficinas.
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SECÇÃO X

Serviços essencialmente

milital'0s

Art. 27.a Todos os serviços essencialmente militares,
impostos pelos respectivos regulamentos aplicáveis, 86rão desempenhados nas O. G. M. E. pelo pessoal da
formação referida no artigo anterior, excepção feita para
o da seeção de artífices da mesma formação, cuja eom.posição está d(llfinida na alínea o) do quadro n, o 7 do
decreto n.? 17:377, de 27 de Setembro de 1929, que ae
destina. exclusivamente ao fornecimento da mito do obra
militar às oficinas, mio podendo portanto SO! nomeado
para qualquer serviço incompatível com aquele a que está
&tribuído, salvo em casos excepcionais, mediante prévia
aatorização
do director.
Art. 28.° A16m do pessoal a nomear parl1. os senitos
privativos da formação, deverá esta fornecer Q pessoal
necessário para amauuenses, apontadores, ordenanças,
serviços de limpeza de instalações o arruamentos e domais serviços intornos deterruinados pelo director.
Art. 29.0 A formaeão do pessoal como unidad€l militar, sob o comando superior do director, está subordinada.
às leis o regulamentos militares em vigor.
CAPíTULO III
Quadros do pessoal e seus vencimentos

Art. 3D.o Todos os serviços das O. G. M. E. serão,
sempre que fôr possível, desempenhados pelo pessoal
militar dos quadros do artigo 9.0 do seu decreto orgânico n." 1G:629, do 19 do Março do 1929, o da alínea e)
do quadro n." 7 do decreto n." 17:377, do 27 de Sotembro do mesmo ano, cuja nomeação 80 far{t sob proposta
do director, se-ndo os chefes dos mesmos sorviços responsáveis para com êle pela sua boa execução e pela aplicação ao trabalho o disciplina dos respectivos subordinados.
§ 1.0 Sempre qo.e em circunetâacias
eventuais e por
afllt&ncia de trabalhce ou exigêneias dos serviços atribuídos às O. G. :M. E. íOr neeessúrio reforçar tomporàríamente o pessoa! doa quadros referidos oeste artigo
eom outros oficiais 0>lD. praça.s, assim o proporá o respectivo director à Direcção da Arma de Engenharia.

1.- Série

ORDEM DO EnRCITO

H.o 6

§ 2.° Quando as condições normais de funcionamento
das O. G. M. E. o justificarem,
o seu director proporá
à Direcção da Arma de Engenharia
as alterações que forem julgadas necossárias
nos quadros referidos neste artigo, pa~a aprovação do Ministério da Guerra .
.Art. 31.° Com destino a soldados da secção de artífices serão escolhidos
no acto da encorporação
os neeessários
mancebos das respectivas
profissões, os quais
devem de preferência
ser seleccionados
entre os classificados no 4.° grupo de habilitações literárias.
§ 1.0 Os mancebos escolhidos serão distribuídos
pelas
diversas
unidades de engenharia,
a fim do ai receberem
a instrução geral necessária lL preparação
militar do soldado (oito semcuas) •
. § 2.° Pinda esta instrução geral serão os recrutas enVIados imediatamente
às O. G. M. E. e nestas submetidos a um exame de apreciação
das suas competências
profissionais,
devendo os que obtivorcm aprovação ser
logo classificados como ajudantes artífices de engenharia
ou ajndantes de mecanicos do automóveis, o os que forem
reprovados
recolher às unidades de origem, pura que as
vaga, rl'sultantes
sejam precnchidaa.
§ 3.° Os recrutas aprovados ficarão om diligência nus
O. G. M. E., onde dnrante o período da instrução especial
praticarão
nas respectivas
SéCÇÕC::!
do sorvlço fabril, recebendo simultânoamonte
uma instrução
teórica e do.
vendo, findo aq nele período, SOl' considerados
proutos e
-classificados artífices do engenharia ou mecânicos de automóveis.
§ 4.° As vagas de cabos o sargentos
existentes no
quadro
da secção de artífices das O. G. 1\1. E. serão
p.rel'nchidas pelos soldados (\ cabos artífices de ongenharIU; das especialidades
próprias ou mecânicos do antomóveis aprovados, respectivamente,
nos 1.0 e 2.° cursos especiais professados
nas mesmas oficinas, tendo-se cm
atenção as suas classificações o comportamentos,
0
§ 5. Quando às praças da secção de artífices pertencer o licenciamento,
êste será efectuado pelas unidades
de origem, às quais regressam
com li verba nas respectivas guias, para ofriter; de averbamento
nas suas cadernotas da classificação
profissional
de saída das O. G.

:M. E.
Art. 32.0 Quando as vagas dos quadros das O. G.
·M. E. atribuídas a oficiais o sargentos não puderem ser
providas

pelos militares

das respectivas

patentes

ou gra-
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duações das armas ou serviços expresaamente
designados nestes
quadros,
o director
poderá propor o que
julgar
mais conveniente
para o bom desempenho
dos
serviços.
•
§ 1.0 (transitório).
É autorizado
o mesmo director a
manter ao serviço das O. G. M. E., emquanto julgar
conveniente,
os oficiais e sargentos que nelas estiverem
prestando
serviço à data da publicação
dêste regulamento, embora não satisfaçam precisamente
às condições
nêle exigidas.
As praças do activo, em efectivi§ 2.0 (transitório).
dade ou licenciadas,
que à data da publicação dêste regulamento estiverem prestando serviço nas O. G. M. E.
como artífices terão preferência
para o ingresso na secção de artífices da formação do pessoal militar, com as
graduações
correspondentes
às suas aptidões profissionais. desde que o requeiram
superiormente
e apresentem
a comprovação de terem sido aprovadas, durante o primelro ano de funcionamento
dos cursos especiais professados nas mesmas oficinas para artífices de engenharia
ou mecânicos
de automóveis,
nos correspoudentes
exames efectuados em subordinação
aos programas
referidos no n." 5.0 do artigo 10.0 dêste regulamento.
Art. 33.0 O director das O. G. M. B. poderá admitir
ao serviço das mesmas,
nos termos do artigo 6.0 do
rospectivo
decreto orgânico,
de conformidade
com as
disposições deste regulamento
referentes
à constituíção
dos seus serviços e consoante a , necessidades
da produção, os especializados
civis que julgar indispensáveis.
Ar4:.34.0 Ao pessoal militar em serviço nas O. G. M. E.
serão abonados todos os vencimentos
a que tiver direito
por conta das respectivas
verbas orçamentais.
Art. 35.0 Os vencimentos
do pessoal civil e as gratificacões especiais 00 pessoal militar que trabalhar nas
O. G. M. E. serão, de conformidade
com o disposto no
artigo 13.0 do respectivo decreto orgânico, fixados pelo
director,
segundo os méritos dêsse pessoal, mas por
forma que se comportem nas receitas próprias
das oficinas.
CAPiTULO IV
Disposições

diversas

Art. 36.0 Nas O. G. M. E., e sempre que as circunstâncias o permitam, deverão funcionar cantinas para forneeimento da alímentação
ao pessoal nelas em serviço,
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das quais se abastecerão as praças com direito a rancho
por conta do Estado, nos limites das correspondentes
dotações orçamentais.
Art. 37.° Os preceitos e r(\gr~s especiais ~ ad~ptar
em cada serviço das O. G. M. E. e todas as dlSpOS1ÇÕClS
a~i~entes à boa relação entre êles, disciplina do pessoal
civil, etc., serão especificadas em instruções para o serviço interno, elaboradas pelos respecti,:os chefes e postas
em vIgor, depois de aprovadas pelo director, e também
nas ordens de serviço.
P~<:~s do Governo da República, 7 de Maio de. 1930.O Mllllstro da Guerra, João Namorado de Aquiar,

lI.iuistério da Guerra - 3 a Direcção Gml- Eltado Maior do Exército
1.:1 Repartição _ 2. a Secção
Decreto n.s 18:298

Tornando·se necessário esclarecer o disposto na aline~ b) do artigo 1.0 do decreto n.? 17:861, de 11 de Janeiro do ». corrente ano'
Considerando que tanto o curso médio comercial, industrial ou agricola constituem legalmente habilitação
suficiente para a matrícula, respectivamente, nos Institutos Superiores de Comércio, Técnico e de Agronomia,
em igualdade do circunstâncias com o curso complementar dos liceus (sclências) :
Considerando ainda que os cursos gerais comercial e
industrial são, perante a lei para desempenho de lugares
de administração pública, equivalentes ao curso complomontar dos liceus (sciências}, conforme o § único do artigo 6.° do decreto n.? 5:162, de 14 de Fevereiro de
1919, e artigo 15.° do decreto n.? 5:100, de 11 de Ja.
neiro de 1919;
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 do Novembro do
1926, por fôrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n." 15:331, de 9 do Abril de 1928, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para valer como loi, o seguinte:
A nlínoa b) do artigo 1.0 do decreto n.? 17:861,
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a ter a se-

b) 'rodos os indivíduos que ao assentarem praça
possuam pelo menos o curso completo dos liceus,
os cursos gerais comerciais ou industriais ou ainda
os cursos médios comerciais, industriais ou agrícolas.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fõrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República, em 7 de Maio de 1930. - ANTÓNIO ÓSCAR
DE FRAGOSO CARMONA - Dominqo» Augusto Alves da
Costa Oliveira - António Lopes Mateus - Luis Maria
Lopes da Fonseca -António
de Oliveira Salazm'-João
Namorado de Aguiar - Luis António de Magalhães Correia - Fernando Augusto Branco -João
Antunes Guimarães - Gustavo Cordeiro Ramos -I-lenrique Linhares
de Lima.

Ministério da Guerra - 2. a Direrção Geral- 3. a Repartição
Decreto n.O 18:300

Convindo definir a competência da Comissão do Contencioso em matéria de fornecimentos militaros, instituída pelo regulamento de 16 do Novembro de 1905;
Considerando que a Comissão do Contencioso é essencialmente uma instância destinada a conhecer dos recursos de carácter admínietrativo-militar suscitados na execução dos contratos;
Considerando que o que caracteriza qualquer tribunal
de recurso é a independência, de maneira a poder, com
isenção e imparcialidade, aplicar rigorosamente soluções
harmónicas com os princípios do direito e da equidade;
Considerando que conferir à Comissão do Contencioso outras funções que não sejam as de recurso
desvirtuar a sua natureza e o fim para que foi criada;
Oonsiderando que a Comissão do Contencioso não
poderá imparcialmente resolver qualquer recurso suscié
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tado na execução de contratos cujos cadernos ele encargos tenham sido aprovados pela mesma Comissão;
.
Considerando a conveniência de concentrar numa única
entidade todos os assuntos referentes a contratos, não
só provisórios, como definitivos, e seus respectivos cadernos de encargos;
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto u.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo LOdo decreto
n.? 15:331, de 9 ele Abril de 1928, sob proposta dOI>
Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar , para valor como lei, o segumte:
Artigo 1.0 O artizo 28.0 e suas alíneas do decroto
n.? 16:407, de 19 debJaneiro de 1929, é substituído pelo
seguinte:

.

4rtigo 28.0 A Comissão do Contencioso, em matéria de fornecimentos militares, tem por fim conhecer
dos fundamentos dos recursos apresentados pelos
fornecedores do exército e bem assim resolver, nos
termos do respectivo regulamento, os assuntos respeitantes a fornecimentos militares, competindo-lhe
ainda, além das atribuíções consignadas no capitulo V[[ do regulamento para a formação de contratos em matéria de administração militar. de 16 do
Novembro de 1905, a resolução final dos assuntos
relativos à aceitação, beneficiamento ou rejeição
definitiva de quaisquer géneros ou artigos que os
directores dos estabelecimentos ou depósitos, os
presidentes dos conselhos administrativos ou os fornecedores julguem dever submeter à resolução da
Comissão.
Esta Comissã.o está directamente subordinada ao
Ministro da Guerra.
S único. A Comissão do Contencioso pode solicitar a comparência às suas sessões do comandante
de qualquer unidade, do director de qualquer estabelecimento ou depósito, ou ainda de um oficial ali
em serviço, quando tenha de tomar resoluções sObre fornecimentos feitos a essa unidade, estabelecimento ou depósito.
Art. 2.° À Direcção do Serviço do Administração Militar, além das atribuíções que lhe estão consignadas no
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artigo 73.0 do decreto n." 16:718, do 12 do Abril de
1929, competem mais as seguintes,
que ficam a cargo
da 2. a Repartição:
a) A aprovação dos cadernos de encargos elaborados
nas unidades, estabelecimentos
e depósitos militares para
a aquisição de matórias primas, géneros e quaisquer artigos destinados a essas unidades,
ao serviço próprio
dêsses estabelecimentos
ou ao abastecimento
dos mesmos
depósitos;
b) A aprovação das modificações que nesses cadernos
de encargos devam ser feitas, segundo os usos, costumes
e outras condições regionais,
quando propostas
pelos
conselhos
administrativos
ou entidades
que tenham de
presidir às arrematações
ou de efectuar os contratos.
Art. 3.0 Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-so
portanto a todas as antoridados
a quem
o conhecimento e execução do presento decreto com fôrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente
como nõle se contém.
Os Ministros
de todas as Repartições
o façam imprimir, publicar o correr. Dado nos Paços do Govõrno ,da
República,
em 8 do Maio de 1930. -- ANTÓNIO OsCAR DE FRAGOSO CAU!JIONA-Domlngos Augusto Alves
da Costa Olioetra -_ António Lopes Mateus - Luis Maria
Lopes da Fonseca-António
de Oliveira SalazaJ'-João
Namorado de Aguiar - Luis António de JJ1agalhlles CorTeia - Fernando Augusto Branco - .ioao Antunes Guimarães - Glistava Cordeiro Ramos - Henrique Linharee
de Lima.

Ministério da Guerra - Rr]lal'tição do Gallinete do Ministro
Decreto

n,>

18:304

Consideraudo quo pelo decreto n. o 13:376, do 30 do
Março de 1927, que remodelou o antigo Conselho Superior de Promoções
e criou () Conselho de HOCUl'i:lOS, algumas funções daquele passaram
pura êsto novo organismo;
Considorando
q uo entro as funções
dêste S0 compreende também o oxamo das infçrmaçõss
anuais;
Considerando
que pelos artigos 25.°, 2G.o, 3ú.0 e 3li.0
do decreto D.O 17:378, do 27 de Setembro de 1929, muitas dessas informações
têm também de ser apreciadas
pelo Conselho Superior de Promoções sempre quo acêrca
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de qualquer
oficial com direito a próxima promoção alguma dúvida se ofereça sôbre o seu comportamento
civil e militar ou competência
profissional;
.
.
Tendo a experiência
demonstr~do
os l.nconve~l~ntes
que se manifestam sempre que dois orgamsmos
diferentes têm de deliberar sõbre o mesmo assunto;
Usando da faculdade que me confere o n.° 2.° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do decre~o
n:o 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do MImstro da Guerra:
Hei por bem decretar o seguinte:
Artigo 1.0 Passa a ser das atributções
do Conselho
Superior de Promoções o exame das informações anuais
a que se refere o capítulo VI do título II do regulamento do Conselho de Recursos
constante
do decreto
n." 14:086, de 12 de Agosto de 1927.
Art. 2.° Fica revogada a Iegislação em contrário.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido fi faça
executar.
Paços do Govêrno da República,
9 de Maio
de 1930.- ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CARl\IONA-

João Namorado de Aguiar.
Rectificações ao decreto n. o 18:156
No Diário do Govêrno n.? 76, ao decreto n.? 18:156,
são feitas as seguintes alterações aos artigos 51.°, 52.°,
56.°, 59.°, 70.° e 71.°, que passam a ter a seguinte redacção:
Artigo 51.0 As faltas
que segue:

são marcadas

conforme

a tabela

Tabela
Queda de taquet. . . . . . . •
Obstáculo derrubado com os posteriores . . . . . . . . . . • . .
Obstáculo derrubado com os anteriores
Vala - meter um ou os dois posteriores
Vala - meter um ou os dois anteriores
1.Do desobediência
.
2. a desobediência. . . . . . • . •
3.a desobediência
. . • . . • . .
Queda do cavalo (espádua
e garupa
ao mesmo tempo no chão) . • .

1/2

.

ponto

.
.

2 pontos
4 pontos
2 pontos
4 pontos
3 pontos
6 pontos
Desclassificação

.

6 pontos
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Queda do cavaleiro
. • • • •
. Sair do recinto da pista. . . .
A bandonar o galope em qualquer
da pista, excepto. nus voltas.

. • .
. . •
ponto
• . •

t.· Sérfe

10 pontos
Desclassificação

2 poatos

Por cada segundo. a mais, completo, além do. tempoconcedido l/4 de ponto ou eliminação segundo as condições do programa
da prova .
. Não há eliminação. por excedente de tempo. nas provas por équipe» ou disputa de taças.
Artigo 52.0 Considera se como recusa fi paragem do
cavalo junto ao obstáculo sem o transpor.
Como furta odesvio a menos de 10 metros para qualquer dos lados
do obstáculo
ou a transposição
incompleta
do mesmo.
Em caso de furta é necessãrio,
para que o percurso seja.
válido, voltar a saltar o obstáculo,
Nas banquetas,
taludes,
etc., considera-se
também
como recusa a paragem
em cima do obstáculo, voltaudo-se o cavalo para qualquer dos flancos; como furta, osaltá-lo por 'um Banco ou por sítio diferente do marcado,
Desobediência
em concurso é todo o movimento que faz.
um cavalo, soja por sua própria iniciativa para se sub-trair à vontade do cavaleiro ou evitar um esfõrço que se
lhe exige, seja a solicitação do cavaleiro que, sentindo ocavalo fugir à sua acção, lhe impõe uma volta que o tira
da linha do obstáculo.
É considerada
como desobediência:
a recusa, o despiste, a volta ou voltas em frente de um obstáculo, qualquer que seja a distância
e seja qual fõr o motivo, a.
.paragem, a defesa ou todo o movimento do cavalo entreos obstáculos
em qualquer ponto da pista, para. se subtrair à vontade do cavaleiro
ou ao movimento para a
frente.
A paragem
sõbre um obstáculo sem o. desmanchar
não é desobediência
SP. o cavaleiro',
sem deixar recuar o
cavalo .nem dar o flanco, passar o obstáculo a pé firme;
Toda a defesa que dura mais de um minuto elimina.
A totalização
das desobediências
é contada não sõmente no mesmo obstáculo,
mas durante todo o percurso.
Artigo 56.0 O júri deve avisar os concorrentes por UJ;n
toque de sineta especial do êrro do percurso.
O cavaleiro
que esquece um obstáculo ou uma bandeirola que marca uma volta, ou que, depois de ter feitouma furta ou uma recusa, continua o percurso sem ter
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saltado o obstáculo a que se recusou ou furtou, ou que
transpõe o obstáculo sem ter dado tempo p~ra o repor,
é eliminado.
As faltas dadas nos obstáculos saltados indevidamente
não se contam.
À queda do cavalo ou do cavaleiro no obstáculo junta-se 11 falta cometida nesse obstáculo.
Depois da queda ou de qualquer outro acidente um
cavalo, trazido ao seu cavaleiro por qualquer pessoa em
serviço no campo, não é eliminado se o percurso fõr
retomado no ponto exacto onde foi interrompido, mesmo
'que I) cavaleiro seja ajudado a montar, com a condição
absoluta de qne o cavalo não tenha saído da pista.
Artigo 59.0 Por cada ponto são aumentados cinco
segundos ao tempo total gasto em fazer o percurso.
Artigo 70.0 Aos concorrentes que, depois de começar
o percurso, se retirem voluntàrinmente ou por decisão
do júri, seja qual fõr a causa serão contados, sôbre os
que tiver, nove pontos .por cada obstáculo que tiver deixado de saltar e contar-se-lhe há como tempo gasto o
do concorrente que maior tempo tenha.
Artig-o 71.0 Em igualdade de pontos ganhará fi équipe
. que tenha gasto menos tempo no percurso.
Lisbon, 26 de Abril de 1930.- O Chefe do Gabinete,
José Jorge Ferreira da Silva, coronel.

2. o - Determinações
linislério da Guerra -Repartição

do Gabinete do Ministro

I) Que se publique com nova redacção a alínea a) da
determinação 3. D. inserto. na Ordem do Exército n. o 2,
1.a série, de 19 de Março de 1926, p. 109:

a) Que as unidades e estabelecimentos militares comuniquem ao Montepio dos Sargentos de Terra e Mar,
Cofre de Previdência e Caixa Económica, quando na
classe dos sargentos se der qualquer das seguintes alterações:
Promoção a oficial;
Nomeação para empregos públicos;
Baixa de serviço, nos termos do Código de Justiça
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de que resulte baixa de

põsto ;

Falecimentos.
Estas alterações e as de licenciamento, licença registada, transferências de unidade e ainda quaisquer outras
qu~ se dêem que tenham influência no regular desconto
de cotas deverão constar da coluna «Observações» das 1'0lações de descontos modêlo E a enviar mensalmente ao
Montepio, Cofre de Previdência e Caixa Económica, por
forma que nenhum sócio que tenha figurado na relação
anterior deixe de ser incluído na do mês em que se der
alteração sem que seja indicado o motivo.

linistério

da Goerra- 2.& Diretçáo Geral - 3.& Repartição

II) 1.0 A existência de sobras de forragens nos quartéis será verificada, pelo conselho administrativo, por
meio de balanço aos respectivos depósitos, sempro que
haja mudança do pessoal deles encarregado, e ainda por
outro balanço a efectuar entre 25 e o último dia de cada
um dos meses de Março, Junho, Setembro e Dezembro,
e constará de têrmo de verificação, assinado pelo encarregado dos depósitos e visado por todos os membros do
conselho administrativo, documentos que ficarão arquivados na secretaria do conselho administrativo;
2.0 Em conformidade com o disposto no artigo 1.0 do
decreto n,o 9:932, Ordem do Exército n. o 9, 1.:lo série,
de 1924, é expressamente proibido destinar as sobras
de rações à criação de animais, nas explorações agrícolas
autorizadas por aquele decreto, sendo apenas permitido
destinar- lhes as varreduras e desperdícios das manjedouras;
3. o A quantidade' de sobras de cada um dos géneros
será abatida na primeira factura da Manutenção Militar,
a quantidade a levar à conta do Ministério da Guerra,
de maneira que, entre a quantidade que a factura da
Manutenção Militar acusa como consumida para levar
à conta do Ministério da Guerra e a quantidade do mesmo
género que as relações dos vencimentos dos solípedos
acusem como vencida, haja lima diferença igual às soo
bras encontradas para mais na relação de vencimentos;
4.0 Verificada, na repartição Iiquídadora de contas, a
existência de sobras por um consumo, acusado pelas re-
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de vencimentos dos solípedes, superior ao que a
Manutenção Militar acusa como fornecido por conta do
Ministório da Guerra, o valor das sobras é calculado
pelo preço de tabela da Manutenção Militar, passando-se
título da correspondente importância, a favor do conselho administrativo da unidade ou estabelecimento onde
as sobras foram produzidas, a fim de que esta seja aqui
recebida e escriturada, como determina o artigo 13.0 do
regulamento de remonta em vigor.
5. o Até ao dia 10 de cada um dos meses de Abril,
Julho, Outubro e Janeiro, os conselhos administrativos
entregam na Agência Militar, com guia, do modêlo junto,
e~ triplicado, as receitas de fundos de remonta recebidas n? trimestre anterior, podendo as cópias desta guia.
ser obtldas por meio de decalque;
A Agência Militar, passando recibo nas referidas
gnias, arquiva o triplicado, restitui o original ao conselho lldministrativo que fez a entrega e envia o duplicado,
com. os documentos da despesa de anúncios, à 4.a Ropartlção da 2.:1 Direcção Geral do Ministério da Guerra,
documentando a conta corrente mensal do movimento
havido nos fundos de remonta;
.7.0 Nos trimestres em que não tenha sido cobrada reCeita alguma com destino aos fundos de remonta, os cons~lhos administrativos enviam directamente à 4.<\RepartIção da 2.& Direcção Geral do Ministério da Guerra
declaração neste sentido, até a data fixada para a entrega das receitas na .A gência Militar;
8.0 Cessa, a partir do 2.° trimestre do corrente ano,
a .r~mes.sa, à 4. a Repartição da 2. Direcção Geral do
Ministério da Guerra, da nota modêlo 8, de que trata o
§, 1.0 do artigo 13.° do regulamento de remonta em
vigor,
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III) Que os vencimentos das praças de pré promovidas
ao pôsto imediato são regulados pelas datas das Ordens das
unidades que publicam as promoções. A data da Ordem
da unidade é o primeiro dia do novo vencimento,
seja
q?al fõr a data do despacho que as manda p:0If:10ver e
allld~ quando lhes seja mandada contar a antiguidade
a
partir de dnta anterior à do despacho de promoção.

IV) Que em aditamento
à circular n.? 11, de 21 do
corrente, se observe o seguinte:
1. ° Que sempre que a algum militar seja conferida
qualquer requisição
de transporte,
conste da respectiva
alínea. f), claramente,
o serviço que vai desempenhar
e
o motIvo que autoriza o referido transporte;
2.° Que, tratando-se
de transporte
de militares
que
r?gressem
à sua anterior
situação, se indique na refenda alínea f) o serviço que foi desempenhar
o igualmente o motivo que o autorizou.
(Circular

n.? 14, de 30 de Abril).

3.° - Declaração
lIinistério da Guerra- 3.& Direcção Geral- 3.& Reparlição
. Que, segundo informação da Direcção Geral de Admimstraçãr, Política e Civil, Ministério do Interior, em ofíCIO ~.o 81, liv. 88, de 26 do Abril próximo
findo, a freg~es~a de Valongo,
do concelho de Fronteira,
área do
d,lstrlto de recrutamento
o reserva n. ° 16, deve ser doslgnada por Valongo-S.
Saturnino.

João Namorado de Agu'iar.
Está conforme.

o Ajudante

General,

MINISTÉRIO

DA GUERRA

31 DE MAIO DE 1930

ORDEM

DO
(l.a

EXÉRCITO

Série)

'Publica-se ao Exército o seguinte:

1. o -

Decreto

linislério da Gnerra- Repartição do Gabinetl do Min:slr(l
Decreto n.O 18:156

Tendo a prática demonstrado não corresponder já às
modernas exigências o que se acha legislado sobre con-cursos hípicos oficiais'
Convindo remod0ia; e unificar todas as disposições in:teressantes a êste ramo de serviço, de harmonia com os
ensinamentos colhidos durante a vigência de outras de- ,
terminações;
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n," 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo LOdo decreto
m." 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos Mimistros de todos as Repartições:
Hei por bem aprovar e mandar pôr em execução, para
valer como lei, o regulamento de concursos hípicos oficiais, que faz parte integrante dêste decreto.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fõrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir,
publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da República em 20 de Março de 1930. -ANTÓNIO ÓSCAR DE

,
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CARiUONA - Domingos Augusto Alves da Costa
Oliveira - António Lopes .Mateus - Luís .Maria Lopes da
Fonseca - António de Oliveira Salazar --Jot1o Namorado
de Aguiar ~ Luís António de Mayalhães Correia ~ Fernando Auqueto Branco - João Antunes Guimart1esGustavo Cordeiro Ramos -lJenrique
Lmharee de Lima.
FRAGOSO

Regulamento de concursos hípicos oficiais
Artigo 1.0 Sob a denominação
genérica de concurso
hípico oficial compreendem-se
todas as provas de deaporto hípico promovidas
por sociedades particulares,
em
Lisboa (Sociedade Hípica Portuguesa),
no Pórto (Centro
Hípico do Pôrto), Braga, Póvoa, Figueira, Caldas, e
quaisquer
outras que o Ministério da Guerra autorizar
mediante proposta da Direcção da Arma de Cavalaria
e
ouvido o parecer da Comissão Técnica de Provas Hípicas.

CAPíTULO

I

Programas dos concursos hípicos ofi-ciais

2.0 Os programas

concursos
hípicos ofiincluirão sempre
urna excluslvarnsnta
destinada ti. cavalos naciouais.
§ único. Nas provas em campo de obstáculos reservadas a cavalos nacionais terão handicap, doze obstáculos,
pelos menos, e uma extensão aproximada de 1:000metros.
0
Art. 3. O'!! programas
das provns de obstáculos nos
concursos
de Lisboa e das Caldas da Rainha, além da
prova reservada
a cavalos nacionais, inclutrão ainda uma
prova reservada
a sargentos.
Art. 4.0 As provas em campo de bbstáculos regular-ao
hão peles disposições seguinte-s:
Art.

dos

ciais, além dê quaisquer outras provas,

InscriQão
0

Art. 5. Nos OOUCUl'SOS hípicos podem inscro,"er.so
como concorrentes:
os sócios de ontidndes organizado.
ras, os ofioill.is do exército, nacionnis e estrnngoiros,
o
os gentlemen apresentados
por dois aócíos das entidades
crganteadorae,
quando aprovados pelas mesmas.
I
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Art. 6.0 A inscrição para as diferentes provas será
feita em fõlhas separadas, devidamente assinadas pelos
proprietários dos cavalos, ou seus representantes, que
serão responsáveis pelas declarações feitas.
a) A inscrição será feita até as vinte e três horas (onze
da noite) da antevéspera das provas e só será válida
"luando acompanhada da respectiva importância;
b) Na fôlha de inscrição, além do resenho dos cavalos,
l) ~~s
completo possível, deverá declarar-~e o maior
'Premio por êles ganho em concursos de obstáculos, bem
como a soma total dos prémios ganhos nos três últimos
anos;
c) A falta do preceituado na alínea anterior ímpende
des~lassi:ficação em qualquer ocasião em que se provo a
falsidade nas declarações feitas na fôlha de inscrição;
d) São admitidas inscrições até uma hora antes de
come<,:ar a prova. A importância da inscrição será o dôb.ro da estabelecida no programa e o número de ordem
tirado à sorte pelo júri;
e) No acto da inscrição será fornecido o gráfico do
percurso a efectuar.
Art, 7.° Não são admitidos concorrentes excluídos por
qualquer sociedade hípica nacional ou estrangeira.
Art. 8.° Todo aquele qne inscreva ou monte nas provas do concurso deve conhecer o regulamento e implicitamente obriga-se a respeitá-lo.
~l't. 9,.0 Quando haja uma prova em que seja obrigatória a mscrição de todos os cavalos que tenham de tomar parte em qualqusr das outras, é permitido ao concorrente quo por qualquer motivo não tenha inscrito os
seus cavalos naquela prova fazê-lo nas restantes desde
que satisfaça a importância normal da inscrição na prova
obrigatória.
Art. 10.0 Nas provas para discipulos só poderão insere"pr-se individuos de idade inferior a dezóito anos e que
não tenham tomado parte em qualquer outra prova de
obstáculos que não seja exclusivamente destinada a discípulos.

As provas de inscrição obrigatória, limitada ou de
lumdicap devem ser discriminadas no programa.
Nas provas de cavalos nacionais o concorrente, no acto
da inscrição, provará a nacionalidade do seu cavalo,
quando não tenha marca a ferro de lavrador conhecido.
Art. 11.° Quando seja mudado o nome a um cavalo
que já tenha sido inscrito em qualquer concurso hípico
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nacional ou estrangeiro, deverá sempre inscrever-se com
os dois nomes, sendo o antigo precedido da partícula
ex durante o prazo de um ano.
AtribulQões das entidades organizadoras

Art. 12.0 Nomear e elucidar com a devida antecedência
os indivíduos que a devam coadjuvar nos trabalhos do
concurso (fiscais de pista, juizes de campo, cronometristas, etc.).
Art, 13.0 Proceder, em seguida ao encerramento da inscrição, ao sorteio do número de ordem de entrada na pista.
S 1.0 Se a diferença entre o número de ordem de dois
cavalos montados pelo mesmo concorrente fõr inferior a
seis, sempre que fOr possível colocar-se hão de forma.
que a diferença de seis subsista.
S 2.0 Depois de feito o sorteio não pode ser alterada.
a ordem de entrada dos cavalos na pista.
S 3. o É permitido aos concorrentes assistir ao sorteio.
Art. 14.0 Afixar na véspera de cada dia de provas a
ordem dos trabalhos. Terminada a prova será patenteada, junto da tribuna do júri, a lista dos premiados, ti.
qual será confirmada quarenta e oito horas depois.
Art. 15.0 Ter um livro em que devem ser registados
os percursos feitos em provas promovidas pelas mesmas, com indicação de tempo gasto por cada concorrente,
número total de faltas, número de obstáculos e seu perfil, nome do cavaleiro, prémios obtidos, etc.
Art. 16.0 Dar conhecimento à Federação Equestre
Portuguesa, que resolverá sôbre elas, das faltas, punidas
pelo regulamento, cometidas pelos concorrentes no decorrer do concurso, e que delas só haja conhecimento
depois de o júri ter encerrado os seus trabalhos.
Art. 17.0 Ter o direito de não aceitar a inscrição dos
concorrentes que não estejam em condições de poder tomar parte no concurso.
Art. 18.0 Facilitar boas acomodações aos cavalos qne
venham de fora, e que, com antecedência, os proprietários avisem do dia, local e hora de chegada.
S único. Não são responsáveis pelas enformidades e
acidentes de qualquer natureza que possam sobrevir aos
cavalos que tomem parte no concurso.
Art. 19.0 Adiar as provas marcadas para qualquer
dia quando o estado do tempo ou qualquer circunstância imprevista impeça a sua realização.
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Se por qualquer circum;tânci~ se prolong~rem os
do concurso, nenhuma indemmzação é devIda por
facto.
Art. 20.0 Não deixar tomar parte nas provas do
curso o concorrente que não pague a importância
inscrições ou multas que lho tenham sido aplicadas.
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dias
êsse
condas

Júri

~rt. 2~.0 O júri terá sompre presen:o q~e a sua primeira missão é cumprir e fazer cumpnr rigorosamecte
o regulamento.
Art. 22.0 O júri será composto de quatro membros,
tendo o presidente voto de qualidade.
Só, P?derá funcionar quando estiver todo ,reünido.
.
§ UOlCO. Por cada dois membros haverá um substituto.
Art. 23.0 Quando o júri julgar necessário poderá:
a) Mandar retirar da pista o concorrente que tiver um
número de faltas tal que o exclua de prémio, excepto
nas provas de inscrição obrigatória;
b) Suspender ou adiar a continuação ou realização de
qualquer prova quando o estado atmosférico ou qualquer
círcunstãncia imprevista o impedir;
c) Mandar submeter a exame veterinário qualquer cavalo inscrito, quando entenda nocessário ;
d) Não admitir cavalos que possam desagradar pelo
seu aspecto;
e) Excluir dos concursos promovidos pela Sociedade,
por um ou dois anos, todo o concorrente que proceda
IDcorrectamente ;
f) Resolver todas as reclamações sôbre a interpretação do presente regulamento e quaisquer outros casos
não especificados.
§ -único, As suas decisões são irrevogáveis.
Art. 20.0 Poderá desclassificar o concorrente:
a) Que pratique actos contrários à honra;
b) Que cometa alguma irregularidade;
c) Que se dirija ao júri ou qualquer delegado, no
exercício das suas funções, de forma incorrecta;
d) Que não acate qualquer decisão do júri;
e) Que castigue brutalmente o seu cavalo;
f) Ou o proprietário que, ao inscrever o seu cavalo,
faça uma declaração falsa sõbre o nome, prémios ganhos, etc.

304

ORDEM: DO EX~RCITO

N.o 7

1.' Série

Concorrentes
Art. 25.0 Todo O concorrente
que não der entrada
pela ordem do sorteio será excluído da prova,
salvo
quando demonstrar
tê-lo feito por motivo justificado.
Neste caso, se o júri julgar atendível o motivo, tirará
à sorte o número em que deverá eu trar.
§ único. Durante a execução da prova devem estar
'sem pro dois cavaleiros preparados
para entrar na pista
quando o juiz de campo lho ordenar. Se depois de chamado três vezes o concorrente
não entrar
na pista,
perde o direito a tomar parte na prova.
Art. 26.0 Quando um concorrente
não possa entrar na
prova depois de fechada a inscrição, não lhe é restituída
a importância
da mesma.
Art. 27,0 Para o concorrente
da classe civil é obrigatório o nso de casaca vermelha, calção branco, bota alta,
gravata branca, chapéu alto ou toque de caça, ou um traje
de qualquer
equipagem de caça conhecido;
para os oficiais o uniforme permitido pelo Ministério da Guerra.
Art. 28.0 Nenhum concorrente
tem direito a qualquer
indfmnização
se as provas forem adiadas.
Art. 29.0 Nenhum concorrente
poderá tomar parte em
qualquer prova, embora tenha pago a respectiva inscrição, sem que haja satisfeito qualquer multa que lhe tenha sido imposta, perdendo
o direito a todas as inscrições.
Art. 30.0 Quando o júri der conhecimento
da classificação, os concorrentes
a quom tenham sido concedidos
prémios ou laços são obrigados a apresentar-se
na pista
montando
o mesmo cavalo e com O mesmo traje que
usaram na prova, quando ela termine no mesmo dia, sob
pena de 50~ do multa.
Art. 31. Q Qualquer
concorrente
podo fazer-se substituir por qualquer cavaleiro que esteja nas condições exigidas por êsto regulamento,
dando qualquer deles prévio
conhecimento
fiO júri.
.
Art. 32.0 O coneorrento
devo entrar na pista montado quando for iniciar o percurso e sair montado e ao
troto.
•
0
Art. 33. O concorrente
que se não submeter às discosiçõos do presento
egulamento
perderá
o direito de
poncorrento,
não podendo reclamar
Q importância
das
inscrições já feitas.
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Reclamações
Art. 34.0 É permitido
aos concorren.t~s. o dire!to de
reclama.l:ão,
a qual será entregue ao Jun até vHlt~ e
'l.uatro horas depois de terminada
a prova a que diga
respeito, acompanhada
de um depósito de 100~, a que o
concorronto perderá o direito! caso ola soj a h;funda~a.
A reclamação
deve ser escrita. A procedê.nCla ou ~m:
procedência
das reclamações
devo ser resolvida pelo júri
no prazo máximo de vinte e quatro horas, e a sua solução, que deve ser dovidatnonte
fundamentada,
não deverá ir, nos casos vulgares, além de outras vinte e quatro
horas, excepto quando se não possa fazer prova dentro
dõsts prazo, marcando então o júri, ou quem o represonte, o tempo mínimo julgado indispensável.
§ único. Nas reclamações consideradas urgentes a 1'0solução será imediata.
DispcsiqÔ6S eepeoíaas
0

.~t. 35. As entidades 'organizadoras
não devem pernntír a pessoa alcuma entrnr a cavalo ou mandar os
seus cavalos 1. m~o pnrn. dentro da pista desde o dia
em que comecem os trabalhos
de construção
dos obstáculos.
'
§ ~nico. Fora da pista devem ser colocados alguns
·obstaculos para treino.
A..rt. 3G.o SQ o número
do cavalos quo disputarem
a
pr?va não Iõr duplo do número de prémios
que lhe
sejam atribuídos
serão estes reduzidos
àquela proporção; quando o número de cavalos fõr Impnr, será aumentado de uma. unidade para a redução dos prémios. que
começará sempre pelos do menor va101:.
Art. Jl7. o .A. entrada. na pista durante as provas é expressamente
proibida a todas as pessoas estranhas ao
concurso, com excepção das qUQ o júri entender.
Art. 38.0• Para efeito de handicGI.}J os prémios ganhos
no e trangoiro
são coutados
ao câmbio oficial da época
.em quo se realizou o concurso ando foram gsnhoa.
Art. 39. o Quando para flor d<'finitivamente
.entregue
uma Taça devo ser ganha um c(\rto número de vezes
pelo mesmc P:Ú', pelo mesmo cavaleiro ou pelo mcsm~
cavalo, as condições da prova não podem SQl' modificaJus sem que a Taça soja defínitivsmente gauha.
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CAPíTULO II
Disposições gerais
Art. 40.

0

Os percursos

devem ser feitos [I, galope.
organizadoras podem fixar nos.
seus programas o tempo mínimo de galope em cada prova.
Art. 41.0 O tempo gasto em cada percurso será sempre
contado para servir em caso de desempate.
Em igualdade de tempo e de faltas são os prémios
pecuniários divididos entre os concorrentes que estiverem nestas circunstâncias, entrando na classificação pela
ordem que lhe coube no sorteio, com a designação
ex aequo; sendo objecto de arte haverá desempate entreos mesmos.
§ único. Quando as entidades organizadoras
o indiquem nos seus programas, poderá, no caso de igualdade
de faltas e de tempo, haver desempate em toda a prova
ou em parte, aumentando a cada volta a altura ou largura dos obstáculos, ao critério do júri, quando não
conste do programa.
Art. 42.0 Os cavalos concorrem separadamente e, uma
vez passadas as bandeirolas de saída, serão anotadas
todas as faltas que cometerem. Se um cavalo se defender antes de passar as bandeirolas não comete falta;
porém, se a defesa se prolongar demasiadamente, o júri
poderá maudá-lo retirar, ficando desclassificado.
A transposição dos obstáculos em cada prova obedecerá estritamente ao percurso indicado nos gráficos, e
directamente de obstáculo a obstáculo.
Art. 43.0 O pêso é livre.
Art. 44.0 Não será permitido repetir o percurso e depois de começado não pode ser interrompido, salvo acidente como rotura do cilha, quebra de rédeas, etc., e
neste caso poderá o cavaleiro proceder à reparação, não
sendo descontado o tempo gasto.
Art. 45.0 Ao cavaleiro que, depois de mandado retirar
da pista, salte com o seu cavalo algum obstáculo, sem
motivo justificado, será imposta a multa de 50~ por
cada obstáculo saltado.
A reincidência será punida com a penalidade que o
júri resolva, podendo chegar até a dceclassíficaçâo.
Art. 46.0 Um toque de sineta depois do percurso começado é para chamar a atenção do concorrente; dois, desistência; três, desclassificação.
§ único. As entidades
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Juízes de oampo, fiscais e oronometrtstas

Art. 47.0 Os cronometristas serão dois, pelo monos.
Para os cronometristas haverá duns bandeirolas que
marquem a linha precisa ond e deve começar a contagem
do tempo e outras duas que marquem a linha precisa
onde ela devo terminar. As bandeirolas que marcam o
comõço e o fim dos percursos estão numa linha paralela
e separadas do primeiro e último obstáculo n transpor;
serão munidas de uma fenda, do modo que os cronometristas possam visar o registar a passagem da cabeça do
cavalo ao começar e terminar o percurso.
Art. 41:5.0Os juízos de campo, fiscais, cronomotristas
~ demais individuos que por exigência do serviço estejam dentro da pista devem colocar-se de modo que não
e~~arnce~ nem ajudem os cavalos, não lhes ~9ndo per·
mitidr, evitar recusas nem dar qualquer indicação aos
concorrentes. Os juízes de campo têm a seu cargo a fiscalização da entrada e saída dos concorrentes, o modo
como os. fiscais desempenham o seu luga: em harmonia
com as lDstruções prescritas, e em especial a marcação
das seguintes faltas: queda do cavalo, cavaleiro, e de cavalo e cavaleiro, quando estas se dêem fora da acção de
transpor qualquer obstáculo; sair fora do recinto da pista, derrube de qualquer marcação da pista ou bandeirola;
abandonar o galope por mais de 10 metros, aplicação das
multas
de qne trata o rezulamento
e tudo quanto se re.
o
IaClOnar
com a boa ordem, execução das provas o preparação dos obstáculos.
Na pista haverá os fiscais que se julguem necessários
para. a marcação das faltas.
Os fiscais escrevem nos boletins, de forma bem legívol, o número do cavalo a que a nota se refere e o número de faltas cometidas, escrevendo um zero quando O
concorrente não as tiver.
.
Quando fõr mandado retirar algum concorrente, os fiscais escrevem nos respectivos boletins retirado o quando
o concorrente não transpuser o obstáculo o respectivo
fiscal escrevera não passou.
Todos os boletins serão asainados pelo fiscal, de forma
bem legível.
«Handicap»

Art. 49. O handicap será regulado pelos prémios ganhos em concursos de obstáculos, realizados nos três
( anos anteriores àquele em que se efectuar o concurso.
0
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o handicap será imposto em dois obstáculos intercalados no percurso, além dos fixados no programa para
cada prova e nas condições indicadas pela tabela dos
handicape,
Não serão contados para handicap os prémios ganhos
nas provas anteriores do mesmo concurso, excepto para
o vencedor do Grande Prémio.
Art. 50.0 Os cavalos concorrem por grupos, entrando
primeiro os de menor handicop, na altura indicada no
programa.
Ta.bela doa «handícepa»

1.o Iumdicap - 2 obstáculos a 1 metro:
Prémio de 100,$ ou soma de 250~.
2.° handicap=« 2 obstáculos a 1m,10:
Prémio do 250,$ ou soma de 400iL

.

3.° ha'ndicap-l obstáculo a 1m,20 o outro a 100,10:
Prémio do 400~ ou soma de 600~.
4.° handicap-2 obstáculos a 1m,20:
Prémio de 6006 ou soma do 800t$.

o

coeficiente a aplicar à tabela do luuultcap será fixado pela Federação Eqüostro Portuguesa, submotido à
aprovação da Direcção da Arma de Cavalaria e ouvido
o parecer da Comissão Técnica de Provas Hípicas.
§ único. Aplica-se aos prémios desta tabela o coefíciente 6, emquanto a Pedoração Eqüestre Portuguesa
não julgue oportuno a sua alteração.
Art. 51.° As faltas são marcadas conforme a tabela
que segue.
Tabela de faltas

Queda de taquet, . . . . . . . . •
Obstáculo derrubado com os posteriores . . . . . . . • . . . . . .
Obstáculo derrubado com os anteriores
Vala - meter um ou os dois posteriores
Vala - meter um ou os dois anteriores
La desobediência
2.& desobediência
desobedíancia •

a.a

~/'l. ponto
2 pontos
4
2
43

pontos
ponto
pontos
pontos
6 pontos

Desola

ifica~i1()
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-Queda do cavalo (espádua
e garupa
ao mesmo tempo no chão)
.,.
-Queda do cavaleiro
. . . . . . . .
'Sair do recinto da pista. • . . . . .
, :Abandonar o galope em qualquer ponto
da pista, excepto nas voltas.
. . .
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6 pontos
10 pontos
Desclassificação
2 pontos

Por cada segundo a mais, completo, além do temp?
concedido 1/4 de ponto ou eliminação segundo as condi-ções do programa
da prova.
Nilo há eliminação
por excedente de tempo nas pro·
vas P?r équipe« ou disputa de taças.
Artigo 52.0 Considera se como recusa a paragem do
'cavalo junto ao obstáculo sem o transpor.
Como furta o
desvio a menos de 10 metros para qualquer dos lados
.do obstáculo
ou ru transposição
incompleta
do meam?
Em. caso de furta ó necessário,
para que o percurso seja
váltdo, voltar a saltar o obstáculo.
Nas banquetas,
taludes,
etc., considera-se
também
como recusa a paragom em cima do obstáculo, voltandoso o cavalo para qualqner dos flancos; como furta, O
saltá-lo por um flanco ou por sítio diferente do marcado.
Desobediência
em concurso é todo o movimento que faz
-um. cavalo, seja por sua própria iniciativa para se subtrair à vontade do cavaleiro ou evitar um esfôrço que se
lhe exige, seja a solicitação do cavaleiro que, sentindo o
cavalo fugir à Sua acção lhe impõe uma volta que o tina
-da linha do obstáculo.
'
É considerada
como desobediência:
a recusa, o des- piste, a volta ou voltas em frente de um obstáculo, qual<quer que seja a distância e seja qual fõr o motivo, a paragem, a defesa ou todo o movimento do cavalo entre os
obstáculos
em qualquer ponto da pista, para se subtrair
à vontade do cavaleiro ou ao movimento para a frente.
A paragem
sObre um obstáculo sem o desmanchar
nl'106 desobediência
S0. o cavaleiro,
som deixar recuar o
cavalo nem dar o flanco, passar o obstáculo a pé firme.
Toda a defesa que dura mais de um minuto elimina.
A totalização das desobediências
contada não somente no mesmo obstáculo,
mas durante
todo o peré

curso,
Art. 53.0 Quando, ao recusar-se,
um cavalo derrubo
obstáculo
ou parte dõle, o cavaleiro deve obrigatoriamente espere~ue
o obstáculo seja reposto no seu lu-

um

-s=.

não se

lhj contando êste derrube.
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Se o cavaleiro não espera que o obstáculo seja Ievantado, marca-se uma recusa e uma falta de anteriores.
Todo o cavaleiro eliminado por recusas pode tentar dois
ensaios sõbre o mesmo obstáculo ou saltar um outro
obstáculo do percurso que fique na mesma linha de retirada; se transpõe mais de um obstáculo será multado
nos termos do regulamento.
Art, 54.0 Quando haja obstáculos duplos ou triplos,
as faltas serão marcadas isoladamente.
Nos obstáculos duplos, triplos, etc., quando um cavalo
se recusa ou despista entre dois obstáculos, marca-se a
falta, e o cavaleiro, sob pena de desclassificação, devo
retomar o salto entre os obstáculos onde se deu a recusa, ou seja sem passar atrás do último obstáculo saltado 0\1 de uma linha prolongando a sua frente.
Art. 55.0 Das faltas dadas em qualquer obstáculo com
os pés e mãos só se conta a falta maior. Num obstáculo
composto de vários elementos sobrepostos e colocados
no mesmo plano vertical o elemento superior é o que
conta para a marcação da falta.
Considera-se um obstáculo como derrubado quando,
em conseqüência de uma falta do cavalo ou do cavaleiro,
a sua altura primitiva é modificada.
Entre dois obstáculos não se conta mais do que uma.
defesa.
A queda do cavalo ou do cavaleiro soma-se com ao
falta cometida.
O tempo conta-se sempre mesmo em caso de queda,
êrro de percurso, despisto, acidente de arreio, arranjo
de um obstáculo deslocado por cavalo que se recusa, etc,
Nos obstáculos que antecedem as valas, não sendo se-bes, as faltas contam-se separadamente.
Artigo 56.0 O júri deve avisar os concorrentes por um
toque de sineta especial do êrro do percurso.
O cavaleiro que esquece um obstáculo ou uma. bandeirola que marca uma volta, ou que, depois de ter feito
uma furta ou uma recusa, continua o percurso sem ter
saltado o obstáculo a que se recusou ou furtou, ou que
transpõe o obstáculo sem ter dado tempo para o repor,
é eliminado.
As faltas dadas nos obstáculos saltados indevidamente
não se contam.
À queda do cavalo ou do cavaleiro no obstáculo janta-se fi falta cometida nesse obstáculo.
Depois da queda ou de qualquer outro acidente am
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cnvnlo, trazido ao seu cavaleiro por qualquer pessoa em
serviço no campo não é eliminado se o percurso fOr
retomado no pont~ exacto onde foi interrompido, me~mo
que o cavaleiro seja ajudado a montar, com a. condição
absolata de que o cavalo não tenha saído da pista.
Percurso de oeça

Art. 57.0 Os percursos de caça não têm handicap.
Art. 58.° Nos percursos de caça a classificação é feita
pelo tempo gasto em fazer o percurso .
. 'Nestes percursos as desobediências, quando não atingirem o número total de três, caso em que o concorrente
é deselassificado, queda do cavalo, cavaleiro e de cavalo
e cavaleiro, não s110levadas em conta senão pelo tempo
perdido.
Artigo 59.° Por cada ponto são aumentados cinco
segundos ao tempo total gasto em fazer o percurso.
Campeonato do salto em altura

Art. 6O.() Para o salto em altura o obstáculo constará
do seguinte:
Dois postes inclinados a 2ft e colocados a 4 metros
11m do outro. Até 1m 30 é o vão fechado por uma sebe
inclinada e encimada) por varas encordoadas e pintadas
de branco.
O campeonato começará a 1m,50.
A partir de I'", 50 serão colocadas varas de om,10 em
OU's10 até 1m,90, e de om,05 em om,05 a partir dessa altura.
Art. 61.° Para o salto em largura o obstáculo será
constituído por uma vala com água, guarnecida dos lados com anteparas e marcada na frente com uma sebe
móvel de om,70 de altura, inclinada a 45°.
O salto começará a 4 metros e será aumentado de
(}DI,50 até 5 metros; de 5 metros em diante será aumentado de om,25 em om,25.
Art. 62.° O vão existente entre a sebe e a vala, à medida que fõr aumentando, será cheio de verdura à altura
da sebe.
Art. 63.° Cada cavalo pode fazer até três tentativas
segnidas para cada altura ou largura e não passa à altura seguinte ou largura sem saltar, sem falta, a ante-

rior.

312

ORDEM DO EXÉRCITO

N.· 7

1." Séri&

As faltas marcam-se a cada tentativa, para o caso de
serem precisas na classificação final. As recusas contam-se como uma tentativa.
Fnltns

Altura:
Obstáculo derrubado com os pés.
Derrubado com as mãos . . . .
Cada recusa ou furta na mesma altura.
Não fazer uma tentativa a que tem direito
Largura:
Um ou dois pés na vala . . . •
Uma ou duas mãos na vala . • .
Trõs ou quatro membros na vala.
Cada recusa ou furta. . . . ..
.
Não fazer uma tentativa a que tem direito
Deslocar a sebe que antecede a vala

1
2
3
5

1
2
3
3
5
i/2

Classifioação

Para classificar as faltas cometidas nos três ensaios
de cada altura ou largura não so somam, mas aprecia-s
a falta menor. Quere dizer que pela mesma razão que o
cavalo que salte som faltas uma altura ou largura em
um dos três ensaios, o sejam quais forem as faltas cometidas em dois outros, passa a saltar a altura ou largura
seguinte; assim, quem tenha saltado a sua altura ou largura com uma falta em um dos três ensaios, ser ti classificado adiante daquele cuja falta menor silo duas, (3 assim
sucessivamente.
Se houver só um cavalo que passe sem faltas uma altura ou largura, êste será classificado em primeiro lugar, e a seguir os outros que tonhum saltado essa mesma altura ou largura, pela ordem qU0 corresponda, segunde
a falta menor cometida por cada um; depois entrarão na
classificação os cavalos quo tenham saltado a altura ou
largura imediatamente inferior, (3 assim sucessivamente,
No caso quo, saltado. uma altura ou largura som faltas por vários cavalos, nenhum passe a altura ou largura, som faltas, seguinte, classificam- se pela falta menor
cometida, por cada cavalo, nos ensaios qUQ cada um tenha feito nesta última altura ou largura o a seguir classificam-se os que tenham saltado a altura ou largura
imediatamente inferior, e assim sucessivamente.

'v
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Se em algum caso hoqver empate, 'ter-se há em conta
as outras faltas cometidas por õsses cavalos na mesma
altura ou largura em que tenhnm empatado, dando a preíorêacia no que tenha a monor falta ; e, se o empate continua, resol ver-se há pelas faltas cometidas na altura ou
largura imedi..atam.onte inferior, o assim snoessivamente.
Se algum concorrente, cujo cavalo esteja em condições
para saltar uma altura ou largura, renunciar a fazer uso
de algum dos ensaios a quP tenha direito, apliear-se-Ihe
há, por cada uma, as faltas marcadas para êate caso.
No programa poderá determinar-se a altura ou largnra ~nima ,que deva saltar pnra conseguir o prim~iro
prémio, assun como o número de cavalos que devam mscrever-so para que tenham lugar êsses campeonatos.
P~ra maior clareza na forma de classificar junta-se o
segumtc exemplo:
Campeonato de a.ltura
Cavalos

lm,50

1m,60

~A

1 1 O

B

2 O

C
D

O

O

-

E

2

O

F

O

G

O

M

N
P

1 O
O
O

Q

O

-

-

-

- - -

- - - -

2

lm,70

1'",80

lm,90

---

-

3 3 3
1 1 O 3 3 3
8 1 O
3 1 O 1 O
2 O
1 O O O
O
O - - O
O
O
- 1 O
2 O - 1 1 O 2 1 O
3 3 S
1 1 O 1 O
1 O O - - 3 O
2 1 O 1 1 O 1 2 2
1 1 O 1 1 O 2 1 2
2

O

-

-

- - -

-

-

- - -

- .

3 1 1
1 2 2
1 2 3
2 2 2
3 3 1

1 1 1

-

Classifi.
caçâo

10.°
11.0
2.°

3,0
4.°

6,0
5.·
9.°
1..
8.°
7.°

Os cavalos C, D, E, G e N em 1m,90 cometeram uma
falta em um dos \ ensaios; mas como o N, nos outros
dois ensaios, teve uma falta cm cada um, deve colocur-se em primeiro lugar. O C passou uma das outras
duas voze com uma falta, coloca-se cm segundo lugar.
Entre D e E, quo cometeram ambos, uma voz, uma
falta; outra, duas O a terceira, o D, duas, e o E, três,
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coloca-se D diante do E. Depois o G, que também passou
uma vez com uma falta menor, ocupa o sexto lugar.
Seguindo a mesma regra, colocam-se os cavalos que
não tenham chegado a saltar mais que 1m,80, que são os
M, P e Q; mas eetos dois últimos passam adiante de
M, por serem menores as suas faltas, estão empatados
nos três ensaios verificados, e é preciso ter em conta as
faltas cometidas na altura anterior (L", 70), donde novamente resulta ficarem empatados, tornando-se necossário
classificá-los pelas cometidas em 1m,60, que dão a prioridade a Q sôbre P.
Art. 64. o É permitido um salto de ensaio a qualq uer
altura inferior a 1m ,50.
Saltos em oonjunto

Art. 65.0 A inscrição para esta prova é feita nos termos do regulamento geral e para cada grupo.
Cada grupo só pode inscrever-se uma vez.
Cada cavalo pode inscrever-se duas vezes para formar grupos diferentes.
§ único. Quando, por motivo imprevisto, qualquer cavalo não possa fazer parte do seu grupo, poderá ser
substituido antes do começar a prova, dando prévio
conhecimento ao júri e pagando a sua inscrição.
Art. 66.0 Os prémios serão conferidos aos grupos que
melhor saltarem os obstáculos e que formem um conjunto mais unido durante o percurso.
A desunião entre os cavalos de cada grupo conta-se
como falta desde que exceda o comprimento de um cavalo.
A desunião sõbre um obstáculo é penalizada com duas
faltas; no intervalo dos obstáculos com uma falta.
Terminado o percurso somam-se as faltas dadas nos
obstáculos e as do conjunto.
O grupo qne nesta soma tiver menor número de faltas será o primeiro classificado. Em caso de empate terá
II preferência o grupo quo tiver maior velocidade.
«Equipas»

Art.
mando
Art.
vidual

67.0 Esta prova é reservada a cavaleiros forgrupos de dois ou mais correndo isoladamente.
68.0 Os percursos nesta prova far-se hão indie alternadamente. Para a classificação somam-se
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as faltas e os tempos dos percursos efectuados por cada
grupo.
§ único. Pode inutilizar-se um dos percursos para a
classificar;ão, devendo neste caso ser indicado nos programas .
. Art. 69.0 Depois de começar a prova não é perm,itido que nenhum cavaleiro ou cavalo de um grupo seja
substituído.
Artigo 70.0 A02 concorrentes que, depois de começar
o percurso, se retirem voluntàriamente ou por decisão
do júri, seja qual for a causa, serão contados, sobre os
que tiver, nove pontos por cada obstáculo q oe tiver deixado de saltar e contar-se-lhe há como tempo gasto o
do c0t;corrente que maior tempo tenha.
,
.
Artigo 71.0 Em igualdade de pontos ganhara a équipe
que tenha gasto menos tempo no percurso.
1\rt. 72.0 Em caso de empate, de faltas e tempo cada
équipe escolherá um cavaleiro do seu grupo que, no seu
cavalo, repetirá a prova ou parte da prova, ao critério
do júri, quando não con~te do programa, contando-se-lhe
do mesmo modo as faltas e o tempo.
Apresentação de oavalos ou éguas de sela

Art. 73.0 Esta prova ó destinada a cavalos ou éguas
de passeio, caça ou sport, Os animais devem ser apresentados montados e sem resguardo nos membros.
O exame será feito sob os aspectos: modelo e andamentos.
Para base da classificação os três andamentos devem
ser naturais, abstraindo por completo do ensino.
Não podem ser inscritos os animais que não tenham
residência efectiva no País.
Aos ,animais do Estado só é permitida fi inscrição dos
que sejam praças ou montadas de oficiais.
Art. 74. o Os animais que tiverem obtido um primeiro
prémio na apresentar;ão de cavalos ou éguas de sela não
podem concorrer a prémio em provas congéneres oraanizadas pela mesma entidade.
o
Podem contudo ser apresentados fora. do concurso.
Quando O júri os classificar, ser-lhes há conferida lima
menção honrosa.
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CAPíTULO III
Regulamento para as provas de obstáculos
Disposições gerais

Art. 75.0 Os percursos devem ser feitos a galope.
§ único . .As entidades organizadoras podem fixar, nos
seus programas,
o tempo mínino de galope em cada
prova .
Art. 76.0 O tempo gasto em cada percurso será sempre contado para servir em caso de desempate.
Em igualdade de tempo e de faltas são os prémios
pecuniários divididos entre os concorrentes que estiverem
nestas circunstâncias, entrando na classificação pela ordem que lhe coube no sorteio com a designação ex aeqno;
sendo objecto de arte, haverá desempate entre os mesmos.
§ único. Quando as entidades organizudorus o indiquem nos seus programas, poderá, no caso de igualdade
de faltas e de tempo, haver desempate em toda a prova
ou em parte, aumentando a cada volta a altura ou largura dos obstáculos, ao critério do júri, quando não
conste do programa.

CAPiTULO IV
Oficiais concorrentes
Art. 77.0 O Ministro da Guerra autoriza os oficiais
do exército a tomar parte nos concursos hípicos oficiais.
§ 1.0 Os oficiais concorrentes terão direito a passagens pagas pelo Ministério da Guerra pam. si, cavalos
e respectivos tratadores; para o concurso de Lisboa até
três cavalos e dois tratadores, para os restantes concursos ató dois cavalos e um tratador.
§ 2.0 Quando em uma unidade haja apenas um oficial
concorrente, será êste autorizado a levar consigo dois
tratadores quando inscreva dois ou mais cavalos.
§ 3.0 Os, oficiais que, depois de deslocados para um
concurso hípico oficial, deixom do nõlc tomar parto sem
um motivo perfeitamente justificado, perdem o dir ito ao
disposto nos pürítgrafos do artigo anterior, dovendo indemnizar a Fazenda Nacional da importância dos seus
transportes, das suas montadas e respectivos tratadores.
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~rt. 78.0 Sempre
que o número de oficiais do ca~a
\lmdade que se inscrevam. em qualquer concurso oficial
seja superior a cinco serão pelo comandante da unidade
escolhidoa, de preferência,
os cinco oficiais mais classificados nos últimos concursos, para nêlo tomarem parte,
sendo contudo permitida a inscrição dos r~l'!tantes, mas
sem prejuízo
de serviço e não sendo aplicável a estes
últimos o que dispõe o artJgo antece~eute.
.
Art. 70.0 Quando quaisquer
sOCleda~cs partlcul~l'.es
promovam a realização de COI)Cl~rSOShípICOS não oficiais,
os comandantes
das diferentes unidades poderão permitir a ida de oficiais sob as suas ordens, bem como de
cavaloj, o respectivos
tratadores,
sem prejuízo do serviço e sem encargos .pnra a Fazenda Nacional.
Art. 80.0 Os oficiais concorrentes devem apresentar-se
se:rp.pre ao delegado do Ministério da Guerra, com a respectiva guia de marcha, depois de se terem u.presentado
no comando militar da localidade.
Art. 81.0 Os oficiais são obrigados a concorrer devidamente
uniformizados
sempre que montem cavalos do
Estado.
Ooncorréncín de ofioiais às provas hípicas no estrangeiro

82.0

Art.

:

a) Na primeira

quinzena
de Março realizar-se
hão
provas eliminatórias
para a escolha dos oficiais que cstão montados
em condições de representar
o Pais nos
coucursos hípicos no c:'\trangeiro, devendo a équtpe oscolhida ser obrigada a um estágio de trinta dias na Escola Prática de Cavalaria para uniformizar a forma como
se apresentam os cavaleiros;
b) O júri será constituído por um presidente nomeado
pelo Ministório
da Guerra,
o comandante
da Escola
Prática de Cavalaria,
um delegado da. Comissão Técnica
d.e Provas Hípicaa, dois vogais nomeados pelo Ministério da Guerra, servindo o mais moderno, de secretário,
com voto;
c)
chefe da équ_ipe s~rá. um ofic~al superior do cavalaria, de preferência antigo concursista,
nomeado pelo
Ministério da Guerra;
d) Para a realização das eliminatórias a Direcção da
Arma de Cavalaria
fará em fins do Fevereiro
um convite aos oficiais das armas montadas que desejem concorrer às eliminatórias,
devendo estas declarações
estar
entregues até 10 de Março;

9
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e) Os concorrentes devem apresentar dois cavalos pelomenos, já entrados em concursos e com aptidão reconhecida;
f) Só será admitido concorrente
com um cavalo
quando êste seja conhecido como de grande classe, ou,
excepcionais
qualidades comprovadas;
g) O júri fará a .primeira selecção em face das inscrições, mandando apresentar
para provas apenas os cavalos que julgue darem garantias,
pelas provas anteriores;
de poder representar
o País no estrangeiro.
O júri classificará por ordem todos os cavaleiros que
julgue em condição de fazer parte das équipes ;
h) A equipe será composta de acordo com o convite
feito ou autorizada pelo Ministério da Guerra e pela ordem da classificação;
i) Mesmo no caso de o convite ser aceite sem encargos
para a- Fazenda Nacional, só poderão formar équipe os
oficiais que tenham sido classificados nas eliminatórias,
ou oficiais autorizados
pelo júri que montem cavalos que
também tomassem parte nas eliminatórias
e que obtivessem boa classificação;
j) Os oficiais não classificados nas eliminatórias e que
não estejam incluídos no número anterior, e os oficiais
que não montem cavalos classificados
nas eliminatórias,
quando desejem tomar parte nos concursos hípicos estrangeiros, só o podem fazer usando o traje civil, sendo expressamente
protbido o uso de uniforme, mesmo fora do
concurso;
k) Depois da équipe constituída poderá o efectivo de
cavalos ser completado
com qualquer
dos cavalos que
prestou
provas,
ou outro autorizado
pelo júri, ou em
absoluta
ausência pelo chefe da equipe, sob sua responsabilidade;
l) A eliminatória
será foita em provas, ao critério do·
júri, em campo de obstáculos,
e num percurso de doze
a quinze obstúculos,
de altura mínima de 1 fi, 20 e máxima de 1 m,50 e largura máxima de 4 metros;
111) Os obstáculos são escolhidos pelo júri;
n) O júri terá em atenção que a escolha e classificação dos cavalos não sorá feita exclusivamente
pelas faltas dadas nas provas, mas pela forma, estilo, aptidão e
preparação manifestada,
tendo sempro em atenção 8S
provas dadas anteriormente;
o) Das decisões do júri não lui recurso.
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V

Concurso para sargentos

Art. 83. Os comandantes das unidades montadas poderão autorizar sem prejuízo do serviço, que os sargenios sob as suas ordens, e que julguem em condições,
tomem parte nas provas que lhes são reservadas nos
-concursos oficiais.
§ único. Os sarzentos
concorrentes terão direito
a paso
.
sagens pagas pelo Ministério da Guerra para SI, um cavalo e respectivo tratador.
Art. 84.0 As provas para sargentos não terão handicap.
Art. 85.0 Os obstáculos das provas para sargentos serão o mais possível naturais.
Art. 86.0 As provas para sargentos serão no género de
percurso de caça, onde o cavaleiro tenha de apear e
montar, pelo menos, uma vez.
,
Art. 87.0 A inscrição nas provas para sargentos sora
gratuita.
§ 1.0 Os sargentos só poderão inscrever cavalos com
praça assente no exército e que não sejam praças ou
montadas permanentes dos oficiais, ou cavalos montados
por oficiais em qualquer das provas do concurso.
§ 2.0 Os sargentos não poderão inscrever mais de dois
cavalos na prova que lhes é reservada.
.
. Art. 88.0 ]ij aplicável aos sargentos o disposto nos artigos 11.0 e 12.0
CAPÍTULO VI
0

Sociedades promotoras
. Art. 89. As sociedades promotoras de concnrsos híoficiais enviarão à 4." Repartição da 2.& Direcção
'Geral do Ministério da Guerra (Comissão Técnica de
Provas Hípicas), pelo menos com um mês de antecedência da realização da primeira prova, um programa detalhado, contendo a planta e perfis de todos os obstáculos, suas dimensões nas diferentes provas, sentido em
que deverão ser transpostos, prémios a distribuir, etc.
§ único. Estes programas poderão ser modificados pela
Comissão Técnica de Provas Hípicas sempre que não
estejam de harmonia com as regras adianto indicadas.
Art. 90.0 As sociedades promotoras, terminada a prova
enviarão à 4.& Repartição da 2.n Direcção Geral do Mi~
nistérío da Guerra (Comissão Técnica de Provas Hípi0

l)lCOS
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cas) relações dos vencedores
de cada prova, contendo:
nome do cavaleiro, nome, raça e naturalidade
do cavalo,
bem como a importância
e a ordem do prémio gan~>
tempo e faltas dadas.
Art. 91.° As comissões organizadoras
sujeitarão a 01'ganização
dos concursos às seguintes regras principais:
a) O piso deve ser elástico e macio, para o que, senecessário
fôr, será coberto com areia, raspa, ou picadoe gradado, etc.;
b) Os obstáculos
de terra deverão ser revestidos
deuma espêssa camada de leívas, moliço, otc., dê modo a
apresentarem
um aspecto absolutamente
natural e fi ('vitarem, pela sua elasticidade,
quedas desnecessárias
e a
ruína prematura
dos membros dos animais em resultado.
de choques violentos sobre um terreno duro;
c) Fora do recinto do concurso deverão ter sempre um
espaço convenientemente
preparado
A com alguns
obstáculos onde os concorrentes
possttm prevarar as suas montadas e dar uns saltos de ensaio;
d) Na organização das provas procurar fazer sempre
de preferência
provas gerais, abertas a toda a qualidade
de cavalos o a concorrentes
militares e civis j
e) Na distributção
das provas,
pelos diferentes dias
do concurso, ter sempre em atenção ("1 o máximo cuidado
em que uns cavalos não possam SOl' favorecidos com proj uízo dos outros; assim, a pro\1a Nacional deverá sempre ter, nas provas em campo de obstáculos, lugar depois da Omnium, e nela não deverão entrar obstáculos
que, não estando na Omnium, pertençam ao Grande Prémio " apenas se poderão exceptuar desta regra as provas
destinadas exclusivamente
a cavalos principiantes
ou En-

saio o Inauquração, etc.;
f) As provas Taça de Ikmra, Percurso de Caça, Équipe« e Final são sempre corridas sem handicap ;
g) A prova Final devo ser apenas destinada a cavalo
que não tenham obtido qualquer prémio pecuniário nas
provas anteriores
no mesmo concurso;
li) O número de prémios pecuniários li. distribuir por
cada uma dás provas do concurso deve estar em harmonia Mm o número provável de cavalos inscritos e o valor dêles quanto possível om harmonia com as diflculda-

des das provas.
Ao lavrador
produtor
do cavalo vencedor da prova
será conferido
um diploma d honra pela sociedade promotora
do concurso.

Nacional
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VII

Comissão Técnica de Provas Hípicas
Art. 92.0 Às sociedades promotoras de concursos
hipicos poderá ser concedida a exploração da aposta. mútua (pari ?l1utulll), nos termos do capitulo IV do regulamento geral de corridas.
Art. 93.0 A Comissão Técnica de Provas Hípicas é constituída pelos presidentes das comissões per~anentes ~e'
remonta e por um dos vogais da mesma comissão, oficial
de c~valaria proposto pelo chefe da 4. a Repartição da
2.a Direcção Geral do Ministério da Guerra.
§ 1.0 A comissão a que sste artigo se refere depende
directamente da 4.a Repartição da 2.11.Direcção Geral do
Ministério da Guerra.
§ 2.0 O delegado do Ministério da Guerra nos diferent~s. concursos hípicos será, de preferência, um dos.o.fiCla~s da 4.11.Repartição da 2. a Direcção Geral do Ministério da Guerra.
Art. 94.0 A Comissão Técnica de Provas Hípicas incumbe:
a) O exame dos programas enviados pelas sociedades,
promotoras j
b) A escrituração do livro ID/Fj
c) Fornecer, quando lhe seja solicitado pelas sociedades promotoras, elementos sobre prémios obtidos em
provas oficiais;
d) Fornecer aos concorrentes, extraídos do etud-book,
os documentos precisos para provar a. nacionalidade de
qualquer cavalo;
e) Orientar as sociedades promotoras na organização
de provas hípicas.
CAPíTULO

V III

Delegado do Ministério da Guerra
Artigo 95.0 Ao delegado do Ministério da Guerra incumbe:
a) Fazer parte do júri da prova para que tiver sido
nomeado;
b) Apresentar-se na localidade onde se realize o concurso com a antecedência precisa, a fim de verificar se
os obstáculos e pistas estão nas condições dos progra-
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mas aprovados pela respectiva comissão, se a sua construção é de maneira a evitar desastres escusados para
cavalos e cavaleiros, e mandar fazer as alterações que,
com o fim acima indicado, entenda por convenientes;
c) Receber a apresentação dos oficiais e sargentos concorrentes, bem como todas as reclamações por êles apresentadas ;
d) Mandar retirar do concurso e apresentar na unidade a que pertencer qualquer concorrente que, pelo seu
procedimento incorrecto, se torne merecedor de tal punição;
e) Declarar na guia de marcha dos concorrentes se
êles tomaram ou não parte no concurso, com ou sem
motivo justificado, a fim de que os comandantes das unidades, neste último caso, lhes mandem descontar as importâncias dos transportes;
f) Mandar retirar imediatamente os oficiais quo não
entrem nas restantes provas do concurso ;
g) Participar ao Ministério da Guerra qualquer ocorrência anormal ;
h) Não permitir a entrada dos concorrentes militares
quando não tenha sido executado por completo o programa aprovado;
i) Mencionar as montadas de eport e propriedades que
tomaram parte nos concursos, e as provas informando
sobre o modo como êssos cavalos se portaram.
CAPíTULO

IX

Subsídios concedidos pelo Ministério da Guerra
Art. 96.0 A título de auxílio O Ministério da Guerra
concederá subsidios pecuniários para prémios às sociedades promotoras de provas oficiais.
CAPíTULO

X

Épocas aproximadas dos concursos oficiais
Art. 97.0 A fim de evitar fadiga e precipitações inúteis,
as provas em campo do obstáculos deverão realizar-se,
quanto possível, dentro das épocas adiante indicadas:
Concurso de Lisboa - Maio.
Concurso do POrto - Junho.
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de Braca-c--Junho (2.D. quinzena).
da Póv~a de Varzim-Agosto.
da Figueira da Foz-Setembro
(1. 3 quinzena).
das Caldas - Setembro (2. D. quinzena).
CAPÍTULO

XI

Disposições diversas
Art. 98.0 Sob a denominação genérica de cavalo entende-se também a égua.
Art. 99.0 Pelo presente regulamento ficam substituídas
todas as disposiçõos anteriores, gerais ou especiais, com
relação a concursos hípicos oficiais .
. Art. 100.0 Fica revogada toda a legislação em centrá-

rIO.

Paços do Govêrno da República, 20 de Março de
1930.-0 Ministro da Guerra, João Namorado de Aguiar.
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MODÊLQ A

MINISTÉRIO

DA GUERRA

Coneurso ... (regimental. de ..• dlvlslto militar,
nacional mllítar ou internaelonal)
Diploma de menção honrosa conferido ... (pôsto e situação),
... (nome e número sendo praça de pré), que obteve o
(prémio) •. , na corrida de ... realizada em ... de
de 19 , montando o cavalo
, que ~em o seguin te resenho
.
• . " .•• de
de 19...

o Presidente

do Júri,
!" .•• ,
(Pôsto)

o Vogal

o Secretário,

(mais graduado ou antigo)
F..•.
(PÔsto)

F...'
(Põsto)
Pergaminho

Om,45 X om,30.

MODÊLO B

MINISTÉRIO

DA GUERRA

Concurso ... (regimental, de ... dlviRlto militar,
nacional militar ou Internacional)
Diploma de honra conferido ao Ex.mo Sr. '" (nome), produtor
em ... (local), pelo .,. (classificação do prémio) obtido pelo
cavalo ... da sua coudelaria, e que tem o seguinte resenho ... ,
pertencente actualmente a ... (regimento 011 estabelecimento onde
o cavalo estiver matriculado).

o Presidente

do Júri,

F...'
(Pôsto)

o Secretário,
F....
(Pôs to)
Pergaminho

om,45 X om,30.

o Vogal

(mais graduado ou antigo)
F....
(Pôsto)

325

ORDEM DO EX~ltCITO R.o 7

\.' Série

MODÊLO C

REGIMENTO DE ...
. . • prémio na corrida de ... realizada cm ..• no ano de 19 .••
Em cnrtão branco
o tamanho de om ,05.

com om,85

X

Om,45, sendo as letra.

Impressas

em azul e com

MODÊLO D

DIVISÃO DO EXÉRCITO
Corrida de ' ..

Boletim de .. , (a)
IIora
da
partida

N omo e pêsto do concorrente

I

Hora
da

Observ açõel

chegAdn

•.. , ... de ... de19 ..•
F....
(Pôs to)
(a) Será designado o cargo que o oficial desempenhar no con-

curso.

Formato

mola fôlha de papel almaço .

•
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MODÊLO

E

DIVISÃO DO EXÉRCITO
BoletIm
Obstáculo

n.O .•• (a)

N ümero do concorrente

•..

Pôsto '"
Unidade

•.•
Obaeevações

Faltas

Queda de taquet. . . .
-Obatáculo derrubado:
Com os pés ....
Com as mãos •..
Valas:
Meter uma, duas ou três extremidades
na água ..•.••...
,
..
Meter as quatro extremidades
na água
Recusas ou furtas.
. • . . . . . . . . •
Deslocar o obstáculo que antecede as valas
Queda do cavalo e cavaleiro.
. • . • • .
Queda do cavaleiro.
. . . . . . . . . .
Derrubar qualquer bandeirola ou marcação
da pista ............•..
Sair fora do recinto da pista.
. . . . . •
Abandonar o galope por mais de 10 metros
Paragem
ou defesa dentro do recinto da
pista. • . . . . • • • . . . . . .
Transpôs ou não por cima do taquet ? . .

No!a.-As faltas cometidas nos obstáculos compostos, e cujas
partes componentes fiquem distanciadas
de forma a obrigar a mais
de um salto, contam-se em cada uma dessas partes .
. . " .•. de ... de 19 ...
F ....
(Pôsto)
(o) Além do número
táculo.
Formato

meia Calha do papol

deverá

indicar-se

almaço

om formllede

também o nome do obsoaderno

e picotado.
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MODÊLO F
Fôlha n.O .. ,

Ano de ...

I

I

COMISSÃO TÉCNICA DE REMONTA
Nome ' ..
Naturalidade

g

..•

0)0)
"t;S....

Raça ' ..

~ ~
O)

Idade ..•

~

~

..
C'

Côr ...

:g

.~ ~

.• ,
•

o.

ê)~!1J

••

•••

e'

cc

Provas e prémios

obtidos

I__~~~~~
Concursos

I

---1------

-

----------

----1-

----

1

_

----------

----1---

-_._-------1-------1---

----------

----

----------

-1,----1----1:---

----

---------

-1---1---

---

-

_

--1

----------

1

----------

-----

1

------

----------

----

Total
do
prémios

1

-----

de

prémios
para
lIandicap

-----1----

--

----

•••

1__

-------

----1-

,

Total

~_

1

-

----

..
...

'ii
•.•
oS,
.•
~" "" .. ,
o;;:;o

. o·
o

.t

.(1$

•••

-

-

-

-

-

-

-

--

-1----1

----1---

Soma

Paços
1930.-0

do Govêrno da República, 20 de Março de
Ministro da Guerra, João Namorado de Aguiar.
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Determinações

da Guerra - t,a Direcção Geral- f.a Reparliçio

I) Que, tendo se suscitado

dúvidas

acerca da execução

conjugada dos artigos 292.° da organização
do exército
de 25 de Maio de 1911, 67.°, 91.°, 100.° e 151.° do regulamento
de disciplina militar de 15 de Junho de 1929
e § 1.0 do artigo 3.° e § 2.° do artigo 3.° da II parto do
regulamento

geral

do serviço

do exército,

se publique

o

seguinte :
1.o Os regimentos,

batalhões ou grupos independentes,
quando aquartelados
na área de uma região ou govêrno
militar
diferente
da área da região ou governo militar
em que têm a sua sede, ficam subordinados
ao comando
desta região ou govêrno militar apenas 110 que diz respeito ao recrutamento
o mobilização.
2. c, Os grupos, batalhões
ou quaisquer
fracções não
indopondentos,
aquartelados
temporária
ou permanentemente na àrea de uma região ou govêrno militar diferentes daquela onde tem a sua sede a unidade a que
pertencem,
continuam
subordinados
ao comando desta
unidade.
3. ° O comandante de região ou governo militar exerce
o comando do todas as fôrçns e militares isolados existentes ou em trânsito na área da respectiva região ou
govêrno militar; mas, no caso especial de estarem aquartelados na área dessa região ou governo militar batalhões, grupos ou quaisquor fracções que pertençam
a
unidades
que tenham a sua sede permanente
noutra região ou governo militar, êsscs batalhões, grupos ou fracções apenas estão subordinados
ao comando da regi no
ou govõrno militar em cuja área estão aquartelados,
em
tudo que diga respeito a justiça, serviço de guarnição o,
em circunstâncias
especiais, em serviço dEIordem pública
(§ 2.° do artigo 293.° da organização
do exército metropolitano do 25 do Maio de Líll I o urtigo 6.°, alínea 12. a
do regulamento
para 0S serviços do comando O quartéis
generais das regiões o governos militares).
4.° O cumprimento
das penas impostas pelos oficiais
superiores
de quo trata o artigo 01.° do regulamento
de
disciplina
militar começará iudependcntomente
da roso-

lução das autoridades
mesmo

a quo c refere o urtigo 100.° do

regulamento.

(Circular n. o 1:169 de 22 do Maio).
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lioislério da Guerra- 3,· Direcçio Geral- 3.· Repartição
II) Que o tempo de serviço a que s~o obrigadas as
praças voluntárias e a que se refere a lei de 11 de Julho
de 1913, publicada na Ordem do Exército n.? 11, 1.11
série, de 18 do Julho de 1913, que altera o capitulo III
da lei de recrutamento de 2 de Março de 1911, abrangidas nos §§ 2.0 e 4.0 do artigo 52.0 da citada. lei, seja
contado desde a sua passagem a prontas da instrução
de recrut~\s.
linislério da Guerra- Direrção do Serviço de AdministraçãoHililar- 2.&Rcpartiçãe
III) 1.0 Que fica nula e de nenhum efeito a disposição constante do n.? 1 da tabela n. ° 2 das instruções
para o serviço de fardamento, de 26 de Junho de 1920,
puhlicadas na Ordem do Exército n,? 14, l.a série, do
mesmo ano;
2. o Que igualmente fica nulo e de nenhum efeito o
n. ° 95,0 das mesmas instruções;
3.0 Que o n.? 56.0 das citadas instruções passa a ter a
seguinte redacção:
Os cabos e soldados, ao serem licenciados, farão entrega de todos os artizos de fardamento, pertencentes à
Fazenda Nacional, qu~ para seu uso lhes estejam distribuídos.
§ único. Somente quando as praças de que trata êste
númf':? tiverem passagem à situação de reforma lhes é
permitido levar os artigos constantes da tabela n. o 4,
que serão dos que tiverem mais uso de entre os que
lhes estejam distribuídos.
4.0 Que os distritos de recrutamento e reserva, na
ocasião de entregarem aos mancebos a incorporar as
guias modêlo 9, lhes recomendem que para serem licenciados devem apresentar os artigos de uso civil para
êsse fim necessários.
5.° Que os conselhos administrativos façam saber às
praças, com a autecedõnoia que julguem conveniente, que
para serem licenciadas, têm de possuir os artigos d~
uso civil de que careçam.
6. o Que os conselhos a,dministrativos tomem as indispensáveis providências para que as praças que o desejem possam entregar nas arrecadações, onde ficarão
guardados e devidamente etiquetados com ao desiguaçãc
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da praça a que pertencem, até à data do licenciamento,
os artigos de uso civil que possuam à data do alistamento, desde que os apresentem convenientemente limpos.
7.° Que pelos prejuízos resultantes para o Estado da
não observância rigorosa das presentes determinações
são solidariamente responsáveis os membros dos conselhos administrativos.

3. o - Declaração
lioistério da Guerra - 3. a Direcção Geral-

t.a Repartição

Que o número de alunos a admitir à matricula na Escola Central de Sargentos no ano lectivo de 1930-1931
. foi o seguinte:
Infantaria.
. . • . •
Cavalaria. . . . • .
Administração Militar.
Quadro Auxiliar de Engenharia
Quadro Auxiliar de Artilharia.
Quadro Auxiliar do Serviço de Saúde
Secretariado Militar
. • . . .

3
2
2
2
3
2
2

Rec"tifica.~ão
Na Ordem do Exército
n.O 15, do ano findo, p. 728, na coluna
respeitante
a primeiros cabos de cavalaria e na linha correspondente à E. P. C,) e na coluna respeitante
a soldados de cavalaria
e na linha correspondente
ao Hospital Militar de Lisboa, devem
considerar-se
sem efeito os algarismos 1 que figuram nas mesmas
colunas.

Joãa Namorado de AgUiar.
Está conforme.

o Ajudante General,

MINISTÉRIO

DA GUERRA

30 DE JUNHO DE 1930

ORDEM

DO EXÉRCITO
(t.a Série)

~==================================
Publica-se

ao Exército

1. ° -

o seguinte:

Decretos

!Iillistério da Guerra - 1." Direcção Geral- 2.:l RCJlal'li~âo
Decreto n.O 18:345

Tornando-se necessário modificar a constituição das
inspocções de artilharia o suas delegações na parte que
diz respeito ao quadro do pessoal que às mesmas é atribUído;
Usando da faculdade ql10 me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n.? 15:331, de 9 do Abril de 1928, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 O § 3.° do artigo 18.0 do decreto n.? 16:718,
de 12 de Abril de 1.929, passa a ter a seguinte redacção:
§ 3.° O quadro
será:

do pessoal

Inspector -1 brigadeiro
Adjuntos:

de cada inspecção

de artilharia.

1 major ou capitão de artilharia, de preferência habilitado com o curso do estado maior.
1 capitão do quadro auxiliar de artilharia.
Amanuense -1 segundo sargento de artilharia.
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Art. 2.° O § 1.0 do artigo 3.° do decreto n.? 16:806,
de 2 do Maio de 1929, passa a ter a seguinte redacção:
§ 1.0 As dclegaçôes terão a sua sede no Pôrto,
Évora e Lisboa, e serão constituídas por um chefe,
coronel de artilharia, por um adjunto, major ou capitão da mesma arma, f'l111l!_ amanuense, que será
um escriturário do extinto Arsenal do Exército,
emquanto os houver, ou nm sogundo sargento requisitado para êsse fim 110 govêrno militar ou ao
comando da região militar na sedo da delegação,
Art. 3.° Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presento decreto com tõrça
de lei pertoncer o cumpram o façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República, em 17 de Maio de 1930.-AN'róNIO
ÓSCAR
DE FRAGOSO CARMONA
- Domingos Augusto Alves da
Costa Oliueira - António Lopes Mateu« - Luis Maria
Lopes da Fonseca -António
de Oliveira Salaza1'-João
Namorado de Aguiar - Luis António de Magalhlles Correia - Fernando .Augusto Branco -João
Antunes Guimarães - Guetooo Cordeiro Ramos - Henrique Llnluires
de Lima.
Ministério do luterior - Dircc\ão Geral de Admillistra\ão

Politica e Cinl

Deoreto n,> 18:355

A pós

revogação do docroto n. ° lD:118, do 5 do
Março do 1928, pelo decreto n.? 17:830, de 3 de Janeiro
de 1930, veio a reconhecer-se que há prejuízo para os
Açôres com 3. extinção da delegacia especial do Govõrno naquele arquipélago.
Nestes termos:
Usando da faculdade que me confere o n." 2.° do artigo 2.° do decreto n," 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artigo LOdo decreto
n, ° 15:331, de 9 do Abril do 1928, sob proposta dos Ministros ele todas as Ropartiçõcs :
Hei por bomdecretar, para valor como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 B restabelecida 11. delegacia especial do
Govêrno nos Açõres, nos tormos do decreto n. o 15: 118,
di) 5 de Março do 1928.
3.
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Art, 2.° Êste decreto entra imediatamente em vigor e
revoga a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fõrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nõle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno ,da
República, cm 17 de Maio de 1930. - ANTÓNIO OsCAR DE FRAGOSO CARMONA-Domingos
Auqusto .Alves
da Costa Olioeira - .António Lopes Mateus - Luis Maria
Lopes da 1i'onseca-.António
de Oliceira SalazarJoão
Namorado de Aguiar - Luís António de Maqalliãe« Correia - Fernando Augusto Branco - João Ant1.tnes Guimarães - Gustavo Cordeiro Ramos - Henrique Linhares
de Lima.
Presidência do lIiuislrrio
Decreto n.O 18:369

Usando da faculdade que me confere o n. ° 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fôrça do disposto no urtigo 1.0 do decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de H)28, sob proposta do Presidente do Ministério: hei por bem decretar, com fundamento no que dispõe o decreto n.? 15:622, de 21 de Junl:o de 1928, quo soja aprovado o regulamento do Recolhímento da Ordem Militar de Avis.
O Presidente do Ministério e Ministro do Interior assim o tenha entendido e façu executar. Paços do Governo
da República, 16 de Maio de 1930.-ANTÓNIO ÓSCAR
DE FRAGOSO CARMONA-Domingos
Augusto Alves da
Costa Oliveira.

Regulamento do Recolhimento da Ordem Militar de Avis
CAPÍTULO I
no Roeolhímento

e sem! fins

Artigo 1.0 O Recolhimonto da Ordem Militar de Avis
criado nos termos do decreto com fôrçu de lei n.? 15:622:
de 21 de Junho de 1928, é uma institutção destinada a
nela serem recolhidas pessoas do família dos diguatários
falecidos da Ordem Militar do Avis e que pertenceram
ao exército de terra e mar.
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II

1l11mi8sltu de coneossíou árias

Art, ~.o O direito do admissão no Recolhimento
da
Ordem :\lilitm' do Avis (antigo Convento da Encnmação),
depois da publicação dêste regulamento,
é privativo das
famílias dos dignatários
da Ordem de Avis, pela seguinte
ordem:
a) Viúvas e filhas solteiras ;
b) Mãos viúvas o filhas viúvas ou divorciadas cujo divórcio não foi pronunciado
contra elas o que ao tempo
do falocimonto
do dignatário
da Ordem estiverem a sou
cargo.
§ 1.0 Os mouorcs do sexo masculino quo estiverem a
cargo das sonboras
concessionárias
podem residir no
Recolhimento
até os doze anos.
§ !.? () O requorimonto
para a admissão será dirigido
ao Presidente
da República,
grão-mestre
da Ordem, e
entregue
na Chancelaría
das Ordens Portuguesas,
instruído com os soguintes documentos:
a) Certidão de cusamunto da viúva;
b) Certidão do idade <los filhos menores;
c) Certidão de idade de filha 011 filhas maiorcs ;
ri) Cortidão
que prove o grau do parentesco
com o
dignntàrio da Ordem falecido, quando necossário ;
e) Docnmonto da concessão da Ordem de Avis ;
.f) Declaração dcvidamontc reconhecida dOH montepíos
e subvenções que receba do Estado, e quaisquer
outros
rondimontos ;
.1) Certidão do óbito do dignatário da Ordem;
h) Certidão do bom comportamento
moral c civil;
i) Certidões que provem não ter a requerente,
ou seus
filhos que com ela venham a coabitar,
doença contagiosa.
Art. 3.° Os procossos,
devidamente
organizados
pela
Chancelaria
das Ordens Portuguesas,
serão julgados
pelo Conselho da Ordem, que os classificará para ofcitos
de admissão das senhoras concessiouârius
nas vagas de
habitação que houver,
§ LOAs casas que vagarem S(\1"[O sempre oferecidas
às senhoras que ao tompo residam no Recolhimento pela
ordem da sua antiguidade
(entrada
no Recolhimento)
para, se o proferirem,
as trocarem
pelas que habitam,
sendo as restantes
distribuídas
às novas admitida'.
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§ 2.° A resolução
do Conselho sõbre classificação,
para efeitos de admissão de concessionárias,
sorá registada na acta do Conselho e o despacho do chanceler da
Ordem será lançado no respectivo processo, para imediata execução pela chancelaria.
CAPiTULO

III

Regalias c ponaliândes
Art. 4.° A senhora cuncessionária
gozará do direito
vitalício à habitação
que lho fór concedida no Rec?lhimonto, salvo nos seguintes ca os, em que lhe poderá ser
retirado:
(l) Irregular
comportamento
moral c civil;
b) Não observância
dõste rC'gulamonto ou das instruções internas <lo Recolhimento;
C) Não habitur
durante
oito meses pelo menos cm
cada ano a casa. q uo lhe foi concedida ;
d) Quando se verifique <ju<' a situação económica da
concosaionária
dispensa auxílio do Estado.
§ 1.0 O Conselho pronunciar
se há sobre inquérito feito
pela Chancclarin,
quando julgue não ser necessário numdar proceder a novas averiguações,
em que será sempre
ouvida a senhora comondadoirn e a senhora atingida, que
podorá usar ele todos os meios do prova om sua defesa.
§ 2.° Das resoluções do Conselho não há recurso.
Art. ó. ° 'I'õm direito ao Il~O ele manto as senhoras
concessionárias
que já ~ozavaIll dõsse direito à data, da
publ icação dêsto rogulamonto
o as senhores de família
dos falecidos dignatúrios da Ordem Militar de Avis.
CA.piTULO IV
Da administração c dlrcrção do Rcculhímento
Art. G.o Em conformidado com O disposto no artizo 1.0
da lei n .? 15:62~, qno transfere o Recolhimento
oxi~tente
no extinto Convento da gncarnar,:ão para a Chancelaria
das Ordem, Portuguesas,
sob cuja administração
directa
ficam o edifício e todos os spr\'iços relativos à sua reaulamentação,
admiuistrnção
e íisoaliznção, deverá a mcs~l1a
Chancelaria
providenciar
de forma a promover a eleição
de uma senhora para dirigir o mesmo Rocolhimonto,
senhora que deve ser nomeada de entro as que nõlo rosidamo
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§ 1.o A eleição desta senhora será feita por todas as
concessionárias, devendo a escolha recair sempre em sonhora que reúna todas as qualidades de competência
para o exercício do referido cargo.
§ 2.0 Em conformidade com as tradições da Ordem
Militar de Avis, a senhora eleita para dirigir o Recolhimento terá a designação de comendadeira e poderá usar
o distintivo da Ordem.
§ 3. o A reünião das senhoras concossionárias
para
eleição da comendadeira devorá realizar-se no Recolhimento e a ela assistirá o secretário geral das Ordens ou
o seu representante, o será presidida pela comendadeira
em exercício e secretariada por duas senhoras concessionárias, lavrando-ao uma acta, de que tomará conhecimento o chanceler da Ordem de Avis, a quem a Chancelaria enviará cópia autêntica antes de ser submetida à
apreciação do Conselho da Ordem, ficando também cópia
no Recolhimento.
§ 4.0 A comendadeira ó eleita por três anos, podendo
ser reeleita por iguais períodos se com isso não sofrer o
decoro da casa.
§ 5.° A posse da nova comendadeira ser-lhe há dada
pelo chanceler da Ordem Militar de Avis.
CAPÍTULO V
Da administraçlto

interna

(10Recolhhncuto

Art. 7. A senhora comendadeira incumbe a fiscalização interna do Recolhimento de harmonia com as disposições estatnídas, devendo corresponder- se com a Chancelaria das Ordens Portuguesas, comunicando imediatamente:
a) Qualquer facto anormal passado dentro do Recolhimento;
b) O falecimento do qualquer senhora concessíonúria
ou outra pessoa que coabite no Recolhimento;
c) A saída voluntária de qualquer senhora concessionária;
d) Todas as infracções a êste regulamento ou às instruções para o serviço interno no Recolhimento.
§ único. De todos os factos anormais será dado, pela
Chancelaria, conhocimento imediato ao chanceler para
que este tome providências quando urgentes e inadiáveis ou convoque o Conselho da Ordem para se pronunciar sõbre os factos ocorridos.
0
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Art. 8.0 O regime interno do Recolhimento será regulado por instruções aprovadas pelo Conselho da Ordem,
assinadas pelo chanceler e expedidas pela Chancelaria
das Ordens Portuguesas.
CAPÍTULO VI
Do culto

Art. D.o Em harmonia com as tradições da Ordem
Militar de Avis e com o relatório que acompanha o já
mencionado decreto n. o 15:G22 poderá ser mantido o
culto católico na igreja anexa ao Recolbimento, sendo
organizado então um grupo de senhoras de entre as que
se queiram inscrever, o qual escolherá a presidente, que
ficará responsável perante a senhora comendadoira pela
conservação da igreja, alfaias e outros objectos destinados ao culto.
S único. As alfaias e outros objectos destinados ao
culto, actualmente na posse da Chancelaria, serão entregues por esta à senhora comendadeira, por meio de arrolamento, de que prestará contas.
CAPÍTULO VII
Disposições transitórias

Art. 10.0 A todas as senhoras que, à data da publicação dêstc decreto, habitarem no Recolhimento da Ordem
Militar de Avis por terem contribuído com uma quantia
fi_xa(piso) no acto da entrada, ou por despacho ministerial, ser-lhes há reconhecido o direito de usufruto das
casas que habitarem.
Ar.t. 11. o N~o ó permitida, sob nenhum pretexto,
d~po~s da publicação do presente regulamento, a coabitação na ?asa das senhoras concessionárias
a pessoas que ali não tenham residência devidamente registada na Chancelaria (ainda que sejam pessoas de família)
mais de dois meses em cada ano.
S único. Exceptuam-so das disposições do presente
artigo as serviçais.
O Presidente do Ministério assim o tenha entendido e
faça executare- Paços do Governo da República, lG de

Maio de 1930. - A.rrósto OSCAR DE FRAGOSO CAR)IONA- Domingos Augusto Al'lies da Costa Oliceira.

ORDEM DO EXÉRCITO

338

N.O 8

L" Série

Ministério da Guerra - Repartição do Gahinetr do Minislro
Decl'eto n.s 18:385
Usando da faculdade quo mo confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n,? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n." 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra:
hei por bem aprovar e mandar pôr
em execução o regulamento
do Arquivo Geral do Ministério da Guerra, que faz parte integrante
dêste decreto.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido o faça
executar.
Paços do Govôrno da República,
26 do Maio
de 1930.- AN'róNlo 6SCAl~ DE FRAGOSO CARMONA-

João Namorado de Aguia7·.

Regulamento

do Arquivo Geral do Ministério
CAPíTULO

da Guerra

•

I

Fins do Arquivo
Artigo 1.0 O Arquivo Geral do Ministério da Guerra,
dividido em duas secções, ó destinado
à guarda e conservação do todos os diplomas, livros o processos vindos
da Repartição
do Gabinete,
das Direcções Gerais (> da
Repartição
Geral do Ministório da Guerra, das Direcções
das armas, dos quartóis generais e comandos militares,
das unidades e estabelecimentos
militares.
Constituição

do Arquivo

Geral serão destiArt. 2.0 À La secção do Arquivo
nados todos os documentos
que não sejam de carácter
administrativo,
sendo estes destinados à 2. a secção.
§ único. ALa secção do Arquivo poderá ser dividida
em sub-secções para facilidade do funcionamento.
Art. 3.° O Arquivo Geral será constituido:
1.0 Por todos os documentos
a que so refere o artigo 1.0 e cuja conservação nos seus respectivos arquivos
tenha sido julgada dispensável;
2.° Por todos os registos e processos vindos das 1'0'
partições do Ministério da Guerra, comandos, ~oyernos,
unidades e estabelecimentos
militares actualmente
oxtintos e dos que venham a sõ-Io.
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Exceptuam-se:
a) Os documentos sem importância que, nos termos da
parte final do artizo 7. da parte IV do regulamento
~eral do serviço d~ exército, devem ser inutilizados no
fim de cada ano;
b) As circulares do Ministério da Guerra, de execução
permanente, já transcritas na La s6rie das Ordens do
U

Exército;

c) Os documentos rezistos e processos de natureza
histórica e como tai~ s(~am classificados pela comis~ão
a que so refere o artizo 17.0 do regulamento do Arquivo
Histórico, os quais dopois para ali deverão ser remetidos
pelo Arquivo Ger:11;
d) Todos os registos, procossos e documentos que, pela
natureza do assunto de que tratarem, devem ser conservados nas Direc ,ões Gerais, etc., de que trata o artigo 1.0;
,
e) Todos os documentos julgados inúteis por uma comissão para êsso fim nomeada pelo Ministério da Guerra.
Art. 4.0 Todos os documentos existentes de que trata
o n.? 1.0 do artigo ~.o darão entrada no Arquivo Geral
até o dia 1 do :JIarc;o do cada ano.
Art. 5.° Os comandos, governos, uuidades o estabelecimentos militares de que trata a parte final do n." 2.°
do artigo 3.° farão depositar no Arquivo Geral todos os
registos e proccesos a seu cargo até oito dias depois de
ultimados os trabalhos pela respectiva comissão ou entidade liquidatária.
§ único. N 11 entrega dos diversos registos e processos
observar-se h;', o seguinte:
I. Todos os documentos, devidamente acondicionados,
se.rão enviados ao Arquivo, tendo exteriormente uma
etiqueta, onde bom nltidamente seja indícado : a estação
expedidora, a natureza dos documentos e a data a que
estes respeitarem.
II. Quando várias caixas, pastas ou maços contiverem documentos de idêntica natureza serão numerados
seguidamente f' por ordem cronológica, repetindo-se o
número no índice respectivo; os livros idênticos serão
também numerados seguidamente.
III. Os arquivistas das diferentes secretarias e repartições militares terão permanentemente
organizados Índices em duplicado junto do cada caixa, pasta ou maço,
incluindo nestes os <los processos individuais. Um dêsses
índices acompanhará os documentos quando remetidos ao
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Arquivo, ficando outro depositado na repartiçã.o ou secretaria.
OR livros que nüo contiverem têrmo de abertura e encerramento terão igualmente um índice em duplicado para
o efeito referido.
IV. Os livros enviados para o Arquivo, o bem assim
as caixas, pastas e maços com documentos, serão
sempre acompanhados de uma relação em duplicado
que moncionará o seu número, natureza da escrituração a que dizem respeito o o ano ou anos correspondentes.
Depois da eonforência no Arquivo, o duplicado da relação serú devolvido, contendo o recibo da entrega dos
livros ou documentos.
V. O chefe do Arquivo Geral reclamará directamente
da estação oxpodidora o exacto cumprimento das disposições dos números anteriores, quando verifique que elas
deixaram de ser observadas, dando conhecimento deste
facto à estação superior.
Dístribuíção

do Arquivo

Art. 6.0 O Arquivo Geral tem duas secções, sendo
uma delas destinada a receber todos os documentos do
carácter administrativo o a outra a recolher todos os
restantes documentos.
Art. 7.0 A distribuição o arrumação dos diferentes documentos em cada uma das secções do Arquivo Geral
será feita de maneira mais conveniente, por assunto ,
de modo a facilitar n. sua procura.
Art. 8.0 Em cada secção os processos o registos serão
rcünidos, quanto pOSRíVflJ, na mesma casa ou casas contíguas, havendo nestas os convenientes letreiros ou dísticos com indicação da repartição a que correspondem
ou assunto de que tratam.
Livros, verbetes,

índices, catálogos, etc.

Art. 9.0 Em cada secção os processos e registos de
idêntica natureza serão arrumudcs por ordem cronológica do entrada, numerados seguidamente c eonstituindo
maços, com os respectivos índices, o estes guardados
convenientemente em caixas, tendo na lombada rótulos
com os números dos maços, designução da sub-secção e

L" Série

ORDEM DO EXERCITO N.o 8

341

espécie de documentos qU0 contêm, estante e prateleira
a que correspondem.
Art. 10.0 Em cada secção organizar-se há:
a) Uma relação geral dos maços ou caixas e livros
que constituem o respectivo Arquivo, com designação
da
natureza da documentacão
que aquelas contêm; número
de maços, caixas e livros referentC's a cada assunto e
indicação da casa, estante e prateleira
onde se encontram.
b) Catáloo-os especiais (por cada sub-secção), que indicarão a q~alidade e quantidade
do documentos ou maços relativos a cada assunto e a sua arrumação no Arquivo .
.Art. 11.0 Haverá no Arquivo o número necessário
de
verbetes (devidamente
escriturados
e acondicionados) correspondentes
aos processos individuais dos oficiais falecidos, demitidos, desertores e separados do serviço, com
a indicação do maço, estante e pr atoleira onde tais processos se encontram.
Art. 12.0 No gabinete
do chefe do Arquivo
Geral
guardar-se
há:
a) Toda a correspondência
do Arquivo
do carácter
confidencial;
b) As fõlhas de informação dos oficiais;
c) A colecção de Ordens do Exérciio ;
d) O sõlo em branco do Arquivo.
§ único. O sêlo em branco só poderá ser usado pelo
chefe do Arquivo, ou pelo oficial que o substitua.
Art. 13.0 Haverá no Arquivo um livro para registo
de todos os documentos,
maços ou livros remetidos às
estações requisitantes
(por ordem ou autorização
superior), no qual deve ficar consignada. a natureza
dêles,
data da remessa, entidade ou repartição
que 08 requisitou, etc.; mencionando
ainda (quando restituída
a documentação)
a data da devolução.
Art. 14.0 Todas as cópias ou traslados ele documentos
ou livros existentes no Arquivo Geral serão tirados pelos
amanuonses,
quando não sejam de carácter confidencial,
conterão o «está conforme» do adjunto do Arquivo ou
do chefe de secção e o «visto» do chefe do Arqr ~v,,' ;;
serão autenticadas
com o respectivo
s010 em branco.
Quando se trate de assuntos confidenciais,
serão as cópias tiradas por um oficial.
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CAPÍ'rULO II

,

Pessoal
Art.

do Arquivo

15.0 O quadro do pessoâl
por:

Geral

permanente

do Arquivo

Geral ó constituído

1 chefe, major ou capitão

do secretariado
militar;
do Arquivo Geral, subaltoruo
do secretariado militar;
chefes de secção, capitães
do secretariado militar;
amauuenses,
sargentos
do sccrotm'iado
militar;
primeiro
e 2 segundos contínuos,
do quadro do
pessoal menor do :\linü;túrio da. (; uerra ;
serventes, soldados do efectivo, destinados aos serviços dos estabelecimentos
milituros.

1 adjunto
2
G
1

3

§ único, Os serventes devem ter bom comportamento
o convirá que saibam 101' e escrever,
Art. 1G. o O chefe do Arquivo Gorul será nomeado pelo
Ministério da GUlIlTU.
O adjunto e os chefes de secção serão propostos pelo
chefe do Arquivo Geral.
Os amnuuenses serão mandados nomear l)('la respectiva
repartição
do Ministério da Guerra.
Deveres

do pessoal

Art. 17.0 O chefe do Arq uivo Geral, além dos devores gorais impostos pelos regulumentos , superintende cm
todos os serviços 11 cargo do pessoal sob as suas ordens,
e compotc-lho :
a) Elaborar
as instruções
necessárias
para o serviço
interno do Arquivo Gornl ;
b) Fiscalizur e dirigir todos os serviços do Arqni, o na
couformidado
dos preceitos
gorais contidos neste rngllIamen to ;
c) Formular propostas para o preenchimento
das vagas
do adjunto o de chefe do secção;
d) Corresponder-se
directamente
com as unidades, ostnbelecimontos
militares, Direcções Gereis e Ropurtiçoo
do Ministério da Guorru.
e) Requisitar os amanuonsos, contínuos o servcutes ;
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f) Submeter à apreciaeão superior quaisquer propostas referentes
[L
molhornmentos
a introduzir,
quer na
iustalacao,
q uor nos serviços do Arquivo;
fi) Sati~fclzer a todas as requitiições, devidamente
autorizadas, sóbre cópias 011 trnslados , processos, registos
ou documontos , lancnudo
« visto» em todas essas cópias, rubricando as '0. autenticando· as com o sêlo cm
branco do Arquivo;
h) Vigiar pela boa conscrvac,;ào, arrumação
e boa ordem em toda a documentação
do Arquivo Geral;
i) Propor
:t substitutçno
de qualquer
indivíduo
do
quadro permaucntc
(lo Arquivo,
logo que julgue eonvoniento essa substituição
para (J serviço ou para. a disciplina;
j) Distribuir o pessoal pol as secções conformo as necessidades do serviço ;
k) Abrir a corrospoudência
confidencial.
A.rt. 11:5.° Compete ao adjunto do Arquivo Geral:
a) Abrir toda a correspondf>ncia
destinada
ao Arquivo (excepto a confidencial): mandá-la
registar
o distribuí-la pelas secções ;
b) Auxiliar o chefe do Arq uivo Geral cm todos os serviços que êsto lhe dotorminar ;
c) 'I'er a SI'U cargo o arquivo do Arquivo Geral.
Art. 10.0 Compete aos ehrft's de secção:
a) Executar
os servicos do classificacüo O dirigir os
ele arruuiacão,
dos documento::;, livros, etc., sob a superintondência
do chefe do Arquivo Geral;
b) Ter sempre oscriturados
em dia os índices (I catálogos dos maços, caixas, ctc., do arquivo da respectiva
scceão :
(.) Hedigir a correspondêllf'ia
que lhes soja ordenada
pelo c11('1'o do 1 rquivo ;
d) Dosem penhur as funções do vogal, tesoureiro ou
de secretário (lo conselho eventual;
e) ~andar tirar as cópias que lhes forem ordenadas,
eonferindo-us
e assinando o «está conforme» .
Ter à sua guarda o arquivo da sec<:ão,' sondo responsávol pela sua conservação ;
g) Proceder à vorificnção dos documentos cutrados :
h) Distrihuir pelos amanu('nse8 os serviços da seeçho,
regulando-os
e fiscalizando· os;
i) Verificar, pela relação a quo se ;refere o n.o 4.° do
§ único elo artigo 5.° do regulamento, a existência dos
documontos,
processl1s,
etc., dC'stinados à secção a seu

°
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cargo, dando conhecimento imediato das faltas encontradas.
Art. 30.0 Compete aos amanuenses executar os servi\ ços de escrituração e correspondência e quaisquer outros quo lhos soj am determinados.
Art. :H.o Os contínuos e os serventes executam todos
os sorviços próprios dos seus cargos nas secções do Arquivo, conforme lhes fõr determinado nus instruções elaboradas para o serviço interno polo chefe do Arquivo
Geral.
CAPÍTULO III

Conselho eventual
Art. 22.0 Haverá no Arquivo Geral um conselho eventual, constituído pelo respectivo chefe, pelo adjunto do
Arquivo Geral, que servirá do tesoureiro, e por um outro oficial eu aspirante cm serviço no Arquivo, que servirá de secretário.
Ao conselho ovontual, como delegado do conselho administrativo do Ministério da Guerra, competem as seguintes atriburções :
1.a Arrecadar, escriturar O administrar a dotação especial anualmente inscrita no orçamento;
2.:1 Arrecadar, escriturar e administrar o produto da
venda do todo o papel o livros clasaiflcados como inúteis
pela comissão a que se 1'01'('['0 a alíuea e) do artigo 2.0;
3.1.1Arrecadar, escriturar e administrar quaisquer outras receitas oventuais;
4.a Adquirir o expediente, mobílias e utensílios que o
Depósito Geral de Aquartelamento não possa fornecer.
§ único. O Conselho Eventual enviará todos 08 documentos de despesa acompanhados da respectiva conta
corrente, devendo o duplicado ser devolvido.
Vencimentos
A1't. 23.0 Os oficiais em serviço no Arquivo Geral têm
vencimentos iguais aos dos oficiais das suas patentes em
serviço nas repartições
do Ministério da Guérra, O serão abonados dos seus vencimentos pelo respectivo conselho administrativo do Ministério da Guerra.
Art. 2-1.0 Os contínuos rcccborüo os seus vencimentos
pelo mesmo conselho administrativo.
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CAPÍTULO IV

Disposições gerais
Art. 25.0 Na distribuição da documentação do Arquivo
Geral, nas diversas secções, sempre que possa ser, devem os maços, caixas, etc. (contendo assuntos da mesma natureza) ficar depositados numa só casa.
Art. 2G.o Haverá junto do Arquivo o oral uma pequena
oficina para reparação das encadernações dus livros e
maços existentes, podendo êste serviço ser confia.d~ a
qualquer dos amanuenses que para ISSO tenha aptidão.
§ único. A remuneração dêsse serviço, que só poderá
ser feito fora das horas do expedionte, será estabelecida
pelo conselho eventual do Arquivo, cm função de tempo
ou de trabalho executado, e sairá ordinariamente do produto da venda de papel inútil e, sempre que seja possível, da dotação a que se refere a atribuição 1.a do artigo 22.0 dêste regulamento.
Art. 27.0 O Arquivo Geral está adstrito para todos os
efeitos à Repartição do Gabinete do Ministro.
Paços do Govêrno da Repúblicn, 26 de Maio de 1930.O Ministro da Guerra, João J.Vam01·ado de Aguiar.

llinistério da

GlIerra-

3.A Direc ão Geral-f.a Repartição

Decreto

n.· 18:388

J;{'o-tA

Considerando u necessidade de facultar ao serviço de
saúdo os enfermeiros cm número suficiente e devidamente habilitados com os indispensáveis conhecimentos
teóricos e práticos'
Considerando q~e êste fim só pode ser atingido por
meio de cursos organizados nas companhias de saúde e
hospitais militares com uma feição acentuadamente prática, sem descurar os conhecimentos teóricos absolutamente indispensáveis
e com 11m10nO'otirocinio nos hospitais do grande movimento;
t>
Considerando a necessidade de dar execução ao prescrito no artigo 102.0 do decreto n.? 13:851, de 29 do
Junho de 19:Z7, que alterou as prescrições relativas às
Escolas do Enfermeiros do regulamento de instrução do
exército metropolitano, organizando-se os cursos do aeõrdo

f).~.

M

:J. /,'" '/ J \_

r'h2-
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com as determinações do decreto n." 17:379, de 27 de
Setembro de 1929;
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
'1926, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril do 1028, sob proposta do Ministro da Guerra: hei por bem aprovar e mandar pôr
em execução o regulamento das Escolas de Enfermeiros
Militares, com os programas anexos que fazem parte
integrante dêste decreto.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar.
Paços do Govêrno da Hepública, 27 de Maio de 1030O Ministro da Guerra, João Namorado de Aguia1·.

Regulamento oas escolas oe enfermeiros militares
Artigo LOAs escolas de enfermeiros militares destinam-se a ministrar os conhecimentes teóricos o práticos
necessários para habilitar as praças das tropas de saúde
a. desempenharem os cargos de enfermeiros.
Art. 2.0 A preparação dos enfermeiros militares iniciar-se há nas companhias de saúde, desde as escolas de
recrutas, sendo ministrada aos recrutas oneorporudos na
1. a secção dessas companhias a instrução elementar da
especialidade durante os três primeiros meses, finda a
qual as praças que tiverem aproveitamento serão classificadas como soldados enfermeiros.
§ 1.0 Os programas desta instrução elementar serão
elaborados pela Direcção do Serviço de Saúde c submetidos à aprovação superior por intermédio da 3. a Direcção Geral do Ministério da Guerra.
§ 2.° As praças que não forem classificadas como soldados enfermeiros, no fim dos primeiros três meses da
escola de recrutas, terão passagem à classe de maqueiros sanitários, sendo licenciados e convocados na encorporação seguinte para froqüentarem a escola de recrutas
da especialidade.
Art. 3.° As escolas de enfermeiros compreendem três
graus ou cursos destinados à, preparação dos graduados
pela forma seguinte:
a) O 1.0 grau ou curso para a promoção a cabo enfermeiro;

1.' Série

ORDEM DO Ex:eRCITO N.O 8

347

b) O 2.0 grau ou curso lXlfa :1 promoção ao pôsto de
furriel onformeiro :
c) O 3.0 grau ou curso para. a promoção ao põsto de
primeiro sargento onfermeiro§ único. Os militares das companhias de saúde que
proyom ter completado o ~.o ou :1.0 anos das Faculdades
de ~!ediciua são para todos os efeitos. ?onsidoraà.os} respectívamente,
como possuindo as habilitações correspondentes ao 1.0 e 2.° cureo= e dispensados.
portanto, da
respectiva frcqüõncia c exame.
Art. 4.° Os cursos de .,nfermeiros
militares funcionam:
a) O 1.0 curso nas companhias do snúde ;
b) Os 2.° e 3.° cursos nos hospitais militares de Lisboa, I'õrto e Coimbra.
§ único. Quando 1'01' julgado conveniente l)odrll'11 q.ua~quer dos cursos funcionar tamb{'m cm outros hospltals
militares
que possuam os nec!'ss'írios
e indispensáveis
elementos 11ara o ensino.
Art. r). ° As 1)1'<1<::1S q no, nos termo!' do nrtigo 2.°, forem classificadas
como ~oldados oníormeiros,
depois de
declaradas
mobilizúvois,
terão o seguinte destino, conforme o respectivo número do sorteio, que deverá realizar-se na última semana do segundo mês de instrucão :
a) As do n\Ím01'0 mais alto, com excepção das que declarem desejar freqüentar
o 1.0 curso das escolas do enfermeiros, irão preencher nos hospitais milituros 08 q uadros correspondontos
ao SQU pôsto, onde prestarão
serviço como auxiliares dos enformeiros
graduados,
sondo
licenciados quando superiormente
fõr dotorminado ;
b) As restantes
serão mandadas
freqüentar
o 1.0
curso das escolas de enfermeiros,
sendo conservadas nas
fileiras somente aquelas
que, tendo obtido aprovação
neste curso, sejam necessárias
para o preenehimento
dos quadros permanentes
do serviço de saúde militar.
Art. G.o O 1.0 curso da escola de enfermeiros
terá a
duração de quatro meses, e serú frcqüontudo
pelas praças a que se refere o artigo anterior.
Art. 7.° O 2.° curso torá :1 duração de sois mesos
com princípio em 15 de Janeiro e será mandado írcqüental' vor primeiros
cabos enfermeiros
quo satisfaçam às
condições seguintes:

1.a Ter mostrado aptidão para o desempenho das
funções de furriel enfermeiro;·
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2.& Ter boa informação,
passada pelo módico sob
cujas ordens servir, sõbro a sua aptidão técnica ;
3.a Ter obtido aprovação no exame do 2.0 curso
das escolas regimentais .
•\rt. 8.° O 3.° curso terá a duração de seis meses com
princípio om 15 de Janeiro o será mandado freqüentar
por segundos
sargentos
enfermeiros
que tenham concluído com aproveitamento
o 3.0 curso das escolas regimontais.
Art. 9.° As companhias do saúde enviarão anualmente
à Direcção do Serviço de Saúde Militar, até 15 do Dezembro, relação q uantitati \'It das praças q 1I0 nos termos
dos artigos 7.° e 8.° estão nas condições de ser admitidas nos cursos de 2.° o 3.° grau, enviando também indicação do númoro de furriéis e primeiros sargentos onfermeiros que podem mobilizar.
Art. 10.° Recebidas
as relações
a q uo so refere o
urtigo anterior
a Direcção do Serviço de Saúde Mllitar
comunicará à 3.11 Direcção Geral elo Ministério da Guerra
o número de praças que em cada companhia estão nas
condições de ser admitidas à matricula com as indicações
recebidas das companhias de saúde nos termos do artigo
anterior.
Art. 11.° A 3.11 Direcção Geral do Ministério da Guerra, tendo em atenção as necessidades de mobilizução nas
diferentes unidades e formações, fixará até 30 do ])\\ZODlbro o número de praças que, no ano imediato, deverão
ser admitidas em cada companhia à matrícula nos 2.° e
3. ° cursos das escolas de enfermeiros.
§ único. Quando o número do praças mandadas a.dmitir
em qualquer
dos cursos fór inferior ao número das que
possuem a respectiva
habilitação,
deverão os comandantes das companhias de saúde propor superiormente
quais
as que devem ser admitidas, tendo oin atenção a antiguidado militar, comportamento,
classificação em cursos anteriores, qualidades morais, físicas c militares.
Art. 12.0 A s praças que frcqüoutarcm f] ualquer dos
cursos serão submetidas,
no íim dessa frcqüõnciu, a um
exame para se avaliar do seu aproveitamento
e classificadas por meio do valores,
que irão de O a 20, sendo
consideradas
aprovadas
as que obtiverem a classificação
mínima de 10 valores.
§ único. As faltas, qualquer que seja o seu número: não
importam a exclusão do exame.
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Art. 13.0 Terminada
a freqüêncía e realizados os exames dos diferentes
cursos será publicada,
na ordem do
hospital e na da unidade a quo as praças pertencem,
a
relação das praças aprovadas
e a classificação
por cada
uma obtida, para efeitos de averbamonto
nos registos e
cadernetas
respectivas.
Art. 14.0 O ensino professado nas escolas de enfermei.
ros terá um carácter
essencialmente
prático e visará,
principalmente,
a preparar
bons auxiliares
do serviço
médico militar.
Art. 15.0 O ensino será ministrado por meio de lições
teóricas e de trabalhos práticos.
As lições serão diárias, em número do duas para cada
curso, com a duração de uma hora cada uma.
§ 1.0 Ati praças matriculadas
nas escolas do enfermeiros só serão nomeadas, durante o fuucionamonto
destas,
para serviços que possam desempenhar
sem prejuízo da
instrução.
§ 2.0 As faltas não justificadus serão punidas !lOS termos do regulamento
de disciplina militar.
Art. 1G.o Os conhecimentos
a ministrar nos diferentes
cursos serão agrupados
nas seguintes diaciplinas r

1. a Anatomia
11

2.
3."
4."
5. a

e fisiologia;
Enfermagem.
Primeiros socorros em campanha;
Enfermagem
médica e cirúrgica. Especialidades;
Iligiene;
Parte militar especial do sorviço de saúde.

§ 1.0 O primeiro curso nbrango as disciplinas 1.11,2. a,
3." e 5." o o 2.0 e 3.0 cursos as 1.", 2.:" s.a, 4.:1 O 5.a
0
§ 2. Nas disciplinas dos diferentes cursos será ministrada a instrução
segundo os programas
anexos a õste
regulamento.
0
~rt. 17. • O pessoal oncurrcgado
da direcção e ensino
sera o sogumto:
a) 1.° curso:
Director o instrutoros:
respectivamente
o comandanto e pessoal da companhia do saúdo onde o curso
se realizar;

b) 2.° e 3.° cursos :
Director:
o sub-director do hospital respectivo, ou
o director nos hospitais orulo não haja õsse cargo'
Instrutores:
quatro oficiais médicos
proposto~
pela Direcção do Serviço de Saúdo Militar;
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§ único. Como auxiliares da instrução poderão SOl' propostos oficiais do quadro auxiliar do serviço de saúdo.
Art. 18.0 A inspecção do ensino será exercida pelo
diroctor do serviço de saúde militar, directamente ou
por intermédio de um dos inspectores do serviço médico.
Art. 19.0 Toda a escrituração própria dos cursos ficará
11 cargo da secretaria
da respectiva unidade ou estabelecimento.
Art. 20.0 Observar-se bit, nos diferentes cursos das
escolas de enfermeiros militares, tudo o quo determina o
regulamento das oscolas regimeutais, na parte quo fôr
aplicável.
Art. 21.0 (transitório). Os actuais segundos sargontos, turrióis o primeiros cabos enfermeiros que tenham
cursado o 2.0 grau das escolas de enfermeiros, de acôr
do corn a logislnção anterior, são considerados como
tendo habilitação correspondente à do :?o curso das oscolas de enfermeiros a quo so refere o presento regulamento.
Art. 22.0 Fica revogada a lozislação em contrário.
Paços do Governo da República, em 27 do 11a10 de
1930. - O Ministro da Guerra, João Namorado de
Agttim·.
Programas dos cursos
das Escolas de Enfermeiros Militares
j\ ..na1:oulia

c :tiJ'iliologiu,

1,° curso
a) Anatomia

N OÇê\08 elementares

sõbre :

Conformação exterior e estrutura do corpo humano.
Divisões do corpo humano: cabcçu, tronco o membros.
Conhecimento geral do esqueleto; principais ossos que
o constituem.
Descrição geral duma articulação; conhecimonto SllJu1Írio das articulações importantes (oscúpulo·humeral, coxofemural, cotovelo o joelho).
Músculos; conformação o conhecimento dos mais im-

portantes.
Descrição geral
veias. Sangue.

da circulação:

coração, artérias

e
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Conhecimento das art6rias e veias mais importantes.
Ideias gerais sõbro os diferentes órgãos e aparelhos.
Conhecimento da situação dos órgãos mais importantes referida à superfície exterior do corpo.
b) Fisiologia

Idea geral das diferentes funções :
Estudo resumido do funcionamento dos aparelhos: digostivo, respiratório, circulatório, génito-urinário e nervoso; órgãos dos sentidos, locomoção.
Ruídos do coração; choque da ponta e pulso arterial.
Secreções o excreções.
Calor animal.
2.° curso
a) Anatomia

Repetição e desenvolvimento das matérias do 1.0 curso.
a) Estudo sumário dos principais ossos e articulações;
estudo sumário dos principais músculos e seus anexos.
Aparelhos: digestivo, respiratório, circulatório e génito-urinário.

Conhecimento sumário do sistema nervoso: central e
periférico; líquido céfalo-ruquidiano
; nervos sensitivos e
mctores ; nervos mixtos.
Órgãos dos sentidos: descrição. sumária.
Noções rudimentares de embriologia: ovo; embrião;
feto.
Noções de anatomia topográfica. Regiões. Situação dos
órgãos mais importantes, referida à superfície exterior
do corpo.
b) Fisiologia

D:-finição e divisão da fisiologia .
. VIda. Funções. Funções da vida orgânica ou vegetativa. Funções da vida animal ou de relacão.
Üonhecimento sumário das principais 'funções: Digestão;. fenómenos mecânicos e químicos.
CIrculação: Sístole, Diástolo,
Revolução cardíaca.
Ritmo cU"r~íaco. Choque da ponta. Ruídos do coração.
Pulso arterial. Pressão sungüínea.
H.espiração: inspiração e expiração ; tipos inspiratôrios.
Calor animal.
Glândulas.
Secreções e excreções. Urina, suor, leite.
Locomoção. Fonaçâo. Reprodução.
A morte.
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3.° curso
Repetição e desenvolvimento
cursos.

das matérias do 1.0 e 2.°

Enfermagem - Primeiros socorros em campanha
1.0 curso

a) Enfermagem; seus fins.
Responsabilidade do enfermeiro ; qualidades que devo
possuir.
Preparação dos leitos; mudanças de roupa, dos leitos
e dos doentes.
Mosquitoiros.
Limpeza dos doentes: banhos gorais e parciais.
Limpeza do utensilios: material usado na alimentação;
escarru.deiras, urinóis, etc.
b) Tratamento de urgência das feridas de guerra: hemostasia provisória com material regulamentar e improvisado; pensos individuais e pensos feitos.
Fracturas:
imobilização
com os modelos regulamontares e improvisados.
2.° curso

Repetição e desenvolvimento das matérias do 1.0 curso.
a) Cuidados especiais na preparação
do leito de doentes graves o operados:
Coudicões a quCldeve satisfazer a cama de um do nte.
Posições mais oonvoniontos ao enfêrmo em diferentes
estados mórbidos.
Siujomas principais das doenças mais comuns, sua
observação e registo; elaboração de gráficos.
Doenças infecciosas: isolamento, desinfecção durante
a doença dos produtos infectantes o materiais infectados;
desinfecção final.
Alimentação dos doentes: variacõos na composição o
no modo do administração, conforme o estado do doente.
Sinais de morte; morto aparente. Cuidados com os
moribundos o procedimento para com os morto!'. Papel
do enfermeiro como auxiliar das autopsias.
b) Feridas do guerra o sua diferente evolução:
Comoção e contusão.
Entorse o luxação.
Síncope o choque.
Asfixias.
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Primeiros socorros aos atingidos por gases tóxicos.
Ac~ão geral e local do calor, do frio e das correntes
eléctricas.
Transporte de feridos e doentes; posição do doente
conforme a natureza da lesão.
3.·

curso

Repetição e desenvolvimento das matérias do 1.0 e 2.°
curso.
Modo de acção dos agentes vulnerantes: armas brancas. estilhaços e projécteis de pequeno calibre.
Percentagem dos ferimentos, quanto aos agentes produtores e às regiões atingidas.

Enfermagem médica e cirúrgica - Especialidades
i.· curso

Medicamentos:

suas formas principais

e modos de

administração,

Tipos de feridas; infecções das feridas.
Material de pensos.
Assépsia e antissépsia.
Desinfecção
das mãos.
Diversos tipos de pensos; sua técnica.
Nomenclatura do material usado em pequena cirurgia,
Sua esterilização e conservação.
Noções gerais sobre envenenamentos e tratamento de
urgência dos diferentes casos.
2.· curso
Repetição e desenvolvimento das matérias do 1.0 curso.
. Administração de medicamentos por via hipodérmica e
intra- muscular.
Vacinas e soros e sua administração.
Revulsivos.
Choque; síncope; asfixias.
Generalidades sõbre massagens.
Entorses, luxaçõos e fracturas.
Hemorragias pelas aberturas naturais. IIemorragias
secundárias.
A sala de operações; preparação dos doentes a operar
e cuidados com os operados.
Idea geral sobre os processos de anestesia.
Técnica da aplicação do ligaduras de pano.
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Esterilização
de material <10 pensos, de sutura e de
roupas.
.
Nomenclatura de material cirúrgico usado nas operações correntes; sua est('l'iliza~:to.
Análise sumária de urinas.
Preparação
de lâminas para exames bacterioscópicos
(sangue, escarros e pus).
Idca geral da. sementeira de meios .10 cultura com
produtos patológicos (casos de angina, ctc.).
Irrigações,
instilações,
insuflações de ouvidos e nariz;
pensos dessas regiões.
Colutórios e inalações. Cuidados com os traqucotomizados.
Colíríos.
Lavagens da uretra e bexiga. Catetcrismo ovncuador
com [tlgMias moles.
Enfermagem de doentes delirantes.
Noções gerais sôbro envenenamentos e tratamento de
urgência dos diferentes casos.
3.° curso

Repetição e desenvolvimento das matérias do 1.0 e
2.0 cursos.
Prática de enfermagem dos serviços de medicina,
cirurgia e especialidades existentes nos hospitais militares principais.

Higiene
2.° curso

Higiene. Definições; sua importância. Mortalidade nas
epidemias. Mortalidade por doença e pelo fogo do inimigo das guerras antigas e nas últimas guerras.
Definição de doenças transmissíveis, contagiosas e
infecciosas.
Agentes causadores das doenças transmissíveis.
Disseminação das doenças transmissíveis : contágio,
transmissão indirecta. Papel representado na disseminação pelo homem, pelos insectos e arucuídoos, pelo ar,
pela água, pelas secreções e excreções e pelos objectos
infectados.
Profilaxia: isolamento. desinfecções, vacinas e soros;
importância dos meios indirectos de profilaxia aumentando a resistência do organismo.
Asseio individual: banhos gorais e parciais.
Noções de higiene hospitalar.
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Agua:
origens, modos de inq uinação , sens perigos e
meios de os evitar. Mótodos rápidos de clarificação o purificação das águas.
Al~mcntação:
rações do guarnição e campanha;
tipos
de alimentos.
Higiene das marchas.
Higiene dos estacionamentos:
latrinas e urinóis, mcineradores,
construções
improvisadas.
Saneamento
do campo de batalha.
Idea geral sõbro higione dos países quentes.
Doenças venéreas,
sua importância
e profilaxia.
Sarna.
Trabalhos
práticos de desinfecção e construções
sanitárias.
3.° curso
Profilaxia das doenças transmissíveis,
mais importantes
nos exércitos:
Sezonismo e febre amarela.
Tifo exantemático.
Peste.
Febre tifóide e desinterias.
Tu berculose. Lnfiuonza. Meningite cérobro-espinal
epidémica.
Varlola. Sarampo.
Mormo. Carbúnculo,
Tétano. Hniva.
Doenças venéreas. Sarna.
Ar ntmosfórico : ar puro e ar viciado.
Solo: seu papel saneador .
•\..limcntação: conservas ; sua vantagem e inconvenient08; vitaminas .
. Higiene. dos aq uartebmentos.
Tipos do quartéis. Dostino dos liXOS e imundícies; fossas e eseotos.
'.
to>
II.lgwno
dos exercícios físicos. Iligiono do vestuário (I
equíparncuto.
Ideas 90rais sôbrc higiene colonial. Aclimatação.
Doenças coloniais:
Sezonismo.
Doença do sono.
Bilharziose.

Anciclostomíasc.
Filarioso.

Febre das carraças.
Pulga

penetrante.

Ilabitação e alimentação nas colónias.

/
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Parto militar espeelal do serviço de saúde
1.0 curso

Atribtúçõos e deveres dos enfermeiros militares.
Serviço regimental em tempo de paz e em campanha.
Serviço nos hospitais militares.
Material sanitário regimental, seu funcionamento o utilização.
Conhecimento de ordenança de maqueiros.
2.° curso

Atribuições e deveres dos sargentos das companhias
de saúde segundo o regulamento.
Conhecimento geral de todo o material sanitário de
campanha; seu funcionamento, conservação, limpeza e
utilização.
Escrituração pata o serviço clínico. Conhecimento de
medicamentos e fórmulas do uso mais corrente (lo formulário dos hospitais militares.
Serviço de saúde em campanha.
Composição das formações sanitárias do exército de
campanha.
Noutralidado, conhecimento geral da Convenção de
Genebra.
Sinais de neutralidade; distintivos do pessoal o material sanitário.
3.° curso

Repetição das matérias do 1.0 e 2.0 curso. Conhecimento geral do regulamento
geral do serviço de
saúde.
Conhecimento geral 0.0 regulamento geral 0.0 serviço
de saúde om campanha.
'
Conhecimento geral do regulamento de mobilização
na parto aplicável. Estudo de problemas da tática sanitária.
Composição dos quadros permunentes da companhia
de saúdo o de mobilização das formações sanitúrías do
exército do campanha.
Escrituração de uma companhia mobilizada e das formações sanitárias correspondentes.
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;i.a Rpparlição da Diret~áo Geral da Contabilid'lde Púhlica
Decreto

n,>

18:389

Existindo no actual orcamento do Ministério da Guerra
algumas verbas que pel~t sua oxigüidade não podem satisfazer, até ao fim do Junho do corrente ano, aos encargos a que são destinadas e a que 6 necossário ocorrer ;
Havendo, porém, no mesmo orçamento, outras verbas
onde há disponibilidades que, por se julgarem dispensáveis, podem constituir refôrço daquelas;
Usando da faculdade que mo confero o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 do Novembro de
] 9~6, por fôrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n." 15:331, de 9 do Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra, ouv ido o Conselho de 1\1inistros:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 São desde já efectuadas, dentro do Orçamento do 1Jinist(>rio da Guerra para o ano económico
do 1929- Ul;30, as trnnsfcrências
de verbas conformo se
acham descritas no mapa anexo ao presente decreto com
fôrça do lei e que dêle faz parte integrante, o qual vai
assinado pelo :Ministl'o da Guerra.
Art. 2.° Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as uutoridudos a quom
o conhecimento o execução do presente decreto com fôrça
do loi pertencer o cumpram. o façam cumprir o guardar
tam intoinlIllonto como nõlo se contém .
.Os Ministros de todas as Repartições o façam ímprímu-, publicar c correr. Dado nos Paços do Govõrno
da República, em 27 do ~Iaio do 1930.-A:NTÓ~IO ÓsCAR DE FRAGOSO
CAR:.1O. A.-DominrJo8
Augusto .ilhes
da C08Üt Oliveira - .Antúnio Lopes Mateus - Luis Maria
Lopes da Fonseca-António
de Oliveira Salazar-João
N~m01'ado de Aguiw' - Lu i.'! António de Jl[agalhães Correta-Fernando
Auqnst» Branco-João
Antunes Guimarães- Gustaxo Cordeiro Ramos
Henrique Linlwres
de Lima.
r
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Mapa das transferências

.,

a que se refere o decreto com fOrça de lei n.? 18:389,
e que dêle faz parte integrante

.,

e.,

o

"§

.,.6

's.«

Saldes das autorizações

....'"

Importfindas

.S

---- -- -6.°

88.°

2)

6.°

88.0

2)

6.°

96.0

2)

----------------------- ---------Arma de infantaria - Remunerações
certas ao pessoal
em exercício - Pessoal
de
nomeação vitalícia além dos
quadros
.
Idem -Idem
-- Idem

400.000$00
2:000.000$00

-

--

180.ooo,f00

Arma de infantaria -- Outras
despesas com O pessoalSubsídio de alimentação a 2:521
sargentos.

6.0

90.0 5)

Idem-Idem-Rancho
a 10:424
praças
. 2 :OOO.OOO~oo
Arma de artilharia - Despesas
de higiene, saúde e confôrto - Serviços clínicos e de
hospitalização:
para pagamento do tratamento
de oficiais e praças de pré nos hospitais militares e civis . . •
180.000100
Arma de infantaria -- Idem-Idem-Idem.
. ....
250.000100
2.· Direcção
GeralOutros
encargos - Manutenção
da
ordem pública.
. . . . . .
350.000100
Depósito Geral de Material de
Aquartelamento
- Encargos
adminis trati vos - Ou tros encargos - Aquisição e benefíciação de mobiliário, utensílios dos quartéis e estabelecimentos militares, incluindo
os hospitais e sua entrega nos
mesmos.
...
.•.
3oo.000~00
Idem - Idem - Idem -- Aquisição e beneficiação de roupas para camas e outras dos
quartéis
e estabelecimentos
militares, incluindo os bospitais e sua entrega nos mesmos
..
. ...
300.000$00
Arma de cavalariaRemunerações certas ao pessoal em
exercício - Pessoal dos quadros aprovados por lei . . . 1: 570.000tloo

2)

Idem -

Idem -- Idem

250.ooo~00

6.0

94.0

1)

6.°

96.0

2)

Idem -

Idem -- Idem

350.000~00

2.0

18.0

2)

6.°

96.

0

2)

Idem -

Idem -- Idem

300.ooo~00

. 6.0

149.0

1)

a)

6.·

96.0

2)

Idem -

Idem -

3OO.0oo~00

6.0 149.° 1)

b)

6.°

106.·

2)

6.• 106.0

Arma de cavalaria - Remunerações certas ao pessoal em
exercício - Pessoal
de nomeação vitalícia
além d08
1-I'Tc quadros
.
2,
I idem - Idem - Idem

10G.o 2)

Idem -

Idem -

Idem

G.· 106.· 2)

Idem -

Idem -

Idem

6.°

Idem - Outras despesas com o
pessoal-Ajudas
de custo a
oficiais e praças.
. . . . .

6.°

108.· 1)

6.0 106.0

.01'116;.- 2) 1-::- :A:nna e engen a a - RemU=neeações certas ao pessoal em
exercício - Pessoal de nomeação vitalícia
além dos
• quadros
.
IdemOutras despesas com o
6.° 117.0 1) pessoalAjudas de custo a
oficiais e praças.
. . . . .
Arma de aeronáutica-Remn6.° 124.0 3) nerações acidentais - G ratificação especial a 107 oficiais
ervíço de saúdo militarRe6.° 131.
2) muueraeões certas ao ressoaI
em esercíeíc-e-Pessoa
de nomeação vitalícia
além dos
quadros
.
6." 133.° 4) - Idem - Outras despesas com o
pessoalRancho
a 1:206
praças.

1)

1:570.000 00..., 1 ~ - 60.000;«00
6.° 108.° 3)
3OO'()(.J{)~OO

70.00()~OO

6.0 108.0

6)

6.0

111.0

1)

7.· 160.

1)

0

-

-

200.00<)100

6.. 117.· 3)

-

6.. 124.0

-

1oo.000,f00
100.000$00

0

100.000100

100.000~OO

------

90.° 3)

96.0

-

ImportAnoins

6.0

6.°

Idem

efectuadas

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

6.° 102.0 1)

Arma de artilharia - Remunerações
certas ao pessoal
em exercício - Pessoal
de
nomeação vitalícia além dos
quadros
.

'l'ranoferênclas

desta data,

:;;:

Z

o
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6.. 131.0 1)

6.· 183.° S)

-

Idemutras despesas com o
pessoal-Subsídio
de alimentação a 459 sargentos
. . .
Idem-Idem-Rancho
a 2:650
praças
. . . . . . . . . .
Idem - Despesas
de higiene,
saúde e confôrto - Serviços
clínicos e de hospitalizaçãoPara pagamento
do tratamento dos oficiais e praças
de pré nos hospitais militares e civis. . . . . ..
.
Quadro auxif iar dos serviços
de artilharia -- Remunerações certas ao pessoal em
exercício - Pessoal dos quadros a rovados or lei . _~r-2
Arma
engAnliaria emnnerações certas ao pessoal
em exercício - Pessoal
dos
quadros aprovados por lei.

60.000$00
300.000100

70.000100

.OOOJOQ

450.000100

Idem - Outras despesas com o
pessoal - Subsídio
de alimentação a 270 sargentos..
Arma de aeronáutica-Remunerações acidentaisSubsídio de vôo. .,
...
.
Serviço de saúde militar-Re·
munerações certas ao pessoal
em exercicioPessoal
dos
quadres aprovad08 por lei.

loo.000,foo

Idem-- Outra. despesas com o
pesseal _ Subslrlio de alimentaçlo a 151 sargentos..

100.000100

100.000100
100.000100
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7.° 156.°

2)

-

-

o
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o
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2)

.. ....,

.s

Saldos

:.;j

6.° 150.°

7.°' 160.° 2)

1.' Sórie

,
Serviço de administração
milít ar ~ Remunerações
certas
ao pessoãl em exercício-Pessoal de nomeação vitalícia
além dos quadros
. . . • .
Secretariado
militarRemunerações certas ao pessoal em
exercício - Pessoal
de nomeação vitalícia
além dos
quadros.
. . . . .....
Quadro auxiliar
dos serviços
de artilharia - Remunerações certas ao pessoal em
exercício - Pessoal de nomeação vitalícia
além dos
quadros.

---

.,

.,e
e

.;0

Z

-

:;
.,
.9
:.;j

-

156.· 1)

-

7.°

300.000JOO
7.°

120.000100
8:050.oooJOO

Paços do Govêrno da República, 27 de Maio de 1930.-
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efcctundaa

Importâucf

aa

-

6.· 150.° 1)

eeo.ooosoc

TransC"rôno!a,

-

Serviço de administração
militar - Remunerações
certas
ao pessoal em exercícioPessoal dos quadros aprovados por lei. . . . • . . . .
Secretariado
militar - Remuuerações
certas ao pessoal
em exercício - Pessoal
dos
quadros aprovados por lei.

300.000~00

Quadro auxiliar
dos serviços
de artilharia - Remunerações acidentais - Gratificação de comissão ou comando,
guarnição, especial e outros
abonos a oficiais.
. . . . .

120.000~00

800.000100

8:050.000100

O Ministro da Guerra, Jot1o Namorado de Aguiar.

1.' Sério
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N.o 8

Uinisléria da Guerra- 2." Direcção Geral- 3,a Repartição
Decreto n.O 18:405
Usando da. faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto D.O 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por forca (lo disposto no artigo LOdo decreto
n: o 15:3;31, do 9 do Abril de 1928, sob proposta.
elo Mimstro da U uerra ; hei por bem decretar o seguinte:
Arti~o 1.0. O artigo 14.0 do decreto n." 11:279, de
26 do Novernbro ele 1925, passa a ter a. seguinte
redacção:
Ao possoal da n.eronáutica
gratificaçôes
de comando,
guinte' :

militar são fixadas as
comissão e especiais se-

Director da arma de aeronáutica.
. 270,$00
Inspector
da arma do aeronáutica.
150600
Comandante
da Escola Militar do
Aeronáutica;
comandante
o
grupo de esquadrilhas
de aviação; comandante
do batalhão de
aerosteiros ; oficial superior, adjunto da Inspecção da Aeronáutica. Militar.
. • . • . • . . . 120600
Segundo comandante da Escola Militar
do Aeronáutica;
segundo
comunduute
do grupo
de esquadrilhas;
segundo comandante
do batalhão
do aorosteiros ; coo
mandante de os quadrilha ou companhias isoladas;
director de instrução da Escola Militar de Aeronáutica;
instrutor da pilotagem
110tSOO
Comandante de esquadrilha
ou companhia oncorporadas
• • • . .
90600
Chefes de repartição.
• . • • • •
75t$00
Director
do material
aeronáutlco
adjuntos, instrutores
de obsel'va~
ção e chefes dos parques das escolas de aeronáutica
e dos serviços técnicos dos grupos de esquadrilhas
de aviação, chefes dos
serviços meteorológicos
e foto-topográficos
da Inspecção
da
Aeronáutica
Militar
70600

o.

......
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Comandante do corpo das tropas de
aviação; ajudante da Escola de
Aeronáutica . . . . . . . ..
Subalternos do corpo do tropas de
aviação (' adjuntos das repartições . . . . . . . . . . ..
Director de serviços de propriedades da Direcção da Arma do Aeronáutica
(oficial do ongonhariu)
Pilotos de aparelhos rápidos e esperimentadores de aparelhos em
serviço efectivo, gratificação especial. . . . . . . . . . ..

1.' Série

60,$00

45tSOO
300500

90600

Art. 2.° A doutrina do artigo 1.0 dõste decreto entra
em vigor desde o dia 8 de Fevereiro do corrente uno.
Art. 3.° Fica revogada a legislação em contrário.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e
faça executar. Paços do Governo da República, 31 do
Maio de 1930. - Axróxro
ÓSCAI~ DE FIUGOSO
CARMONA-Joi'1o Namorado de Aguiar.
Decreto n.O 18:436

Considerando que dos aquartelamentos
de algumas
unidades e dos estabelecimentos militares fazem parte
parcelas de terra agricultáveis;
Considerando que em algumas unidades ôsses terrenos há muito tempo võm sendo explorados, utilizando
05 conselhos administrativos
as respectivas receitas em
melhoramentos materiais do aquartelamento e na bcneficiação do material;
Considerando que 6 necessário regulamentar o aproveitamento dês ses terrenos, de forma a utilizar ao máximo as respectivas receitas, quer sob o ponto do vista
agrícola quer sob o ponto de vista pecuário;
Usando da faculdade que mo confere o n." 2.° do artigo 2.° do docreto n." 1:3:740, de 26 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n. ° 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra:
Hei por bom decretar:
Artigo 1.0 As unidades e estabelecimentos militares
que disponham de terrenos agricultá, eis explorá-los hão
da forma mais racional, preferindo as culturas de con-

1." Série
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sumo certo pelo pessoal o animal e pelo de outras unidades o estabelecimentos
próximos.
· Art. 2.° As unidades e estabelecimentos
militares que
dl~ponham de parcelas
de terreno deverão explorar
a
<:nac;ão de gado suíno ou de outra espécie,
quando
d~i não resulte qualquer inconveniente
sob o ponto de
VIsta higiénico.
Art. 3.°, A importüncia
das receitas será. escriturada
num fundo denominado «Fundo agrícolo-pecuário».
Art. 4.° Os conselhos administrati\-os
adiantarão para
despesas de exploração
agrícolo-pecuária,
do seu fundo
permanente,
as importâncias
necessárias,
sondo êstc
fundo indemnizado
à medida que forem dando entrada. no Fundo agrícolo-pceuário
as correspondentes
receltas.
· ~rt. 5.° Em registo especial,
que constituirá um auxiliar do registo geral de fundos, serão escrituradas
em
separado as despesas e receitas da exploração agrícola
e da pecuária.
Art. G.o Os conselhos administrativos
das unidades e
• est~boleciJUcntos
militares, dentro dos princípios estabeIeeidos nos artigos anteriores,
têm a máxima latitude
para, por sua iniciativa,
efectuarem
a exploração
agrícolo-pecuária
no sentido de obter o máximo aproveitamento e rendimento.
Art. 7.° Os comandantes das unidades poderão nomear
um ou mais oficiais para, como delegados dos conselhos
administrativos
e sob U superintendência
déstcs, dirigil'?m os trabalhos de explornção.
Os oficiais módico-votormúrios deverão prestar o seu concurso técnico na parte
pecuária sempre que se torne necessário.
~~\.rt. R.o O produto líquido <lo rendimento
da explora~ao ag,rícolo-pecuária
destinar se há :
u) ~\ indemnização
do fundo pormuuento ;
· ~)) A reforçar o fundo (las diversas dos pesas em benefl:l~ do uquartolamcnto
ou do material, do qualquer osll\~cl(), da unidade .
único. A aplicuçüo do rendimento liquido 6 ela oxcluS~Ya competência
dos respectivos
conselhos administrativos.
Art. 0.0 Fica revogada a legisla<;:rLOem contrário.
O lIIinistro da Guerra assim o tenha entendido o faça
~xeclltar. Paços do Oovf:rno da República, 7 de Junho

.*

,~ 1030.-.\x'róxlO Ó:CAH
-,-,amorado de .1guial'.

VE

Fu \GO:sO CARMONA-

João
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:i.a RCllal'lição (Ia Dirccção Geral da COllli(I))liclade Púhllca
Decreto n.O 18:448

Continuando
a subsistir a insuficiência em várias verbas do actual orçamento
do Ministério da Guerra,
mas
havendo disponibilidades
noutras com que se podem reforçar aq nelas :
Usando da faculdade que me confere o n," 2.0 do artigo 2. o do decreto n,o 12:740, do 20 de N ovcmbro de
192G, por fõrça do disposto 110 artigo LOdo decreto
n, o 15:331, de 9 de Abril de H)~8, sob proposta do Ministro da Guerra
e tendo ouvido o Conselho do Ministros:
H0i por bem decretar,
para valr-r como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 Pelo presento decreto são desde já efectuadas no orçamento
do Ministório da G uerra parn o ano
económico
de 1920-1930 as transferências
constantes
do mapa junto a ô:,üo decreto com fôrç:. de lei, o que
dêle faz parte intogrant
, o qual vai assinado pelo l\Iinistro L1a Guerra.
Art. 2.° Fica revogada a Iegislução cm contrário.
Determina·se
portanto
a todas as uutoridudos a quem
o conhecimento
C execução
do presente decreto com fôrça
de lei pertencer
o cumpram (\ façam cumprir o guardar
tam inteiramente
como nêlo se contóm.
Os Ministros do todas as RL~partiçõ(,8 .O façam imprimir, publicar
o correr. Dado nos Paços do Govõrno da
República, em 6 d. Junho do 1930.-·A"!\TÓNIO OSCAR
DE FRAGOSO O UfMONA--Domingos
AI(gu.~to Alces da
Costa Oliveira - Antonio
Lopes Mateus - Luís Maria
Lopes da Fonseca - Antonio de Oliveira Salazar
João
Namorado de Aguiar - Lui» António de Maqolliae« Cor.
reia=s Fernando Augusto Branco
João Antunes Guit/larães-» Gustavo Cordeiro Ram08 - Ileuriqne Unhares de

Üma.
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--6.·

89.·

1)

-

6.·

89.· 1)

-

Arma de infantariaRemunerações acidentais - Gratificação de comissão ou comando, diferencial,
guarnição, readmissão, tratamento
de gado, classe, especial, hospitalar e outros abonos a oficiais e praças . . •
Idem - Idem - Idem

6.·

89.0 1)

-

Idem -

6.·

98.0 9)

-

Arma de artilharia - Outras
despesas
com o pessoalRancho a 5:702 praças.

G.·

6.·

6..

124.·

3)

96.· 2)

141.· 4)

ii.· 107.°

1)

--1--'-

G,'

139.'

-

-

-

I~'-

1)

6.· 139,0

1)

O.· 124.°

4)

Idem -

Idem

Arma de cavalaria - Remunera l5es acidentaisGratificação de comisaão ou comando, diferencial,
guarnição,
readmissão,
tratamento
de
gado, classe, especial, hospitalar e outros abonos a oflciais e praças.
. , . . . .
Serviço veterinário
militarRemunerações
certa, ao pessoal e.n exercício - Pessoal
dos quadros aprovados
por
lei .
Idem - Idem - Idem.

6.· 150.0

2)

-

6.·

150.·

2)

-

Idem -

Idem - Idom.

6.°

150.0

Idem -

Idem -

6.

0

89.°

2)

90.0

6)

-

'I'ransfcrênclas

-

-

Idem.

Arma de infantaria - RemulJeraçü s acidentais - Gratifica~'ilo de comi silo ou comando, diferencial,
gnarnição, readmissão, tratamento
de ga,lo, clas e, especial, hospitalar e outros abonos a oli
ciaia o praças.
• • • . • .

N.O 8
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desta data,

efectuada.s

-------------------------Arma de infantaria - Outras
despesas com o pessoal-Pão
a 10:924 praças . . . • . •

Jmportâneías

I---------270.000100

270.000100
370.986,1mO

6.·

92.·

55.000$00

6.°

98.°

6.·

100.°

2) a)

10)

-

1) b)

952.472~98
6.· 108.·

6.·

7)

-

109.·

1) a)

6.· 115.·

1) -

6.·

2)

115.·

-

---'-I-I-I-I_,_meaçào

Idem - Despesas de conservação e aproveitamento
de material - De semoventes421:575 rações de forragens
para 1:115 solípedes, a 6$50
Arma de art ilhar ia - Outras
despesas com o pessoal-Pão
a 5:702 praças.
• . • . • .
Idem - Despesas de conservação e aproveitamento
de material - De
semoventes-917:610 rações de forragens
para 2:514 solípedes, a ti~50
Arma de cavalaria - Outras
despesas com o pessoal-Pão
a 2:650 praças. . . • • • .
Idem-Despesasdeconservação e aproveitamento
de matf'rial -- De semoventes-841:690 rações de forragens
para 2:306 solípedes, a 6150
Arma de engenharia -- Remuno ra ções cer tas ao pessoal
em exercícioPessoal dos
quadros aprovados por lei. •
Idem -- Idem -- Pessoal de novitalícia
além dos
quadros.
•
• •

370.986~00

55.000100

952.472~98
70.000~00

1:3·10,687 ~20

230.oo0$CO

30.000$O(}

30.000$00
6.·

6.000~()0
103.747160

117.0

7)

-

Idem-Outras
pcssoal~,as .

y,

despesas com o
Pão a 2:760 pra-

6.·

119.·

1) a)

Idem - Despesas de conservação c aproveitamento
de material - 117:895 rações de
forragens para 323 sulípedes,

6.0

124.°

5)

Arma de aerouáutica-Remunerações acídcntaie
Sub ídio de vôo .••..

a 6/50
.

150.°

6.·

Arma de aeronáutica - Remunerações
acidentais - Gratificação especial a 107 oficiais .
70.0001600
Arma de artilharia - Rernunerações certas ao pessoal em
exercício - Pessoal
de nomeação vitalícia
além dos
quadros ..•.....•
_ 1:340.687 iS 20
Serviço veterinário
militarOutras despesa" com o pessoalRancho a 363 praças
230.000$00

Arma ele aeronáutica - Remun r õ
.
.
r ti•.
flcação de aeronáutica
e de
elas e a abonar ao pessoal
não especializado
•
Serviço de administração
militar - Remunerações
certas
ao pessoal em exercícioPessoal de nomeação vitalícia além dos quadros.
I deru - Idem - Idem. •

6.°

DO EX~RCITO

a quese refere o decreto com fôrça de lei n." 18:448,
e que dêle faz parte Integrante
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o

o

E
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.••.......

6.000iOO

103.747~60
00.000100

5O.000~OO
6.0 131.'

.166.000180()
150.000~00

6..

1)

-

131.·

2)

-

3.000~OO

6.. 133.·

5)

-

1.000~()0

6 .•

5)

-

11,1.·

6.· 149.·

41\0.000,,500

1) (a)

Serviço de saúde milítar-c-Remuuerações certas ao pt.soal
em exercício - Pessoál dos
qUadros aprovados 1'01' lei.
Idem _ Idem -- Pessoal de nomeação vitalícia
'além dos
quadros .••..•..•
Idem _ Outras despesas com o
pcssoalPão a 1:206 praças .•......•..•
Serviço veterinário
militarOutras despesas com o pesSoal- Pão a 363 praças ••
Depósito geral de material de
aquartelamento
- Eucargos
adrnillistrativos-Outros
enCargos -.., Aquisição
e beneficiação de mobiliário, utensílios dos quartéis e estabe·
locirlleotos militares, incluindo o' hotlpitai8 e sua eutrega n08 mesmos.
• • ,

466.000100

150.000100
3.000~00
1.000~00
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U
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-

-

6)

Serviço de administração
militar - Outras despesas com o
pessoalRancho a 960 praças .

.

7.· 162.·

1." Série

I
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v.
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-

1)

-

3)

.

Quadro auxiliar do serviço de
artilhariaOutras despesas
com o pessoalAjudas de
custo a oficiais. . . . . . .

-

6.· 153.·

.

44.004140
7.· 173.·
3.000$00

Idem -

Idem.

5.000$00

7,· 177.·

6.· 131.° 3)

-

Idem -

Idem.-

Idem.

71.000$00

8.· '200 .•

6.· 116.· 3)

-

6.· 133.° 4)

-

Arma de engenharia - Remu- ,
nerações aciden tais - liratíflcação a 50 guardas de engenharia das E. M., a 876~
Serviço de saúde militar·Outras despesas com o pessoalRancho a 1:206 praças.
. .

-

a)

----

~,

Escola de recrutas -Encargos
administrativosAlimentação e vestuário - Rancho a
-. 17 :000 recrutas de infantaria.

.

8.· 209.°

I

efectundas

Importâncias

--

-

Idem -

Idem - Idem - Aquie beneficiação de roupas para camas e outras dos
quartéis,
estabelecimentos
militares
incluindo os hospitais e sua entrega nos mes•••
• •
mos. o.
1) a) Serviço de administração milítar - Despesas de conservae aproveitamento
de material - De semoventes 50:005 rações de forragens
para 137 solrpedes, a 6$50
Quadro dos picadores milita2)
res- Remunerações
acidentais - Gratificação
de comissão ou comando, guarnição, especial e outros abonos
.
a oficiais
1) - Quadro dos chefes de músicaRemunerações
acidentaisde comissão ou
Gratificação
comando, guarnição, especial
e outros abonos . .••.•
1) [I) Escola de recrutas - E?,cargos
administrativos
- Ahmentação e vestuário - Pão a
17:000 recrutas de infantaria
1) h) Idem - Idem - J dem - Pão a
. 5:200 recrutas de artilharia

450,000$00

ção

44.00!~4()

-

.

I

3000$00

I

5.000iPO()

71.000~I)O
40.000;$00

40.000$00

.

620000~00

I
10.° 260.·

Pessoal reformado - Remunerações certas ao~e~soal fora
do serviço oncimelltos,
pensões e auxílio das praças
de pré reformadas e mutilados de guerra .

1) b)

. .

1:030.000$00
6:811.898$18

I

'I'ransferênclas

:;;:

1) b)

450.000$00

Idem -

1)

"'e

.5

sição

-

8.° 209.·

."

-_ '"

3)

6.· 131.·

o

o

~
~

6.· 149.·

Serviço do saúde militar-Remunerações certas ao pessoal
em exercício - Pessoal contratado.

.

. ..a..., I "

I

Paços do Governo da Ropública, 6 de Junho de 1930.-

I

1:650.000600
6:811.808$18

-

O Ministro da Guerra, João Namorado de Aguiar.

1." Série
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da Guerra - Repartiçio do Gabinete do Ministro
Decreto

n.O 18:470

Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra: hei por bem decretar:
Artigo 1.0 O n." 1.0 do artigo 54·° do regulamento do
Oonselho Tutelar e Pedagógico dos Exércitos de Terra
e Mar, aprovado por decreto n." 16:972, de 17 de Junho de 1929, passa a ter a seguinte redacção:
1.0 Certidão de idade em que se prove que os
candidatos a alunos da 1.& classe do curso liceal
completam onze anos no ano civil da admissão ou
até 1 de Junho do ano seguinte.
Para a matrícula na 2. a classe os candidatos não
devem ter mais de doze anos no dia 1 de Janeiro
do ano da admissão.
0

Art. 2.° A condição de preferência 11.& do artigo 60.
do mesmo regulamento, alterada pelo decreto n. ° 17 :348,
de 14 de Setembro de 1929, passa a ter a seguinte redacção:
11. a Servir o pai há mais de três anos nas escolas práticas ou unidades cujo quartel esteja afastado da sede do liceu mais próximo, e sem meios
fáceis de comunicação, a uma distância tal que não
seja possível a sua freqüência.
Art. 3.° Fica revogada a legislação em contrário.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e
faça executar. Paços do Govêrno da República, 17 de
Junho de 1930.-ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSOCAR,
MONA-Joflo Namorado de Aguiar.
Decreto n.O 18:471

Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.0 do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n.? 1ú:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra: hei por bem decretar:
Artigo 1.0 Ao artigo 78.0 do regulamento de concursos hípicos oficiais, aprovado por decreto n." 18:156, de

368
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N." 8

20 de Março do corrente ano, é acrescentado
§ único:

o seguinte

§ único. Exceptua-se do limite fixado neste artigo a Escola Prática de Cavalaria, cujo comandante
fixará o número de oficiais que podem concorrer nas
condições do artigo anterior.
Art. 2.° Fica revogada a legislação em contrário.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido fi faça
executar. Paços do Governo da República, 17 de Junho
de 1930.-ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONAJoão Namorado de Aguim·.

Ilinislério da Guerra-

ta Direcção Geral- La Reparlição

Decreto

n.· 18:489

'I'endo-se suscitado dúvidas sobre a interpretação de
alguns artigos do regulamento de disciplina. militar,
aprovado por decreto n." 16:963, de 15 de Junho do
ano próximo passado ;
Usando da faculdade que me confere o n." 2.° do ara
tigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926. por fôrça do disposto no artigo LOdo decreto
n. ° 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos
Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.o Nos artigos do regulamento de disciplina
militar em seguida designados são feitas as seguintes
rectificações :
Artigo 38.0 Como segue:
Artigo 38. o A multa consiste na perda de um ou
mais dias do vencimento fixo a que o infractor tiver direito, não podendo exceder para cada punição metade do referido vencimento correspondente
a trinta dias de serviço.
Artigo 118.° Como segue:
Artigo 118.0 Aos oficiais generais e capitães de
mar e guerra comandando fõrças navais em portos
da metrópole, comandantes das brigadas da ar-
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mada, comandantes dos serviços auxiliares da marinha e chefes dos departamentos compete:
Louvar em ordem do dia os indivíduos que o
mereçam, conceder dispensas do serviço e
as licenças a que se referem os artigos 107.0
e 109.0 dêste regulamento, até trinta dias.
Artigo 122.0 Como segue:
Artigo 122.0 Aos capitães dos portos, directores
dos estabelecimentos de marinha, chefes de serviço
ou das repartições competem, no que diz respeito
a recompensas, as mesmas atributções que pertencem aos oficiais da mesma patente como comandantes de navio, todos porém somente em relação aos
indivíduos sob as suas ordens ou em serviço nos
estabelecimentos ou repartições em que superintenderem.
Art. 2. o Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com força
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República, em 19 de Junho de 1930.-ANTóNIO ÓSCAR
DE FRAGOSO
CARMO.TA-Domingos Augusto Alves da
Costa Oliveira - António Lopes Mateus - Luis Maria
Lopes da Fonseca-António
de Oliveira SalazarJoão
Namorado. de Aguiar - [uis António de ~[agalhl1es Correia -Ji'ernando Augusto Branco -Jol1o Antunes Guimarãe« - Gustavo Cordeiro Ramos -lIenrique
Linharee de
Lima.
Ministério da Guerra - a.aDirecçiio Geral- f." Repartição
Decreto n,> 18:490

Considerando que entre as condições de admissão à
matrícula no curso do estado maior, de que trata o
n,o 3.0 do artigo LOdo decreto n. o 18: 125, menciona-se
a da aprovação em economia política, professada em
qualquer das Faculdades de Direito, ou nas disciplina.
de economia política, estatística, direito industrial, pra-
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fessadas no Instituto Superior Técnico, ou ainda economia politica, legislação industrial, professadas no Instituto Superior do Oomércio;
Considerando que na Faculdade do Engenharia da
Universidade do Porto se cursam todas estas disciplinas
e que têm sido, até a publicação do referido decreto, incluídas nas condições para a matrícula no curso do estado maior;
Usando da faculdade que me confere o n," 2.0 do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo LOdo decreto
n." 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 São incluídas nas disposições do n,o 3.0 do
artigo LOdo decreto n. o 18: 125 as seguintes disciplinas
da Faculdade de Engenharia da Universidade do Põrto :
Economia politica e social e legislação industrial.
Art. 2.0 Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fõrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros do todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República, em 19 de Junho de 1930.-ANTÓNIO ÓSCAR
DE FRAGOSO OARUONA
- Domingos Augusto Alves da
Costa Oliveira - An tonto Lopes Mateus - Luis Maria
Lopes da Fonseca-António
de Oliveira Sclazar=s João
Namorado de Aguiar-Luis
António de Magalhf1es Correia - Fernando Augusto Branco - João Antunes Gutmarães - Gustavo Cordeiro Ramos - Henrique Linhares
de Lima.
liDislério da G.erra - 2. a Direcção Geral - t. a Reparlição
Decreto n.O 18:494

Tornando-se necessário definir o que deva entender-se
por material de guerra para efeitos do artigo 127.0 da
tarifa geral de caminhos de ferro, aprovada por decreto
n. o 12:863, de 7 de Dezembro de 1926;
Considerando não ser fácil, pela enormidade do seu
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número, detalhar, peça por peça, quais os artigos que
constituem material de guerra para aqueles efeitos;
Usando da faculdade que me confere o n." 2.° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
192G, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n. ° 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos Ministros da Guerra e do Comércio e Comunicações :
Hei por bem decretar:
Artigo 1.0 São classificados como artigos de material
de guerra para efeitos do artigo 127.° da tarifa geral
de caminhos de ferro, aprovada por decreto n,? 12:863,
de 7 de Dezembro de 1926, os artigos de material de
mobilização
do exército que possam incluir-se nos grupos do mesmo material a seguir relacionados:
1. ° Armas portáteis, de fogo e brancas, metralhadoras, bocas de fogo, máquinas de guerra, seus componentes, acessórios e artigos de reserva. Artigos para
serviço do armamento e instrumentos e artigos para a
sua verificação.
2.° Munições, artificios, explosivos, pólvoras e material
de destruição, seus acessórios e artigos para o seu fabrico.
Instrumentos e artigos para verificação e sua análise.
3.° Aparelhos para experiências balísticas <l seus acessórios.
4. ° Equipamentos para homem, acessórios e esporas.
Artigos para uniformes. Fardamento e calçado.
5.° Ferramenta para infantaria, ferramenta l)ara sapadores de infantaria, cavalaria e engenharia e seus acessórios. Ferramentas regimentais.
6.° Ferramentas de sapadores mineiros. Material de
sapadores mineiros e de mineiro e respectivos utensílios.
7.° Ferramentas e utensílios para artífices dos diversos
ofícios. ~Iáquinas-ferramentas. Máq ninas e acessórios de
máquinas.
8. o Viaturas automóveis ou hipomóveis dos trens de
combate, dos parques e trens regimentais e seus componentes. Ferramentas, acessórios e artigos sobressalentes para as mesmas.
9.0 Viaturas automóveis ou hipomóveis e seus componentes e artigos de material sanitário, veterinário,
sidero técnico, de subsistências. Acessórios e artigos
sobressalentes para as mesmas viaturas.
10.0 M:lterial de navegação.
11.° Artigos sanitários para aplicação, utensílios, agentes terapêuticos,
filtros, pensos.
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12.0 Material de toda a espécie com operações iniciais
ou sem tais operações, porém destinado ao fabrico e
consêrto das diversas espécies de material para o exército, artigos para aplicar na manufactura e fabrico ou
composição do material.
13. o Arreios o acessórios para os mesmos.
14.0 Equipamentos para solípedes.
15.0 Instrumentos bélicos e músicos, artigos para a
lua manufactura.
16. o Bandeiras, estandartes, distintivos, faróis, lanternas e acessórios respectivos.
17. o l\Iotocicletas, moto-carros, bicicletas, tricicletas,
seus componentes e acessórios.
.
18. Cofres para arquivo de companhia, batalhão ou
regimento. Malas, bolsas, estojos, cêstos, caixas e quaisquer involucros para condução o protecção do material
de qualquer espécie e utensílios para. todos os serviços.
19.0 Material de bivaque e respectivos artigos de consumo.
20. o Oficinas, estojos e bôlsus para artífices, oficinas regimentais e siderotécnicas e artigos para aplicar.
21.0 Material de acampamento e do hospitalização.
22.0 Material de aviação, aerostação, acessórios respectivos, fatos e equipamentos de vôo,
23.0 Material de laboratórios, oficina electrotécnica e
fotográfico.
24.0 Material de arquivos.
25.0 Combustíveis, lubrificantes, massas e artigos para
conservacão do material.
26.0 Material do telegrafia por fios, radiotelegráfico,
telegrafia óptica, telefónico, radiotolefónico, acessórios
respectivos, utensílios e material de consumo o outros
artigos para serviço do material citado.
27.0 Material de caminhos do ferro e de pontos militares e utensilios rospectivos e material respectivo de
consumo.
28. o Material para avaliação do distâncias e orientação, instrumentos topográficos o artigos para desenho.
29.0 Material foto-eléctrico, projectores, artigos para
iluminação e sinalização óptica.
30.0 Material de pombais militares.
31.0 Material para instrução de esgrima, tiro, equitação, gimnástica, sapadores de caminhos de ferro, pontoneiros, campanha. Material do picaria. Munições para
0

instrução.
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32.0 Material para manobras de fõrça, para embarque
de artilharia, gado e diverso material.
33.0 Material de torpedos e minas militares de navegação para serviço de torpedos.
34. o Material para serviço e construção de fortificações. Material para plataformas.
35.0 Material pi1ra a oficina pirotécnica.
36.0 Material e ntensílios para arquivos e secretarias
e outras dependências dos quartéis.
37.0 Material fotográfico e fototípico, redução e projecção de despachos.
38. o Instrumentos ópticos.
39. o Aparelhos para regulação e preparação do tiro
de artilharia e de infantaria.
40.0 Material para postos meteorológicos.
41.0 Aparelhos pa.ra mensurações
antropométricas.
Art. 2.0 Fica revogada a legislação em contrário.
Os Ministros da Guerra e do Com6rcio e Comunicações assim o tenham entendido e façam executar. Paços
do Govêrno da República, 20 de Junho de 1930.- AN'l'Ó_TIO OSCAR DE FRAGOSO C.\mro,T.\.- João .L amorado de
Aquiar - João ~intune8 Guimarães.

llinislério da Guerra- Reparli~fio do Gabinele do )!inislro
Decreto n.· 18:496
Convindo deminuir transÍt\')riamente o número de indivíduos que têm do freqüentar a Escola Preparatória de
Quadros por esta não ter ainda a organização material
necessária para cabalmente poder desempenhar a sua
alta função;
Considerando que a sua freqüência
condição indispensável para a admissão a cursos 0 concursos militares;
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.0 do artigo 2.° do decreto n." 1:3:740, de 26 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 192f\, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 No ano de 1030 HÓ freqüentar1to a Escola
Preparatória
de Quadros, a qne 1'e refere o decreto
n." 17: 61, de 11 de Janeiro de 1930, os indivíduos que
é

374

ORDEM DO EXÉRCITO

N.o 8

1." Série

assim o requererem
ao Ministro da Guerra até o dia 10
de Julho de 1930.
Art, 2.° Os indivíduos quo por efeitos do artigo anterior não freqüentarem
a referida Escola Preparatória
de
Quadros
no Imo de 1030 serão mandados fr iqüentâ-la
no ano de 1931.
Art. 3.0 Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento
e execução do presente decreto com fõrça
de lei pertencer
o cumpram e façam cumprir t' guardar
tam inteiramente
como nêle se contém.
08 Ministros de todas as Repartições o íuçam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêruo da.
República,
em :?1 de Junho de 1930.-ANTÓNIO
ÓSCAR
FRAGOSO
OARl\lONADominqoe Augu.sto Alves da
Costa Uli1)eira-António
Lopes Muteus=: Luis Xlaria
Lopes da Fonseca.-Antónlo
de Oliceira Salazar=s João
Namorado de Aguiar-/,uí.9
António de Maqalhães Correia - Fernando Augusto Branco -.- ./0110 Antunes Guimarãee= Gustavo Cordeiro Ramoe=c Ilenrique Linhares
de Lima.
DE

Ministério da Guma-La

Direcção Geral- 2.4 Reparli~ão

Decreto

n.O 18:498

Tornando-se
necessário
regulamentar
a doutrina do
do artigo 83.0 do decreto n.O 17:378, de 27 do
Setembro de HJ:39, estabelecendo
as condições de udmi 's~ o, forma de procel:lso e j ulgamonto dos recursos
Oure
preterições
ou pretensões
cm matéria de pr0Il10~.lO ou
antiguidade interpostos para o Supremo Tribunul Militar;
Usando da faculdade que me confere o 11.° :?O do artigo 2.° do decreto n.? 1~:740, de :?G de Novembro d
192ü, por fórça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n." 15:331, de 0 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra:
Rei por bem decretar
que seja aprovado e põsto em
oxocuçuo o regulamento
para u interposição
c julgamento dos recursos
n quC\ se refere o § único do artigo 83.0 do decreto n.? 17:378, de !37 do Setembro
de
1929, que faz parto integrante dêste decreto.
O Ministro da Guerra assim o tenha ontondido e fuça
executar. Paços do Governo <la República, 2:3 de Junho

§ único

do 1930. -ANTÓNIO O CAU
João Namorado de 19u1al'.

DE
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Regulamento para a interposiçao e julgamento dos recursos a que se
refere o § único do artigo 83. do decreto n. 17:378, de 27 de
Setembro de 1929.
0

O

Artigo 1.0 Os oficiais e aspirantes
a oficial do exército metropolitano
podem, nos termos dês te regulamento,
interpor perante o Supremo Tribunal Militar os recursos
do que trata o ~ único do artigo 83.0 do decreto com
fÔr<;n. de lei n,o 17:378, de 27 de Setembro do 1029, devendo fazê-lo por p rtição dirigida ao Presidente
da República e assinada
pelo interessado
ou por <1uem devidamente o repr isento.
.
§ 1.0 O recorrente
poderá fazer-se
representar
por
advogado habilitado ou por oficial do exército ou da armada que n: o tenha tido intervenção
no processo, devendo qualquer
d 1 s ter residência
fixa ou domicílio
escolhido em Li sboa.
§ ~.o So o recorrente
residir fora de Lisboa deverá
sempre constituir
representante
nas condições do parágrafo anterior .
Art, 2.0 A petiç, o devorá conter a exposiçí o dos
factos e fundamentos
do recurso, a enunciação
da doeião recorrida
o a conclust o clara do pedido, e será
acompanhada
de documento.
autêuticos de teor ou por
extracto
daquela
decisão, e, querendo
o recorrente, do
outro' que julgue convenientes.
Art. 3.0 O prazo para a. iutcrposiçí o do rocurso é de
dez (lias, que começa a C01'1'(>1' na data em que o rccorrente, ou 'eu repr sentante, tiver tomado conhecimento
oficial da decisão de que recorre.
Art. 4.0 A peti '1I0 de rccur so deve ser entregue pelo
recorrente
no seu chefe imediato.
Pode também
ser
apresentada
pelo seu ropreseutanto
quando o recorrente
resida fora do continente
da República,
o neste caso a
entrega será feita na 2. n Repartiçi o da V' Direcção Geral do • Iini stério da Guerra.
§ 1.0 A autoridade qn receber o recurso anotará na
própria petição a. data da sua apresentação
e o número
do documentos quo a acompanhem.
2. o H cobida a petição pelo chefe do recorrente,
aquele a enviará, pelas vias competentes
e no prazo de
trê: dias, à 2.11.Repartição da La Dir icção Geral do Ministério da Guerra, acompanhada
da respectiva documenta<;l1o.

*
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Art. 5.0 A referida Repartição do Ministério da Guerra
elaborará um relatório, que será assinado pelo ajudante general do exército, apreciando as novas alegações do recorrente, havendo-as,
ou se limitará a dar como reproduzido
o seu parecer já emitido no anterior processo de cuja
decisão ou sua não homologação
é interposto recurso.
§ único. A petição documentada do recurso, o relatório referido no corpo deste artigo, a contestação
do Ministro, como recorrido,
que não é indispensável,
e o anterior
processo
que contém n, decisão que originou o
recurso
constituem
o uovo processo,
que será, dentro
do prazo de trinta dias, enviado oficiosamente no secretário do Supremo Tribunal Militar.
Art. 6.° Recebido o processo, o secretário do Supremo
Tribunal lançará
nêle nota de entrada e seguidamente
o mandará com v ista ao promotor de justiça e defensor
oficioso, por cinco dias a cada, os quais alegarão o que
entenderem,
ou porão o visto.
§ único. Havendo defensor constituldo terá õste também vista do procceso, por oito dias.
Art. 7.0 Terminados
os prazos concedidos aos promotor e defensores,
o secretário fará os autos conclusos ao
juiz togado a quem pertença
servir de relator, o qual,
como instrutor
do processo, providenciará
sobre quaisquer diligências que entenda necessárias
e, satisfeitas ostas, devolverá o procos80 ao secretário Ilara os fins designados no artigo seguinte.
Art. 8.° O secretário,
recebido o processo, dará dêle
vista vor cinco dias a cada um dos vogais do Supremo
Tribunal
Militar e seguiJamente
o remeterá de novo ao
juiz relator, que, no prazo de cinco dias, o devolverá com
a declaração
do pronto para julgamento.
Art. 9.° O secretário, recebido o processo com a declaração de pronto, fá-lo há cOHcIuHO ao presidente,
que,
dentro de cinco dias, o deverá devolver tendo marcado a
data do julgamento,
depois de quo o secretário dará imediatamente
aviso aos membros do tribunal e remeterá de
novo os autos ao juiz relator.
Art. 10.° O julgamento
dõstcs recursos é feito em conferência do Supremo Tribunal Militar.
Art. 11.° O Supremo
Tribnnal
Militar resolve por
maioria de votos e decide definitivamente,
de direito, sõbro os recursos interpostos.
Art. 12.° Pode porém o promotor de justiça, no caso
de re olução por maioria, recorrer ainda, dentro do prazo
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de três dias, para o tribunal pleno, não se admitindo em
caso algum outro recurso.
§ único. Havendo recurso para o tribunal pleno, o proCl'SSO será ali apreciado na audiência seguinte sem mais
formalidades de processo.
Art. 13.0 Lavrado o acórdão, ou depois de apreciado o
proce ::>0 no tribunal pleno, no caso do recurso de que trata
o artigo anterior, será todo o processo remetido, dentro
dos três dias imediatos à ulterior decisão, ao 'Ministro da
Guerra, a fim de, no prazo de trinta dias, lhe ser dada
a devida execução e publicidade em Ordem do Exército.
Art. 14.0 Em tudo o que não estiver expressamente
prevenido neste regulamento seguir-se hão as disposiçõe vigentes na legislação militar e, na sua falta, as da
lei geral.
Art. 15. o (transitório).
ão considerados interpostos em
tempo os recursos que tenham sido apresentados antes
da publicação dêste regulamento contra as decisões proferidas posteriormente a 27 de Setembro de 1029, cabendo 3, 2.11 Ropartiçt o da La Direcção Geral do :\Iinistério da Guerra dar-lhe o devido andamento.
Art. 16.0 (transitório). Os interessados que, não tendo
apre .entado já. os seus recursos, pretendam contudo usar
dêsse direito poderão ainda fazê-lo somente contra as docisões tomadas depois da referida data de 2í' de Setembro de 102D, d vendo, para a interposição destes, ser
contado o prazo de que trata o artigo 3.0 desde a data
da publicação do presento regulamento.
Paços do Govêrno da República, 2:3 de Junho de
19;~O.-0 Ministro da Guerra, .10110 Namorado de Aguim·,

linisttrio

da Guerra-

3.& Dirt~ção Gtral- 2.& Repartição

Decreto n.O 18:499

Tendo passado a fazer '(lrviço no Instituto Geográfico e
adastrnl os oficiais que prestavam serviço na
secçao de cartografia (ln :3.n Dir c -ão Gorul do :\Iinistério da Guerra (estado maior do exército) 000 virtude do
disposto no decreto com fôrçn, do lei n." lü:796, de 29
ue Abril de 1920;
Considorundo porém que a PC('ÜO de curtografia continua a fazer parte da referida :3.a Direcç! o Geral, a
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fim de os oficiais do exército ali poderem fazer os estágios a que se refere o artigo 9.° do referido decreto;
Considerando que hú absoluta necessidade de ali fazer serviço um oficial com conhecimentos técnicos e devidamente habilitado a superintender na secção de cartografia o a servir de elemento de ligação entro o estado
maior do exército e o Instituto Geográfico e Cadastral ;
Usando da faculdade que me confere o n." 2.° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do
Ministro da Guerra:
Hei por bem decretar:
Artigo 1.0 Passa a fazer serviço na secção de cartografia da 3.11 Direcção Geral do Ministério da Guerra
um oficial devidamente habilitado com os conhecimentos
técnicos e que fõr requisitado pelo chefe do estado maior
do exército.
Art. 2.° Se o oficial fôr do quadro de reserva ou reformado terá direito aos vencimentos como se estivesse
na efectividade, nos termos do que se acha ostabelecido
no S 1.0 do artigo 7.° do decreto com fõrça de lei
n." 12:764, de 22 de Novembro de 1926.
Art. 3.° Fica revogada a legislação em contrário.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, ::?Hde Junho
de 1930. -ANTÓNIO
ÓSCAR DE FRAGOSO CAR:\IONAJoão Namorado de Aquios:

2.° _ Portaria
Ministério da Guel'ra- Repartição do Gahinete tIo lliui,lro
Portaria n.O 6:849

Manda o Governo da República Portuguesa, pelos l\Iinistros da Guerra e da Marinha, aprovar e mandar põr
em execução o regulamento do 3.0 Pentatlo Militar.
Paços do Governo da República, 21 de Maio de
1930.- . João Namorado de Aguiar - Luis _lntónio de
Jfagalhêles Correia.
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s

Direcção Geral- J.& Repartição

II) Que as botas, polainas e alp argatas com sola, de
borracha deixadas pelas pra<;as ao serem licenciadas
sejam todas remetidas ao Depósito Geral de Fardamento
e Calçado. no que se utilizarão, sempre que seja possível, as taras que as unidades tenham de devolver ao
mesmo Depósito.
Esta determinação revoga. a. n." VlI, constante da Ordem do Exército n.? 5, 1." sórie, de 1923, P: 301.

Ministério da Guerra-

2.& Direcção Geral- 3.& Reparli~ão

III) Que, em virtude da. determinação J_" da. Ordem do
Exército n.? 8, 2." série, do 17 de Maio último, da 2. a Repartição da La Direcção Geral dêste Miní tório, os oficiais que por atingirem o limite de idade devam pa sal'
à situação de reserva devem ser abonados, desde o dia
em que forem considerados nesta situação, dos vencimeatos que lhe competirem na situação de reserva, ficando assim alterado nesta parte o disposto na determinação VII da Ordem do Exército n.? 0, La série, de 3
de Outubro de 1927.
IV) Que, sempre que qualquer oficial ou praça seja
internado em hospital ou casa de saúde de alienados, as
unidades enviem ao fi cal da assistência aos mesmos na
área do govêrno ou região militar em que estiver in talado o hospital ou casa de saúde:
) 1.0 Comunicação da baixa e nota de assentos;
2.° Comunicação do nome e residência da pessoa que,
segundo o § único do artigo 1.0 ou § 1.° do artigo 5.°
do decreto n." 14:525, de 20 do Outubro de 1927, deve
receber os vencimentos do internado.
Quando ao oficial ou praça fOr aplicado o disposto no
§ 2.° do artigo 5.° do me mo decreto, deverá o conselho
administrativo enviar somostralmente ao mesmo fiscal
uma. cópia da conta corrente a que se rofero o § 3.° do
referido artigo 5.°, cópia que deve abranger todo o movimento respeitante ao semestre anterior;
3. o Os débitos aos estabelecimentos de alienados, provenientes de tratamento de oficiais ou praças, deverão ser
liquidados até o dia 10 do mõs imediato àquele a que
disserem r speito ;
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4. o As requisições
de artigos de vestuário e calçado
para os alienados deverão ser feitas pelo director do estabelocimento onde o oficial ou praça estiver intornado.
Essas requisições
serão visadas polo respectivo fiscal {
por êste serão dirigidas
aos conselhos administrativos,
que as satisfarão
com urgência, enviando os artigos ao
estabelecimento
requisitante
acompanhados
de guia ou
relação.
(Circular

n. o 21, de 2 de J unho).

V) Que as praças da policia de segurança pública do
PUÍs possam, q lia ndo doentes, ser tratadas nos hospitais
militares, nas mesmas condições em quo são tratadas
a
praças das guardas nacional republicana
o fiscal.
(Circular

n.? 23, de L) de .Iuuho).

VI) Que, estabelecendo
o § único do artigo (;0.° do
Código de Inválidos
que a estes não (, aplicável o disposto no decreto 11.° 14:192, de 4 de Agosto de 1027,
mas, atendendo
a que o decreto 11.0 14:798, de 2"' de
Dezembro
de 1927, concedo assistência
as pessoas do
família de todos os oficiais, sargentos e seus equiparados
quando feridas pela tuberculose,
e não sendo .i usto qlW
as famílias dos inválidos de guorra aufiram estas vantagens para as quais os respectivos
chefes do família cm
nada contribuem,
a partir do dia 1.0 do próximo mês (10.
Julho, os oficiais, sargentos
e seus equiparados inválidos
de guerra sofram o desconto a que se refere o disposto
no § único do artigo 5.° do decreto 11.° 14:102, d(' 4 de
Agosto de 1017.
(Circular

11.° 24, dr 7 de Junho).

Uinistérioda Guerra- 3.- DirecçloGeral- 3.- Repartição
VII)

Qne os diferentes artigos de material do- mobiliem uso no exército sejam distribuídos pelas vài-ia
espécies
dêste material
conformo
a classificação
quo
soguo:
I - Material aeronáutico

zação

(A cargo da Direcção da Arma de Aeronãutica)

I - A "iões, motores do :1\ iação , balões o dirlgívci '
o seus sobressnlcntcs.
II - Hélices e seus pertoncos .

•
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111- Equipamentos
de bordo compreendendo
todo
aparelhos de bordo, a ferramenta
de bordo e os fatos
especiais de võo,
IV - Armamento de bordo compreendendo as metralhadoras ou canhões exclusivamente
utilizados nos aviõe ,
balões ou dirigíveis.
V -- Lança-bombu
li 0)0\ re .pectívos
aparelho'
de
pontaria.
VI - Aces .órios especial utilizados na aviação, como
pára-q uedas e oxtintoro
de incêndios.
VII - Veículos
speciai
da aviação, corno carros
oficina o viaturas do pronto 'ocorro a aeronaves.
VIII -:\Iuniçõo
speciuis empregadas
na aviação,
como balou; luminosas e bomba
explosivas.
L
Todo O material de construção
e reparnçr o de
ayiõ('s~ balõ s
dirigíveis.,
.
O'

r

_

• - Ikmqar« de imontàveís
• '1·

Material

ri

.

meteorológico

- Material

privativo

da ll\"iaç" o.

de engenharia

(A cargo da Direcção da Arma de Engenharia)

I - )[at('rlul ,1('pioneiro.
II) Mat rial d sapadores
ruinciros ;
do sapador'
pontonciros ;
c) Mutoriul do mineiros:
d) ~laterial de sapadores de infantaria'
e) Material
de sapador
de cnvah ri ;
f) ~[aterial ti ponte' d quipagens ;
fI) Mat rial Pl', ado do pontes ;
11) ~lah rial do 1Hl"ega(,:: O íiuviul, barrag -ns fluviais
() obra: hidráulica';
. M
. 1 d
.
automóvel'
I)
at 'na
e proJ dor S a dor. o;
j) Material para camutiag ns
k) Materinl para utaque de gu,'es em nuv ens,
I) Ferramenta
portátil pam infan taria.

b) Material

l'

I

II - .Iaterlal

a) • Iatorial
panha).
b) Matoriul
c) ~Iatodal
d) .Interial

para trausmf 8Õe

tIL' t ,I 'grnfista.
telefónico

(l

divi: ionário

tel'gráfico;

dI' tran mi' Õ' pam
<le tell'f'I'rufia óptica:

in. I iro

ou do cam-
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automóvel;
hipomóvel

;

a dorso;
f) Material de telegrafia pelo solo;
g) :\Iaterial para transmissões por pombos

correios.

III - Sapadores de caminhos de ferro

a) Material
b) Material
c) :Material
d) Material

de construção e reparação;
circulante;
de tracção;
de pontes pesadas.
IV - Material automóvel

a)
b)
c)
d)

Carros para transporte de pessoal;
Auto-ommibus ;
Camionetas;
Camiões;
e) Carros oficinas (privativos do serviço automóvel) ;
f) Carros armazéns;
M
.1
I simples;
9)
OtOClCetas 1 com side-car,
III - Material de administração

militar

(A cargo da Direcção do Serviço de Administração Militar)
I - Viaturas

hipomõveIs

a) Carros para água;
b) Carros amassadores mecânicos;
c) Carros para o transporte de pão;
d) Carros de material de parque de reses;
e) Carros de material das colunas de víveres;
f) Carros de padaria;
g) Carros de carne;
h) Cozinhas rodadas;
't) Fornos rodados.
11-

a) Caixas prateleiras
b) Baldes de beber;

Artigos diversos

para enxugo de pão;

c) Barris para vinho;
d) Barris para vinagre;
e) Caixas cozinhas;
f) Caixas de fõlha para géneros;
g) Caíxas para distribuição;
h) Cantinas para oficiais;

1." Série
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i) Fornos desmontáveis;
)J Cestos para enfornar pão;
k) Ferramentas o utensílios para matanca o prepara<:ão do gado;
l) Medidas para ração;
m) Moinhos para café;
n) Oficinas para alfaiate;
o) Oficinas para sapateiro;
p) Sacos para géneros;
'1) Vasilhas para azeito.

IV- Material sanitário
(A cargo da Direcção do Serviço de Saúde Militar)
I - Equipamentos individuais

a) Bôlsas de médico;
b) Bolsas de coiro para conter as bôlsas de módíco ;
c) Bõlsas de enfermeiro;
d) Bõlsas de maq uoiro ;
e) Bolsas de p011S0Spara: tropas apeadas;
f) BOlsas do pensos para tropas mo ntad as ;
g) Mochila de pensos.
.
11- Viaturas hípomõvels

.a) Carros sanitários;
b) Carros de transport

.

de feridos;
c) Carros de farmácia
I
rgfa;
d) Estufas de desinfecção.
111- Viaturas automóveis

a) Auto-ambulâncias.
IV - Material de abrigo

a) Tendas Bessoneau.
V - Artigo!! diversos

a) Filtros para água;
b) Lâmpadas para operações;
c) Laboratórios de bacteriologia de campanha;
d) Macas;
e) Suportes para macas ;
Pulverizadores ;
[J Cestos de farmácia o cirurgia;
11 Pensos individuais;
i) Braçai« de neutralidade;
j) Bandeiras da Cruz Vermelha.

fj

•
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V-:--Matedal veterinário e siderotécnico
(A cargn da Direcção do Sel'viço Veterinário Militar)
1- )Iaterinl vetertnür!o

a) Bõlsas de veterinário;

b) Bolsas de enfermeiro hípico;

•

c) Carros veterinários;
d) Cantinas veterinárias;
e) Carteiras veterinárias;
f) Malotes veterinários;
g) Braçais da estrêla vermelha;
h) Bandeiras da estrêla vermelha;
i) Aziares.
II - Material stderotécnteo

a) Bôlsas de ferrador;
b) Forjas de campanha;
c) Oficinas de ferrador;
d) Oficinas siderotécnicas ;
e) Ferraduras;
f) Cravos.
VI - Material de guerra
(A cargo de ~a

de ,Artilharia)

Compreende todos os artigos de material de mobilização não incluídos nos números anteriores, actualmente
em uso no exército.
(Circular MM-28 de 12 de Março).

'f/:ôtt.: ô·2·#'

ri ':'_/J

~./

-{71

4. o - Declara~ões
Ministério da Guerra-Repartição

do Gabinete do Miuistrú

I) Declara-se que os grupos independentes de artilharia
pesada a qu<ólse refere o quadro n. o 6 anexo ao decreto
n.? 13:851, de 29 de Junho de 1927, publicado no
Diário do Governo n.? 135, da mesma data, deixam de
ter a designação de «independentes».

1.' Série
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II) Que se encontra à venda no extinto Depósito de
Publicações dêste Ministério, Largo da Graça-Lisboa,
pelos preços designados, e por cada exemplar, o seguinte:

Novo Regulamento para o Serviço de Campanha
2.a edição: 3$60
Impressos

Pl"l~ÇO

3
15
22
27

60
67
7:J
110
111

118
122

127
128
141

142
1fil

Nota dos abonos feitos por êste conselho administrativo
aos oficiais (~rodêlo n.? 2, da O. E.
!l.0 9, de 1919).
• . . . . . . . . . . . . .
Pretensão de subvenção a praças mobilizadas.
.
Requisição de transporte marítimo
. . . . . .
Minuta de sôldo quc se remete ao ofícial . . . .
Relação das pensões deixadas por oficiais e praças expedieionários
e a receber do Ministério
. das Colónia, n.O 1. . . . . . . . . . . . .
J ndice das fôlhas de matrícula
. . . . . . . .
Resumo (lIIodêlo D da O. E. n.? 22, de 1911) . .
Relação das quantias a pagar ou receber do Depósito Central de Fardamentos
. . . . . . .
Mapa da fô rça presente na sede do grupo ou na
localídade em (lue se acham as diligências que
de pronto podem entrar em formatura ou bel'
mandadas para qualquor serviço urgentíssimo,
referido a . .. de . .. ..
.••..•...
I"ôlhas de informação (l\1odêlo B, da O. E. n.v 13,
de 1909) ........•.....•..
Livrança de luzes (\lod(llo D, da O. E. n.O 12,
de 1908) . . . . . • . . . . .•
. ..•
Catálogo sistemático das Bibliotecas regimentais
(Modêlo B, da O. E. n.v 6, de 1914) - Capas
e fõlhas de intercalar
. . . ..
.....
Requisição ao Depósito Ccntral de Fardamentos
(Trimestrais)
. . . . . . • . . . • . • . .
Requisição ao Depósito Central de Fardamentos
(Matórius primas) . . . . . . . . . . . . .
Mapa demonstrativo
das infracções de disciplina
Mapa da Iôrça m/22 da 3.' parte do rejrulnmento
de mobilização
. . . . . . . . . . . . . •
Requisição de material do aquartelamento
t:Nota
II." 7:987 da 1.' Rcpart ição
da 2." Dlr ccção
Geral da Sccre tariu da Guerra).
. . . . . .

~05
~()5
i305
$05

~05

105

388

ORDEM

DO EXÉRCl'rO

N.o 8

1.· Série

oS

..."''d'"

Designação

.~ 5

Preço

z~

Vi8
161
163
166
17J
218

229
236
240

Relação dos oficiais e praças adidos a êste regimento m/65 .
Requisição de pão à Manutenção Militar.
. . .
Relação dos mancebos submetidos à Junta (m/24,
da O. E. n.v 19, de 1911) - Fôlhas de intercalar para a '"
Relação dos reservistas
que devem ser eliminados do caderno (Modêlo n.? 23) de mobilização
m/B ........•........•.
Relação das praças de pré que estiveram em tratamen to no lllÇS de .. , (Hospitais)
Relação das praças que foram qualificadas desertoras e levaram ou descaminharam
os art igos de material de guerra que lhes vão desígnados ..•..•............
Minuta de tiro rn/2-A (Regulamento de instrução
de tiro).
. . . • . . . . '. . . . . • . • •
Passaporte de licença nos termos do artigo 473.0
da Organização do Exército
Inventário
dos artigos deixados em arrecadação
pelo ... n.
que. " . . . . . . . . . .
Mapa do pessoal para serviço e dos doentes existentes em " . de ... de 19. " (Hospitais)
Manufactura de lanifícios.
. . . . . . . .
Relação das praças licenciadas de que devem ser
traçados osnomes no caderno de mobilização n.v 1
Relação dos consertos de armamento a efectuar
pelo artífice .. , (Boletim n.v 1, de 1914) .
Detalhe do serviço para o dia ..•.
Mapa dos artigos a receber para realizar a sua
mobilização
m/24 (3.- parte do regulamento
de mobilização)
..•........•..
Relação das pensões, deixadas pelos cxpedicionários, que são pa~as em Lisboa na Agência
Militar .
Manufactura
dos consertos de calçado.
. . . .
Relação das praças que pretendem Iiceuça para
se ausentar para ... , nos termos da circular
n.v 22, de 28 de Março de 1919-3.
Repartição da 1.' Direcção Geral (O. E. n.v 6, de 1919)
Registo das inspecções passadas ao material de
artilharia m/A (Fõlhas de rosto)
. . . . . .
Registo das inspecções passadas ao material de
artilharia
m/A (Fôlhas de intercalar)
...•
Relação das praças, que estiveram em tratamento
na enfermaria, cujos descontos se entregam no
conselho administrativo.
. . .
Certidão de óbito (Hospitais) . .
Requisição
de artigos à secção hospitalar
de
material de aquartelamento.
.
O

246
251
256
25\J
264
267
282
2tí3
292

•••

~10
~02
!%10
líP05
~05

~O5
~05
p)02
~02
~14
~05
,1'05
~O5

·105
,514
~O5
~10

8

300
301
30G
311

314

p05
$05
rS'10
~)'Q5
s>02
$05
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oS
"o
"'O
8 ..
•" o
Z~

335
352
353
355
384
3S6
388
417
430
133
131
435
437

439
.j,51

·lG3
4U7
520
521

389
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Preço

Designação

Relação das praças que descontaram para a onfermaria regimental
Requisição de géneros à Manutenção MilitarEm papel verde.
. . . . . . . . . . . . .
Requisição de géneros à Manutenção MilitarEm papel vermelho
. . . . . . . . , ' .
Requisição de forragens à Manutenção MilitarEm papel amarelo . . . . . . . . . . . . .
Relação do fornecimento de géneros para o rancho no mês de ... (l"eito pelos fornecedores)
Memorandum de mobilização
m/22 do regulamento de mobilização
'I'êrrno n.· ... (Com relação das praças que fizeram exame) m/3 da O. E. n.s 19, de 1915. ,
Diário do tesoureiro (Fôlhas de intercalar para)
Livro armazém (Fôlhas de intercalar para). • •
Registo geral de fundos (Fôlhas de rosto e fôlhas de intercalar para)
. . • . . . . . . .
Conta corrente individual de fardamento (F'ôlhas
de intercalar para)
...
. . . . . . . . .
Enoeloppe para serviço de campanha m/I do reg'ulamento de campanha
. . . . . . . . . .
Relação individual do sargento abaixo indicado
a inscrever como subscritor do Cofre de Previdência dos Sargentos de Terra e ;\[ar (Modêlo publicado na O. E. n.· 11, L" série, de
1927) •........
Minuta de tiro (Tiro Nacional) !l.O 6, da O. E.
n.? 2, de 1916
.
2\[apa da fôrça no dia
de
de 19 .
(Grandes) .•..
,
.
Mapa da fôrça a que se refere a determinação
única do n.04.· da O. E. !l.• 13, de l\.l25, página 762 .....
Nota de informação da praça abaixo mencionada,
a que se refere a circular n. o 24, de 29 de Março
de 1919, da 3.· Repartição da 1." Direcção Geral
Requisição
de soIípedes m/14 tio regulamen to
de requisições militares
• . . . . . . . . .
Requisição de veículos m/15 do regulamento de
requisições militares.
. . . . . . . . . . .

>.

.,)05
~05
:;S05
303
:;305

:;305
:,')14

:;310
~55
:;314
:;)04

:;505
$05
-;\11

,505
$05
:;l05
~)05

Esgotados os impressos que foram anunciado,
na O. E. n." !l,
1.- série, dc 1929, a páginas 478 a 491, sob os seguintes números
de ordem:
'
49, 5;3, 55, 68, R7, UO, U6, os, 101\, 115, 140, 160, lG8, 181, 18H,
211, 212, 214, 12H, 136, 137,237, 23\), 244, 2G2, 291, 302, 310,317,
392, 101, 114,427,157, 4U9, 475, 183, 502 e 50!).
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Na Ordem do Exército 11.0 ~), L." série, e no artigo 4.°
do decreto n.? 18:19H 6 ~oscontudo
o seguinte: « m
especial o decreto n.? 1&.133, do 8 do Novembro do
1928».

Joao Namorado de Aguiar.
Está conforme.

•

I

MINISTÉRIO
IODE

ORDEM

DA GUERRA
JULHO DE 1930

DO

EXÉRCITO

(l.a Série)
Publica-se

ao Exército o seguinte:

1. °- Deeretoli
llinislério

das Finanças - Direcção Geral da Conlabilidade Pública
Decreto

n.O 18:381

A reforma orçamental
que so projectou levar a efeito
com os decretos n.OS 15:465 e 16:670, de 14 de Maio
do 1028 e 27 de Março de 1929, não poderia supor-se
completa sem a reforma
da contabilidade
pública. De
outro lado não era possível, sem fazer esta, continuar as
roformas necessárias
no :\finistério das Finanças,
como
já foi preciso ter em conta os novos princípios em que
assentaria
o presente trabalho, quando se reorganizou
a
Direcção Geral das Contriburçõe
e Impostos.
Tocamos nesta reforma o que há de mais delicado na
administrac:ão pública, e do mais essencial ao equilíbrio
o à ordem na vida dos serviços. Fracassariam
08 melhores esforços no sentido da regeneração
fluancoira
se
ama contabilidado
clara c exacta não traduzisse cm cada
:no.monto
estado do todas as administrações.
Ela é, cm
u~tlIna análise, pela expressão
numérica que utiliza, de
81 precisa
o concludente,
a garantia máxima do cumJilrime~to das leis que regulam
as receitas do Estado e a
aphcat;ão dos dinheiros públicos.
Nem se julglle que se reforma pelo prurido de reformar, ~as porque urge introduzir
princípios novos numa
org,~mzação acerca da qual o tempo tom revelado, a par
de lUcontostávois
meritos, defeitos que demandam
cor-

°
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recção. Compreender-se há melhor, em face dos anteriores sistemas, o motivo por que se abandonaram, o se
prescrevem processos diferentes de contabilizar os réditos e as despesas do Estado.

I
Os diplomas fundamentais da nossa contabilidade pública são ainda hoje o regulamento de 1881, a lei de 20
de Março 1907 e o decreto n." 5:519, de 8 de Maio de 1919.
Os hábitos sociais e um pouco a natureza das cousas fizeram com que em todos os diplomas se mandassem referir as contas a anos económicos - períodos de doze meses, a começar em 1 de Julho e a terminar em 30 de
Junho seguinte. As diferenças manifestam-se no processo
adoptado para levar à conta de um ano todos os créditos e débitos do Estado (ainda que não realizados 011
satisfeitos) que dentro dêle nasceram 011 legalmente se
fizeram posteriormente nascer.
Pretendeu-se resolver o problema antes de 1907-1908
pela combinação do que se chamava a qerência e o exercicio. A gerência designava o período de doze meses; o
exercício o período de dezoito em que podiam realizar-se
operações de receita e despesa ainda por conta do ano
económico que lhe dava o nome, do que resultava fazerem-se nos primeiros seis meses de cada gerência operações que respeitavam ao ano económico corrente e ao
ano económico anterior.
A lei de 20 de Março de 1907 extinguiu o exercício,
deixando apenas o ano económico e a gerência, mas a
conta de um ano económico devia ficar em aberto durante as cinco gerências seguintes. Só ao cabo destas,
escrituradas em conta daquele as receitas e despesas que
se íõssem realizando e se lhe devessem referir, a conta
se poderia encerrar e se fixavam 08 ródítos e gastos
prôprioe de um período de doze meses.
Compreende-se o apuro do sistema na discriminação
das receitas e despesas realizadas em cada gerência,
como sem esfôrço se verifica a sua complexidade.
Num louvável intuito de simplificação, o decreto n. o
5:519, de 8 de Maio de 1919, reduziu a três gerências o
período durante o qual se podiam realizar operações
respeitantes a um ano económico. A partir dêsse diploma, fazem-se em cada gerência operações de três
anos económicos -- do próprio e dos dois anteriores -- e
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a conta de cada ano económico desenvolve- se em três'
gerências - a que lhe dá o nome e as duns seguintes. Há
portanto duas contas de resultados: uma que se encerra
anualmente - a da gerência; outra. que só se encerra ao
cabo de trinta e seis meses - a do ano económico.
II
Simples em teoria, õste sistema comporta na prática
grandes dificuldades- de execução para os serviços e
de compreensão para o público. Ainda assim poderia
manter-se se os ensinamentos que das contas organizadas por êsse processo tiram os competentes valessem o
dinheiro que custa li perfeição da sua técnica.
Ora quando, normalizada a administração, esta, sem
pressões ou intromissões estranhas, é abandonada à sua
marcha regular, as receitas e despesas que de um para
outro ano passam por cobrar ou por satisfazer pertencem
ao mesmo tipo e representam aproximadamente a mesma
percentagem do total orçamentado. Nestas condições o
interôsse do seu conhecimento exacto pela discriminação
é pràticamente nulo e muito restrito no domínio do pensamento ou da investigação scientífica. IIá quem procure no caso um interêsse político, de discriminação de
responsabilidades através das desposas e receitas p1'Óprias do um ano económico. Mas ostamos aí em terreno
diverso daquele em que devem colocar-se problemas
desta ordem, além de que resultados que se prestem
à crítica derivam de intervenções abusivas ou irregularidades administrativas, que por outras formas se revelam e por processos diferentes se podem evitar.
Acrescente-se ainda que tal modo de discutir desconhece o que há de puramente ilusório no fundo da argumentação empregada pela parte de artifício quo existo
na distinção das receitas próprias de certo ano económico. Mas há vantagem em dar algum desenvolvimento
a êste aspecto do problema.

III
As receitas e despesas públicas são a efectivação de
créditos do ou sõbre o Estado. Vejamos primeiro como
n~scem e se realizam os créditos do Estado - quere
dizer, as receitas públicas.

•
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Nos orçamentos modernos, e designadamente
no orçamento português,
a percentagem
maior de rendimentos
provém de formas de imposição derivadas do exercício
da soberania,
digamos, neste caso especial, da soberania
fiscal: estas receitas reduzem-se
a duas grandes categorias - os impostos
e as taxas.
Há-os
dependentes
de um acto ou de um facto ; há-os ligados a uma situação
jurídica através da qual se procura em geral atingir um

rendimento .
. No primeiro caso a liquidação do imposto ou da taxa,
quere dizer, a determinação
por via administrativa
do
quantitativo
do crédito do Estado, acompanha ou segue,
quási sempre com pequeno intervalo
de tempo, o acto
ou facto que a condicionam.
E· o mesmo acontece ao
pagamento
ou realização
do crédito que a lei coloca ou
antes do acto (sisa), ou simultâneamente
(sêlo), ou em
curto prazo a seguir à liquidação (direitos aduaneiros,
imposto sucessório).
Nesta hipótese o período legal - o
ano 'económico - em que se verifica o acto ou facto que
deu origem à taxa ou ao imposto é o mesmo em que se
faz nascer o crédito pola liquidação e em quo aquele so
satisfaz pelo pagamento.
Nenhuma
dificuldade
deriva
daqui, seja qual fõr o sistema adoptado pela contabilidade: as receitas de um ano são receitas liquidadas o
cobradas no mesmo ano.
As coisas passam-se
diferentemente
com os impostos que recaem sôbre um rendimento
ou atingem uma
situação
(proprietário).
Sendo esta permanente
e não
admitindo soluções de continuidade,
é no emtanto necessário desdobrá-la
por assim dizer, ou seccioná-la para
efeitos tributários,
fazendo-se isso as mais das vezes em
correspondência
com os períodos de tempo a que se referem as contas. Assim a lei supõe que o rr-nditnento do jurista, do proprietário,
do industrial pertence para efeitos
<lo tributação
a anos detorminados.
E tem-se geralmonte
adoptado
o princípio
de que, representando
o imposto
uma fracção do rendimento,
êste é pago atrasadarnente
ou seja passado o período em que se considera realizado
pelo contribuinte
o rendimento a tributar.
Pela estabilidade
da situação económico-jurídica
que
legitima êstes impostos, e porque êles se referem a numorosos contribuintes,
todos em posição idêntica,
as
liquidações e as cobranças StW fixadas, por lei, para ópocas determinadas,
mas quo não coincidem ou a cobrança
com a liquidação, ou uma e outra com a situação cconó-
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que lhes serve de base. Assim, a contribuIção predial que se cobra a partir de Julho foi liquidada por Abril ou Maio do ano anterior; e se a
liquidação atrasa, pode mesmo cobrança e liquidação
virem a fazer-se dentro do mesmo ano económico: em
qualquer caso, as importâncias cobradas respeitam ao ano
em que se desenvolveu a actividade económica ou se
considerou a situação, mandadas tributar.
mico-jurídica

Pelo que respeita aos rendimentos do Estado equiparáveis aos das economias privadas -rendas,
foros; participações de lucros - a classificação nas contas por
anos obedece aos princípios e às razões que para os
chamados impostos directos se acabam do referir.
Feita esta destrinça e comparadas as respectivas importâncias do orçamento português,
tiram-se as duas
conclusões seguintes:
VI A maior parte dos réditos públicos pertence
financeira e juridicamente ao ano em que aqueles são cobrados (porque também nesse ano se liquidam e surge
a sua razão de ser);
2.:1 Uma pequena parte 6 escriturada com referência
11 ano diferente do da sua cobrança, porque as receitas
se atribuem:
a) Ao ano em que se faz nascer o crédito do Estado
pela liquidação;
.
b) Ou ao ano em que ee verifica a situação jurídica ou
a actividade económica que condicionam a liquidação posterior do imposto.
Ora, seguindo-se o critério da liquidação, basta alterar a sua época - simples arranjo do serviço interno
das repartições, ou adiamento de facto dêsse sef\'içopara ficar alterada a atributção das receitas a dotorminado
ano; no segundo caso considerado acima, como ostes
rendimentos provêm de situações estáveis, contínuas e
praticamente indefinidas, é sempre necessária a referência do imposto a um ano determinado, mas é indiferente
que êsse seja o da cobrança ou o da liquidação. Assim
é que, depois do decreto n.? lG:731, o imposto profissional e a contribuição industrial são pagos adiantadamente,
isto é, referem-se juridicamente, e portanto nas contas,
ao ano da sua cobrança e não ao anterior, como até ali.
Vê-se o artifício da classificação, e vê-se mais que,
adoptada providência idêntica para as receitas que
normalmente se cobram em determinado ano económico,
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o problema
na parte relativa
às receitas deixa de ter
interêsse,
porque se fica apenas com aquela soma de
créditos
do Estado que por atraso ou desleixo do contribuinte
ou de quaisquer outros devedores se não conseguiram
cobrar
nos prazos legais:
são uma fracção
mínima de receitas do orçamento,
quási todas conhecidas através das execuções fiscais.
Mas é tempo de se dizer alguma cousa das despesas.

IV
Extintos
os chamados
impostos de repartição - nós
temos ainda aí uns restos no imposto dos bancos para
a Assistência
e na contr-ibuição
para a Inspecção
do
Comércio Bancário,
dignos de serem extintos -, as verbas inscritas no orçamento das receitas perderam todo o
valor jurídico para traduzirem
apenas a avaliação de cobranças prováveis autorizadas pela lei de receita e despesa.
Com as despesas porém não acontece o mesmo, pois
que a sua inclusão no orçamento traduz a autorização
dada ao Poder Executivo de fazer nascer créditos sõbro
o Estado (fornecimentos,
empreitadas)
até a respectiva
importância,
e a autorização
de pagar estes e os que
provêm de contratos
anteriores
(dívida pública) ou de
situações jurídicas já constituídas
(pensões, vencimentos
dos funcionários).
O que faz atribuir as despesas públicas a determinado
ano económico na legislação actual
é a data do nascimento do crédito ou a da autorização
para o fazer nascer, pois que em certos casos esta pode
ser utilizada nos anos seguintes àquele a que respeita a
lei do orçamento.
Deste modo as despesas
de um ano económico que
transitam
e são satisfeitas
noutros anos provêm de pagamentos
em atraso com referência a créditos já vencidos, e de pagamentos
de créditos a vencer constituídos
ao abrigo de uma autorização
orçamental
dentro ou fora
do respectivo ano.
As despesas do primeiro tipo são normalmente
pequenas e - o que mais importa, consid.erada uma administração regular - representam
em anos sucessivos uma
percentagem
aproximadamente
igual e portanto
sem
interêsse estatístico, financeiro ou político.
As despesas
do segundo tipo representam
importâncias por vezes elevadas, acumulando-se
em um ano pagamontos de verbas que podem mesmo lançar em grave
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crise a tesouraria. Orçamentalmente para as despesas
autorizadas conta-se com as receitas a cobrar; mas os
créditos que se vencem sõbre o Estado em virtude de
contratos anteriores podem exceder em muito as impor.
tãncias cobradas. Esta conseqüência deriva fundamentalmente de que a lei, preocupada só com dar a autorização de obrigar o Estado, se des interessa do vencimento
e realização dos créditos e portanto da verdadeira despesa em numerário. Numa palavrao orçamento das
receitas baseia-se num princípio; o das despesas baseia-se noutro diferente.

v
As resumidas notas que aí ficam são suficientes para
se compreenderem alguns defeitos das contas públicas,
na sua forma actual.
Em primeiro lugar é visível a falta de coincidência
essencial entre .as contas e o orçamento: nem quando se
consideram as contas de gerência, nem quando se consideram as contas por anos económicos, é possível encontrar nelas a plena realização orçamental.
Há logo, desconcertante, a disparidade entre o critério
legal a seguir na preparação do orçamento e o critério
legal adoptado na conta pelo que se refere às receitas.
Basta examinar os princípios fundamentais sõbre avaliação das receitas públicas no decreto n, o 5:519 para se
notar que na parte das receitas o orçamento é uma previsão de cobranças, o orçamento é - pode dizer-se?um orçamento de qerência. Tem de atender-se não às liquidações, mesmo abatidas das importâncias anuladas,
que traduzem o direito, os créditos do Estado, mas à
cobrança do último ano ou à média das cobranças dos
últimos três anos, modificada, se possível, por um factor
de aumento deduzido do movimento geral da respectiva
receita. E é esta regra um dos mais sólidos guias da
prudência no orçamentar das receitas públicas. Pois na
conta algumas das receitas - já acima se lhes fez detalhada referência - são lançadas no ano anterior àquele
para que se previram no orçamento.
Uma segunda observação põe em destaque outra incongruência de algumas disposições legais. Na preparação do orçamento para certo ano económico, por exemplo, inclui-se, a fim de assegurar o seu equilíbrio, o
produto de aumento de impostos decretado com êsse
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objectivo. Se se trata dos grandes impostos directos, legalmente referidos ao ano da liquidação, acontece que
não é o ano para cujo equilibrio de contas se votaram
que aproveita com êsse agravamento, mas o anterior para
o qual se não votaram. Quere dizer: a realidade financeira expressa no orçamento não obteve tradução fiel
nas contas públicas.
Vê-se em todo o caso a razão por que, antes do decreto n." 16:731, os factos podiam demonstrar que normalmente as receitas em cada ano arrecadadas por conta
de anos económicos anteriores excediam as despesas que
por conta dos mesmos anos se pagavam. E vê-se ainda
que a aproximação correntemente feita entre as despesas
e receitas de um ano económico e entre desposas e receitas que de um ano económico passam para outro não
tem razão de ser: fazem-se comparações de cousas que
no fundo são essencialmente diferentes e tem, ainda que
o não pareça, significados diversos.
Em virtude dos princípios legais aplicáveis, não há
nalguns capítulos das contas publicadas na parte das
receitas relação alguma, como soria natural que houvesse, entre as liquidações e as cobranças. Se no capitulo
dos direitos aduaneiros, por exemplo, se lêem as cobranças daquelas liquidações, nalguns impostos directos
(contributção predial, imposto sõbre a aplicação de capitais) lêem-se cobranças que não são daquelas liquidações e liquidações que não se referem àquelas cobranças
mas a cobranças futuras. Num caso os númoros são perfeitamente comparáveis; noutro é evidonte que o não
são. Nas contas de Julho podo dizer-se que há cobranças de alguns impostos e não há liquidações; em Maio
e Junho há liquidações dos mesmos impos tos e quási
não há cobranças: entende-se agora bem a razão por
quê.
Por último o sistema português, não permitindo o encerramento das contas do Estado relativas a um ano
senão três anos depois de findo aquele, leva naturalmente a um tão tardio exame pelas instâncias competentes que já não podem tornar-se efectivas quaisquer
responsabilidades que dêle provenham. E se se liga alguma importância à apreciação das contas pelo Congresso e pelo tribunal a que se confiou o seu julgamento,
não representa o facto apontado um dos menores inconvenientes resultantes dos princípios em que se baseia
actualmente a contabilidade pública.
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De todo o exposto se pode deduzir que nos vários sistemas de contabilidade
adoptados;
na disciplina jurídica
a que se sujeitaram,
sob o ponto de vista orçamental
e
das contas, as receitas e as despesas públicas;
nas soluções legais preferidas; nas próprias dificuldades vencidas
ou não; nas contradições
e incongruências
que se notaram - tudo gira à volta dêste problema central: assegurar a mais perfeita coincidência possível entre as receitas e as despesas de um ano económico e aquelas
que jurídica ou financeiramente
lhe respeitam.
A solução estaria encontrada
se, fundindo-se numa só
conta de resultados - a da gerência - as duas contas
actuais,
se pudesse conseguir que esta exprimisse com
suficiente correcção a realidade da administração
financeira num período determinado.
Busca-se por êsto caminho resolver o problema. Comecemos pelo que se refere às receitas públicas.
No estado actual da nossa legislação a falta de coincidência entre as receitas
cobradas
num ano e as que
lhe pertencem,
tem, pelo que se referiu já, duas origens: uma a atribuição jurídica da receita que só se pode
cobrar num ano ao ano económico anterior (certos impostos directos, juros, dividendos,
participações
de lucros) ; outra O atraso na cobrança de quaisquer receitas
que normalmente
deveriam
arrecadar-se
num ano e só
vem a arrecadar-se
em anos posteriores.
A única parte importante
é a primeira. Viu-se porém
o que nela há de artificioso e portanto de modificável por
lei: trata-se
de uma classificação de ordem puramente
jurídica,
substituível
por outra; o importante
é apenas
saber qnal, sob o ponto de vista prático, deve ter a preferência do legislador.
Ora o problema resolve-se nesta parte considerando-se
tais receitas como próprias
do ano em que são cobradas.
Uma tal medida produz desde logo as três conseq üências
seguintes:
a harmonia
intrínseca
das contas sob o aspecto fundamental
que estamos considerando;
o paralelismo das contas com o Orçamento;
a aproximação
das
liquiduções
com as cobranças que ficam traduzidas
em
números homogéneos e comparáveis.
A segunda origem da falta de coincidência acima notada - atraso nos pagamentos - pode remediar-se
por
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uma série de medidas administrativas que tornem as
cobranças regulares, e pelo estabelecimento de um período suplementar do ano económico, durante o qual se
podem realizar cobranças cujo produto se considera entrado no último dia do ano (30 de Junho).
Haverá sempre um saldo - geralmente a cobrar por
via coerciva - arrecadado mais tarde.
O problema tem ainda nesta parte não uma mas duas
soluções: ou arrecadá-las como receitas de anos económiC08 findos,
à semelhança do que se faz com algumas
despesas; ou arrecadá-las corno receitas próprias do ano
em que se efectiva a cobrança, compensando-se cada ano
das que não cobra o lhe pertenceriam, com as que efectivamente arrecada e pertencem nos anos anteriores.
A sua reduzida importância não justifica urna discriminação, pelo que se optou na reforma pela solução
indicada em segundo lugar.
Vejamos agora o caso das despesas.

VII
A falta de coincidência entre as despesas de um ano
e as que lhe dizem respeito provém de quatro cansas
diferentes:
a) Uma, atribuir-se uma despesa que só se pode pagar
num ano, segundo a sua lei especial, ao ano anterior
(despesas de cofres de emolumentos);
b) Outra, não ser às vezes a liquidação seguida do
pagamento (um fornecedor não recebe a sua conta, um
funcionário não cobra o seu vencimento);
c) Uma terceira, ser utilizada a autorização orçamental, fazer-se nascer o crédito do particular sóbre o Estado, mas não se liquidar nem pagar a respectiva importância dentro do ano económico;
d) Uma quarta causa consiste em que a autorização
legislativa foi apenas utilizada para realizar os contratos, fonte dos débitos do Estado, mas estes hão-de surgir por virtude dos mesmos contratos em momentos posteriores ao termo do ano económico (grandes empreitadas ou fornecimentos).
Se a falta de coincidência provém da classificação legal
da desposa, quor dizer, da sua atriburção por lei nano
diverso daquele em que se faz ou pode fazer, pode re801ver-se a dificuldade dando-lhe diferente classificação : a
despesa pertencerá ao ano em que é normalmente satisfeita.
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Se a falta de coincidencia provém de desposas não
liquidadas ou liquidadas e não pagas, o problema pode
ser atacado por duas espécies de medidas - umas, actuando sõbre a administração pela fixação do prazos
para o preenchimento de formalidades legais e por meio
de sanções para as irregularidades dos respectivos serviços; outras, actuando sôbre os credores do Estado para
os mesmos fins. A possibilidade de pagamento das despesas até 14 de Agosto por conta de 30 de Junho,
quere dizer, a possibilidade 8.0 as escriturar como se
nessa data fõssem feitas, remediará quási todos os restantes atrasos em relação ao têrmo do ano económico.
Pode porém acontecer que, apesar de tudo, algumas despesas legalmente realizadas não sejam pagas de modo a
sorem incluídas nas contas do respectivo ano. Para estas se manterá o sistema de inscrever em cada orçamento uma verba para despesas de anos económicos findos, cuja aplicação, por muito dela se ter abusado até
agora, fica restrita a casos especiais, taxativamente fixados na lei.
Falta examinar o problema na parto mais difícil e
mais grave, que é a que respeita às grandes empreitadas
ou aos grandes fornecimentos, em que a liquidação e o
pagamento andam correntemente afastados do ano económico em quo 6 dada a autorização logal para contratar e obrigar o Estado.
Já acima se fez referência aos inconvenientes resnltantes do funcionamento da actual legislação sob o ponto
do vista da exagerada acumulação de encargos pela possível acumulação de dotações orçamentais. Qualquer solução deve atender pois a que, sem se tolher a liberdade necessária para o serviço contratar obras realizáveis numa série de anos, os créditos vencíveis dos
particulares sôbre o Estado resultantes dos contratos
não excedam a verba inscrita no orçamento para o respectivo ano, ou qUE» não só os compromissos mas os pagamentos prováveis se mantenham dentro das despesas
orçamen tadas.
Para resolver a dificuldade devem considerar-se separadamente duas hipóteses fundamentais: serem as despesas feitas por conta de empréstimos especialmente
realizados para aquele fim, ou serem as despesas feitas
por conta das receitas orçamentais. No primeiro caso,
uma suficiente coincidência entre a receita e a despesa
obtém-se escriturando-se o produto do empréstimo em
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operações de tesouraria e transportando para receita
efectiva do Estado apenas a parte correspondente aos
fundos levantados pelos serviços. No segundo caso, O
problema resolve-se permitindo por um lado a certos
serviços o levantamento intogral da sua dotação em cada
ano, que depositarão em ROU nomo para pagamentos futuros-é
claro que para o Estado a despesa efectiva
corresponde ao Ievantamonto da dotação orçamentale dando por outro lado à inscrição do qualquer verba
no orçamento diferente alcance jurídico do que actualmente tem: a verba orçamental para uma despesa passará a traduzir não só o limite máximo da autorização
do contratar, mas tambóm o limite máximo dOR pagamentos a realizar no ano económico para o mesmo fim.
A dificuldade proveniente das obras que constituem
um plano a executar numa sério do anos, e que por sua
natureza oxigem contratos cuja importância excede a
dotação orçamental anual, resolve-se fàcilmonte por uma
lei especial de autorização - como a que se publicou
para os portos - ao abrigo da qual os serviços podem
contrair encargos até o limite fixado, o a torná-los efectivos numa série de anos. O orçamento de cada ano
inscreverá a verba necessária à satisfação dos encargos
realmente contraídos segundo os contratos.
Qualquer deficiência no ajustamento da dotação orçamental com as necessidades reais do serviço pode ainda
ser suprida pela abertura do créditos especiais com fi
contrapartida da parte do saldo das contas que de pagamentos não realizados no ano anterior possa ter dori"ado.
VIII
"São ocultemos quo estamos em face de uma legislação reformadora e ronovndora, importando em mais do
um ponto modificações sensíveis na construção jurídica
corrente acêrca do valor do orçamento. Aos cultores do
direito compete - não ao legislador - formular sôbre
os novos textos a doutrina que sistematizo as situações
jurídicas criadas. Quem porém tenha acompanhado as
observações acima tem inteiramente compreendido o
espírito desta reforma.
Ela pretondo quo orçamento o contas sejam informados pelos mesmos princípios, e tanto nas rocei tas como
nas despesas; que traduzam a mesma orientação essencíal, para poderem ser comparados o poder ver-se num
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documento
a efectivação
do outro; que consigam ser a
expressão,
o mais perfeita pos ível, da realidade financeira.
Ela tende à maior simplificação,
reduzindo a uma as
duas contas actuais de resultados,
e logicamente
mantendo a da gerência,
sem sacrificar
inteiramente
a do
ano económico, visto que, através de todas as suas disposições, do quo se trata afinal é de obter a coincidência
do ano económico com a gerência, embora com pequenas
excepções inevitáveis.
Ela inspira-se
num princípio de equilíbrio financeiro
profundo
que se estende das previsões às realizações
e
mesmo às disponibilidades
de Tesouraria,
cercando de
cuidados e de sanções a perfeita regularidade
da administração
no que toca a fazer nascer créditos ou débitos
do Estado,
a fazê-los liquidar
e a fazê-los solver, e 6
desta regularidade
em receber e em pagar que fica dependente a. realização da sua finalidade.
Ela pretende
objectivar-se
numa conta clara, fàcilmente compreensível,
sacrificando-se
embora à sua simplicidade
e correnteza
um pouco de perfeição técnica,
em muitos casos, digamos, mais aparento quo real.
Ela leva ao encerramonto
da conta de cada ano em
prazo tam curto que a sua apreciação c julgamento
se
tornam fúceis o eficaz o apuramento
das rospousabilidados,
Ela quere ser o auxiliar da administrnção,
a última
expressão duma vida administrativa
regular e ordenada,
e, ainda que toque nalguns dos mais altos problemas
jurídico-financeiros,
há de ser tam simples na sua execução que se facilite a acção do pessoal o a compreensão do público.

IX
Não tem este relatório
por objectivo fazer oxpressa
referência
a cada uma das disposições do decreto, mas
appnas focar o problema central que domina o conjunto,
e para resolver o qual se innovou, se modificou, se rovogou, se substituiu ou se manteve o que havia/na legislação anterior.
Os competentes
encontrarão
fàcilmento
o alcance do todas as disposições e a sua razão do ser.
Far-se-bá
apenas
ligoira referência
a dois pontos -tL
determiuação
do ano económico e u. liquidação de velhas operações do tesouraria
sem moviincnto nos últimos
anos.
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~ ós temos tradicionalmente em Portugal o ano económico contado de 1 de JUlho a 30 de Junho. Há países
onde coincide com o ano civil, há outros em quo se faz
começar em Abril (sistema anglo-alernão, que começa a
ser imitado ·noutros países, na França, por exemplo).
O problema tem interõsse e a sua solução não é arbitrária. O objectivo que se procura atingir é tornar a preparação do orçamento o mais próxima possível da sua
aprovação, e a sua aprovação o mais próxima possível
da sua entrada em vigor. Vê-se a razão da exigência: ó
que o orçamento 6 tanto mais perfeito quanto mais se
aproximarem a sua preparução o votação do princípio do
ano económico em que vai vigorar, e se tiverem por conseqüência em conta os mais recentes elementos estatísticos sôbro as cobranças e a situação económica geral.
Mas, sendo assim, o começo do ano económico apenas
é determinável
quando outro problema esteja resolvido - o problema constitucional relativo à competência
do Congresso sob o ponto de vista orçamental e à época
em que o mesmo é chamado a exercer as suas funções.
Não se alterou por conseqüência o quo estava a õste
respeito disposto nas nossas leis e é pratica velha no
nosso Pais. Uma reforma neste ponto seria extemporânea e faria alterar muitas outras cousas que sob o ponto
de vista das receitas, sobretudo das de imposto, estão
dispostas de certo modo por se contar com o ano económico J ulho-J unho.

x
Com o fim de simplificar e regularizar as contas públicas, manda-se encerrar grande número de operações
de tesouraria: todas as que não tenham tido movimento
desde 1 de Julho de 1926. Cria-se para êsse fim uma
conta especial a que serão levados os saldos de todas as
que estiverem naquelas condições, e o saldo dosta conta
especial será levado a receita ou a desposa efectiva do
Estado, conformo fôr positivo ou negativo.
Tem-so abusado muito em Portugal das operações de
tesouraria geralmente para fazer despesas não autorizadas por lei, embora algumas tenham contrapartida em
receita, ainda não escriturada também. g um pêso morto
de dezenas de milhares de contos de despesas, j~ípagas,
cuja liquidação não trará nenhuma saída de fundos, mas
que convém legalizar. A operação será fácil 80 o resultado da conta geral do encerramento dor saldo a insere-
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ver na receita do Estado,
e um pouco mais difícil se
houver deficit a inscrever nas despesas públicas, porque
neste caso não haverá remédio senão fazer a legaliza<:ão das despesas
iI, medida que o saldo existente nas
contas o permita. li] certo que nenhum significado teria
um deficit que p roviesse
desta regularização,
mas não
convém que as aparências,
e ainda qUt· só as aparências,
nos sejam desfavoráveis
cm matéria do tanto melindre.

XI
Os novos princípios
de contabilidade
entrarão
integralmente em vigor em 1 de Julho proximo, sem se estabelecer qualquer regime transitório.
Em 30 de Junho,
e tidas em conta apenas as operações
a roalizar
até
14 de Agosto por conta dos anos económicos anteriores,
encerrar-se
hão as contas de 1927-1928, 19:38-1929
e .1929-1930, quando, em aplicac;1to dos preceitos legais
YlgentC's, só as do primeiro deviam ser encerradas.
Para
1D29-19:30 teremos simultâneamonte
a conta da gerência.
e a do ano económico, que devem oferecer resultados
muito diferentes.
Na verdade o período financeiro imediatauH'nte anterior à. oxecução integral do sistema tinha
de suportar o pêso resultante
da adaptação
à. nova 01"
dem de coisas. Êsto põso resulta do seguinte:
. A nova lei manda contnbilizar
como feitas na gerênCla do 1929.1930 todas as despesas que vão ser pagas
em Julho e até 14 de Agosto por conta daquele ano ou
de anos anteriores,
no mesmo tempo que manda escriturar em conta de H):30-HI31 as receitas cobradas
desde
1 de Julho provenientes
da contribuição
predial rústica
~ urbana, do imposto sobro a aplicação
de capitais, do
un posto complementar
e do outras fontes ainda, o que
aU' aqui eram levado" à conta (lo ano anterior.
modo qne a. gerência do 1929-1U30 suporta. as dospesas que têm sido pagas durante o ano por conta dos
anos anteriores e as q ue vão ser pn.gas ainda em parte
de UmO-19:n por conta de 1929-19:\0,
pertenceriam,
segundo a actual legislação, à ~erência seguinte. Por seu
lado o ano económico de 19j9-H130 não aproveita das
receitas referidas acima a cobrar em 1\130-19:31 o que,
se não fôsse a reforma, seriam levadas à sua conta.
Assim, a. gerência e o ano económico do 1929-1930
80f1'('r110a primeira uma sobrecarga
de despesas que lhe
nltO competiam,
o segundo a perda do receitas
que po-

ne
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diam ser-lhe atribuídas. E daqui fatalmente resultará
que o saldo com que se contava e normalmente acusariam as contas, tanto as da gerência como as do ano
económico corrente; há-de aparecer muito menor, se não
fõr por completo absorvido neste reaj ustamento.
Um período transitório evitaria um tal resultado. Podia, por exemplo, determinar-se qUElas contas em aberto
dos anos económicos anteriores se fôssem encerrando
gradualmente, h medida que se extinguissem os prazos
da legislação actual. Mas êste processo tinha por efeito
que só em 1932-1933 viríamos a ter as contas do
Estado organizadas segundo o tipo que se prescreve
agora.
Poderia ainda estabelecer-se, com o fim de distribuir
por dois anos o encargo da regularização, que as receitas cobradas em Julho e até 14 de Agosto de 1930 e
que, segundo a legislação actual, deviam pertencer a
1929-1930 fossem levadas à conta dêste ano. Mas por
êste caminho também só em 1931-1932 as contas do
Estado seriam o que se pretende que sejam.
Ponderadas todas as circunstâncias, pareceu que a
importância da reforma e a clareza das contas, resultante da sua execução, merecem bem que os novos pre. ceitos sejam postos imediatamente e integralmente cm
vigor.
Nestes termos, usando da faculdade que me confere o
n." 2.° do artigo 2.° do decreto n,? 1:3:740, de 26 de Novembro de 1926, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do
decreto n." 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta
dos Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 A Contabilidade Pública tem por :fim assegurar a ordem e a economia na administração financeira do Estado, e reger-se há, a partir de 1 de Julho de
1930, pelas disposições do presente decreto com fórça de
lei e pelas das leis vigentes não revogadas ou alteradas
por êste mesmo decreto.
Art. 2. ° O serviço de Contabilidade Pública, a partir
de 1 de Julho de 1930, é ,referido somente a anos económicos, que começam em 1 de Julho e terminam em 30
de Junho, e nesta conformidade todas as operações de
receita e despesa pertencerão ao ano económico em que
se realizarem e em conta dêle serão escrituradas.
Art. 3.° A conta corrente do Tesouro Público no Banco
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de Portugal, como Oaixa Geral do Estado, respeitante
ao dia 30 de Junho, só será encerrada no dia 14 de
Agosto seguinte, escriturando-se em referência a 30 de
Junho todas as receitas e despesas respeitantes ao ano
económico findo nesta data, cobradas e pagas no mencionado prazo.
§ 1.0 Por forma idêntica procederão os diversos cofres
públicos.
§ !J. o As liquidações efectuadas num ano económico,
respeitantes a receitas que devem ser cobradas a partir
de 1 de Julho do ano económico seguinte, serão escrituradas em conta deste ano, da mesma forma se procedendo quanto às respectivas cobranças.
Art. 4.° As importâncias de receitas por cobrar em
relação a 30 de Junho, logo que termine o período de
quarenta e cinco dias de que trata o artigo anterior,
transitarão par a o novo ano económico, iniciado em 1 de
Julho, em conta das respectivas rubricas.
Art. 5.0 O produto de empréstimos consignados a despesas orçamentais será escriturado em conta de depósito
em operações de tesouraria, passando para receita efectiva do Estado à medida que o levantamento de fundos
se realizar e por importância correspondente ao seu
valor.
§ único. Realizadas todas as despesas para cuja satisfação haja sido emitido um empréstimo, o saldo que
porventura exista será imediatamente levado a receita
efectiva do Estado.
Art. 6.0 As despesas orçamentais do Estado respeitantes a cada ano económico só podem ser liquidadas pelas repartições da Direcção Geral da Contabilidade
Pública até ao fim do mês de Julho imediato e a correspondente liquidação nesse mês referir-se há ao dia 30 de
Junho do ano económico anterior.
Art. 7.0 Em regra, as despesas orçamentais do Estado
deverão ser pagas até o fim do mês imediato àquele
em que se expedirem as correspondentes autorizações,
devendo as repartições da Direcção Geral da Coutabilidade Pública comunicar essas autorizações às instâncias
processadoras da despesa, que por sua vez as participarão aos interessados.
§ único. As fõlhas de despesas dum ano económico
findo e os títulos para levantamento de fundos destina
dos a despesas militares também relativas a um ano
económico findo que, pelas repartições de contabilidade,
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forem mandados pagar dentro dos quarente e eieee dias
seguintes levarão escrita, bem vístvelmonrs; :li, desigaação
de pagamento referente ao dia 30 de Junho, rim •.• a realizar até 14 de Agosto serr-inte.
Art. 8.0 As «despesas com o pessoal- e m+reapeitantes a «pagamento de serviços» e a «diversos. encargos»
que, normalmente, por natureza ou condições; especiais
de liquidação, não possam ser processadas a. tempo' de
poder ser cumprido o dispeeto no artigo 6.° serão processadas, liquidadas e pagas em conta das detações do
orçamento do ano económieo que estiver correndo.
Art. 9. Os encargos a satisfazer por conta. das verbas de «despesas com o material» só deverão, ser eoutraídos, salvo
disposto no parágrafo seguinte; quando.
o respectivo pagamento possa efectuar-se até- o fim do.
prazo fixado no artigo B.o
§ único. As importâncias relativas a encargos resultantes da execução de contratos cujas obrigações só aetornom.
efectivas, no todo ou em parte, depois de :findoo ano econó-mico em que êsses contratos foram realizados, não sendo
satisfeitas até 14 de Agosto seguinte, serão pagas pela.
dotação correspondente do orçamento do' ano económico,
que estiver correndo ou, quando esta falte, pela que fôrinscrita para êsse fim.
Art. 10.0 Para as despesas a realizar no estrangeiro 6considerada data do pagamento aquela em que foi expedido o saque sobre o banqueiro do Tesouro, para o queas respectivas autorizações de pagamento serão expedidas a favor da Direcção Geral da Fazenda Pública.
Art. 11.0 Depois do dia 14 de Agosto, as despesas 01'9'Umentais do ano económico anterior, para cujo pagamento tenham sido expedidas as devidas autorizações e
que não hajam sido satisfeitas até aquele dia, serão
pagas pelas verbas de despesas de anos económicos
findos que estiverem descritas nos orçamentos do ano
corrente dos respectivos Ministérios.
§ 1.o O pagamento de despesas nos termos dêste artigo será precedido de processo organizado a requerimento dos interessados para. averiguação da causa determinante da falta ocorrida, só podendo conceder- se deferimento quando haja motivo justificado.
§ 2.0 Os requerimentos para os fins indicados no parágrafo anterior terão colada uma estampilha do imposto do
sêlo da taxa de 20tS, devidamente inutilizada pelo seu signatário, e serão apresentados nas repartições processado0
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ras, as quais, com a sua informação, devem imediatamente
enviá-los às repartições da Direcção Geral da Contabilidade Pública nos respectivos Ministérios. Os directores
de serviços destas repartições despacham as pretensões
e do S(lU despacho cabe recurso para o director geral
da contabilidade pública. Não se conformando ainda, os
interessados poderão recorrer para .o Ministro das Finanças, de cuja decisão não haverá qualquer recurso.
Art. 12.° JD permitida a expedição de saques sôbre os
banqueiros do Tesouro e a das respectivas autorizações
de pagamento para vencimentos e demais encargos dos
postos diplomáticos e consnlares fora da Europa em fins
de cada ano económico com relação ao imediato por
forma a que possam ser satisfeitos no fim do mês a que
respeitarem.
§ 1.0 Para execução do disposto no presente artigo
a Repartição da Direcção Geral da Contabilidade PÚblica junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros poderá datar anteriormente a 1 de Julho de cada ano as
autorizações de pagamento e as requisições de saques respeitantes ao ano económico imediato e dar aos documentos a numeração competente ao ano a que se referem.
§ 2.° Para as despesas correspondentes a estes saques
a data do pagamento será a de 1 de Julho.
Art. 13.° Todos os serviços do Estado são obrigados
a ter uma conta corrente com as suas dotações orçamentais, exceptuando as de remunerações ou abonos certos
ao pessoal, ficando os mesmos serviços responsáveis
pelos encargos contraídos quando previamente não tenham
verificado, segundo os seus registos, estes três requisitos:
1.0 Lei que autorize a despesa;
2.° Descrição orçamental em que a despesa possa ser
classificada e compreendida;
3. ° Cabimento na respectiva dotação, levando em conta
{JS encargos
prováveis que por ela tenham de ser satisfeitos.
§ 1.0 Não podem ser excedidos os duodécimos das dotações orçamentais, salvo os casos previstos nas leis em
vigor.
§ 2.° Em conta das verbas que sejam comuns a vários serviços, não podem realizar-se despesas sem que
previamente seja consultada sôbre cabimento a repartição da Direcção Geral da Contabilidade Pública no respectivo Ministério.
§ 3.° No caso em que as repartições processadoras
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tenham quaisquer dúvidas sobre a classificação ou processamento das despesas consultarão a repartição da
contabilidade pública junto do respectivo Ministério.
Art. 14.0 Nenhuma despesa de carácter eventual,
quer seja relativa a pessoal quer a pagamento de serviços ou a diversos encargos, e nenhuma despesa de material que exceda a quantia de 5001$, pode ser realizada
sem que previamente tenha havido despacho do Ministro autorizando-a, despacho que será lavrado sob proposta do serviço que pretenda efectuar a despesa, mencio-'
nando-se nessa proposta a correspondente verba orçamental.
§ 1.0 As despesas de material até a importância acima fixada podem realizar-se sem as formalidades de
concurso público e de contrato.
§ 2.0 Os despachos ministeriais designarão se a compra de material pode ser efectuada com dispensa de concurso público e contrato escrito.
§ 3.0 Das fõlhas processadas para pagamento das despesas a que êste artigo se refere constará o despacho
ministerial que as autorizou e os termos em que foi proferido.
§ _4.0 Aos serviços com autonomia administrativa é
aplicável o disposto no corpo dêste artigo, desde qUflnão
prejudique o que, sobre a realização de despesas, estiver
estabelecido nas respectivas organizações ou regulamentos.
Art. 15.0 A falta de cumprimento do preceito estabelecido no artigo anterior sujeita os funcionários que hajam irregularmente contraído encargos de conta dos serviços em que superintendam, ou que administrem, à responsabilidade pessoal pelas respectivas importâncias.
Art. 16.0 As importâncias dos encargos contraídos sem
observância das disposições vigentes não podem, em caso
algum, nem por qualquer forma, ser pagas pelas verbas
do orçamento, ainda que as haja aplicáveis.
Art. 1'/.0 Para as despesas urgentes :1 efectuar nos
consulados continua em vigor o artigo 647.0 e seus parágrafos do regulamento consular aprovado por decreto
n.? 6:462, de 7 de Março de 19~0, sendo expressamente
proibido o levantamento de quaisquer quantias dos respectivos cofres quando não abrangidas pelas referidas
disposições.
§ 1.0 A contravenção ao estabelecido neste artigo
será punida, sem prejuízo de reposição e de procediníento disciplinar, com a multa de 5 por cento da quantia
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levantada, a deduzir no primeiro vencimento que se liqui·
dar a favor do infractor.
Art. 18.0 As fõlhas de liquidação de remunerações
certas ao pessoal e as de pensões, subsídios e encargos
certos, deverão ser recebidas nas competentes repartições
da Direcção Geral da Contabilidade Pública até o dia 8 do
próprio mês a que respeitem e as das demais despesas até o último dia do mês imediato, salvo casos excepcionais, atendidos pelo respectivo Ministro, desde
que possa cumprir-se o estatnído no artigo 6.0 dêste decreto.
§ 1.0 As fõlhas de liquidação de vencimentos a pagar
na secção do Tesouro junto da sedo do Banco de Portugal deverão ser entregues, nas repartições da Direcção
Cl-oral da Contabilidade Pública, com a antecedência de
oito dias úteis aos fixados para o respectivo pagamento.
§ 2.0 A remessa dêstes documentos fora dos prazos
acima estabelecidos é considerada da responsabilidade
dos chefes das repartições processadoras, que satisfarão
por cada falta a multa de 100~, mediante guia passada
pela respectiva repartição da Direcção Geral da Contabilidade Pública, se previamente não tiverem fundamentado a impossibilidade, em cada caso, de as repartições
a seu cargo cumprirem as disposições dêste artigo.
§ 3.0 Os títulos para levantamento de fundos destinados a despesas militares serão enviados às repartições
da Direcção Geral da Contabilidade Pública até o dia 5
do próprio mês a que respeitem quando sejam relativos
à primeira quinzena dêsse mês, e até o dia 20 quando
se refiram à segunda quinzena ou a despesas mensais.
Art. 19.0 As repartições de contabilidade conferirão
no prazo máximo de quinze dias as fõlhas e títulos
de despesas a que se refere o artigo anterior e seus
parágrafos, verificarão a sua legalidade e o cabimento nas
dotações orçamentais, e devolverão os que não estejam em
condições de ser aprovados com a indicação das despesas que tenham de ser excluídas ou das alterações a
efectuar. As fôlhas e títulos em condições de ser pagos
serão pelas referidas repartições imediatamente autorizados e expedidos.
§ 1.0 O prazo fixado neste artigo é reduzido a oito dias
para as fõlhas de que trata o § LOdo artigo anterior.
§ 2.0 Não pode ser dado por findo o expediente diário
das repartições da Direcção Geral da Contabilidade
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Pública quando nelas existam fôlhas, por conferir e por
expedir, entradas há mais de quinze dias.
§ 3. As fõlhas que tenham sido justificadamente devolvidas pelas repartições da Contabilidade Pública não
se consideram compreendidas no número das referidas
no parágrafo anterior, ficando os seus processadores responsáveis pelas demoras que porventura venha a haver
no seu pagamento.
Art. 20. o Para as fõlhas processadas nas ilhas adj acentes continua em vigor o disposto no decreto n." 15:039,
de 17 de Fevereiro de 1928.
Art. 21.0 A Direcção Geral da Contabilidade Pública,
por si e pelas suas repartições, tem o direito de requisitar, quando o julgar conveniente, a apresentação do
processo que tiver dado origem a qualquer despesa que
haja de ser satisfeita pelo Tesouro.
§ 1.0 O processo, depois de examinado, será imediatamente devolvido à estação respectiva.
§ 2.0 Exceptuam-se do disposto no corpo dêste artigo
as despesas reservadas e confidenciais, quando inscritas
como tal no orçamento do respectivo Ministério.
§ 3.0 Quando o serviço a que pertencer o processo
requisitado reconheça a existência no mesmo processo
de documentação de carácter confidencial, a requieição
da Contabilidade Pública s6 poderá ser satisfeita mediante despacho do Ministro das Finanças.
Art. 22.0 Por toda e qualquer despesa autorizada
para pagamento, sem que os preceitos legais que regulam
a sua autorização sejam devidamente cumpridos, ficam
responsáveis o director de serviços da respectiva repartição da Direcção Geral da Oontabilidade Pública e os
funcionários da .mesma repartição que tenham tido intervenção no processo.
Art. 23.0 A responsabilidade das repartições da Direcção Geral da Contabilidade Pública cessa quando,
tendo tido dúvidas sõbre a aplicação das verbas do orçamento ou sôbre a execução das disposições legais na
realização de qualquer despesa, hajam consultado, conforme o caso, a Intendência Geral do Orçamento ou o
Conselho Superior de Finanças e procedido de conformidade com os respectivos pareceres homologados pelo
Ministro das Finanças.
§ LOAs consultas relativas a dúvidas sôbre a classifícação orçamental e sõbre o cumprimento de disposições
legais serão enviadas às citadas instâncias por intermé0
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dio da Direcção Geral da Contabilidade Pública, que, se
se tratar de .caso idêntico a .outro já resolvido, mandará
sob sua responsabilidade,
proceder nos termos devi:
dos.
das Fíaanças entender não dever
§ 2.0 Se o 1I1in.is:tJ.·o
homologar qualquer parecer do Conselho Superior de .
Finanças ou da Intendência Geral do Orçamento, será
o respectivo despacho, que tem. de .ser fundamentado
publicado na 1.a série do Diário do Govêrno.
'
Art, 24.0 Em casos de reconheeida neoossidade,e mediante despacho ministerial, poderão ser autorizados
fundos permanentes em conta das dotações orçamentais .
dos diversos serviços do Estado, por importâncias não
excedentes a um duodécimo das respectivas dotações,
devendo os saldos que porventura existam no firn do
ano económico ser repostos nos cofres do Estado até o
dia 14 de Agosto imediato.
§ único. O disposto neste artigo não altera o estabolecido no artigo 8.0 e seu § único do decreto n. o 15:798,
de 31 de Julho de 1928, com excepção das respectivas
liquidações e reposições que poderão fazer-se até o dia
14 de Agosto.
Art. 25.0 Os serviços públicos que gozem de autonomia.
administrativa poderão requisitar mensalmente às competentes repartições da Direcção Geral da Contabilidade
Pública, por importâncias não superiores às dos duodécimos das respectivas dotações orçamentais, as somas
necessárias à satisfação das suas despesas, devendo
porém, antes de findo o prazo estabelecido no artigo 3. o,
repor nos cofres do Estado as quantias excedentes aos
encargos contraídos até 30 de Junho.
§ 1.0 Quanto às despesas mencionadas no n. o 7. o do artigo 25.0 da lei de 9 de Setembro de 1908 que devam
ser satisfeitas pelos serviços com autonomia administrativa, é permitida a autorização de pagamento de importâncias requisitadas superiores aos duodécimos orçamentais.
§ 2.0 As reposições de fundos realizadas em conta de
dotações a que correspondam no Orçamento Geral do
Estado consignações especiais de receita serão escrituradas no ano económico em que se realizarem.
§ 3.0 Às despesas dos serviços com autonomia administrativa é aplicável o disposto no artigo 8.0 e no artigo 9.0 e seu § único dêste decreto.
§ 4.0 Os orçamentos dos serviços com autonomia administrativa, bem como os orçamentos suplementares dos
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mesmos serviços, devem ser submetidos ao visto do Ministro das Finanças por intermédio da Intendência Geral do Orçamento, quo sõbre õles omitirá parecer.
Art. 26.0 A Junta Autónoma de Estradas, quanto
à dotação para grandes reparações e construções, as juntas autónomas dos portos e as entidades administradoras
do produto de empréstimos poderão depositar na Caixa
Geral de Depósitos as importâncias recebidas em conta
das respectivas verbas orçamentais, não se lhes aplicando
o disposto no artigo anterior.
Art. 27.0 A J unta Autónoma de Estradas, o Fundo
especial de caminhos de ferro, o Porto de Lisboa e outros orgauismos idênticos que tenham a sou cargo a realização de obras importantes, podem, dentro de um ano
económico, contrair encargos até a totalidade da dotação
inscrita no Orçamento Geral do Estado respeitante a êsse
ano, mas por forma que o pagamento dêles, acrescido dos
encargos contraídos em anos anteriores a satisfazer naquelo mesmo ano, não exceda a referida dotação orçamental, sem prejuízo da utilização dos saldos em depósito nos termos do artigo 26.odêste decreto.
Art. 28.0 Continua em vigor o decreto n. o 16:150, de
17 de Novembro de 1928, respeitante à autorização de
pagamento das despesas da Junta do Crédito Público e
dos encargos da dívida a cargo da mesma Junta.
Art. 29.0 Aos chefes e demais funcionários das repartições dos serviços autónomos, que tenham aseu cargo
a contabilidade dos mesmos serviços, são aplicáveis as
disposições do artigo 22. o e do artigo 23.0 e seus parágrafos dês to decreto.
Art. 30.0 As reposições de dinheiros públicos nos cofres do Estado só podem ser efectuadas por meio do
guia passada pela Repartição da Direcção Geral da Contabilidade Pública no respectivo Ministério ou por desconto em fõlha determinado pela mesma Repartição, devendo no primeiro caso ser-lhe enviado o documento
comprovativo da entrega até quinze dias depois de realizada a reposição.
§ 1.0 As reposições serão efectuadas no prazo máximo de trinta dias a contar da recepção das respectivas
guias, salvo o caso previsto no parágrafo seguinte,
§ 2.0 As reposições poderão, em casos excepcionais
e com despacho do Ministro das Finanças, ser realizadas em prestações mensais, cujo número, para cada
caso, será fixado pelo Ministro, sem que porém o prazo
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de reembõlso possa exceder o ano económico seguinte
aquele em que o despacho fõr proferido.
§ 3.0 São considerados de nenhum efeito quaisquer
reposições feitas em contravenção dos preceitos estabelecido nêste artigo.
Art. 31.0 Consideram-se vencimentos de patente militar, para efeitos de reposição a efectuar por desconto
nesses vencimentos, as importâncias das remunerações
certas atribuídas às diversas categorias e descritas nos
orçamentos qos correspondentes Ministérios.
Art. 32. o E permitido ao Govêrno abrir créditos extraordinários para ocorrer a despesas indispensáveis e
urgentes quando provenham de visitas de Chefes de Estado estrangeiros, de casos de fõrça maior, como inundação, incêndio, epidemia, guerra interna ou externa e de
outros semelhantes, ou ainda de casos imprevistos que
assumam o carácter de calamidade pública.
§ único. Os créditos extraordinários
somente podem
ser abertos estando encerrado o Congresso e quando a
urgência de despesas seja tal que não possa esperar pela
próxima reünião p arlamentar, sempre com prévia consulta dirigida pelo titular da respectiva pasta ao Conselho Superior ,de Finanças.
Art. 33.0 E permitido ao Govêrno decretar a abertura
de créditos especiais nos seguintes casos:
a) Para o serviço da dívida pública interna e externa, incluindo encargos de empréstimos legalmente autorizados;
b) Para o pagamento de pensões de sangue;
c) Para o pagamento de despesas que, por sentença
dos tribunais com trânsito em julgado, o Estado seja
compelido a satisfazer.
Art. 34.0 Govêrno usará de meios uecessários para a
realização de fundos destinados às despesas de que tra-,
tam os dois artigos antecedentes quando o orçamento
não apresente saldo que as comporte.
Art. 35.0 Além dos casos enumerados no artigo 33.0
é igualmente permitida. a abertura de créditos especiais para as despesas mencionadas nas alíneas seguintes, mas somente quando haja receitas compensadoras
ou quando, no mesmo diploma da abertura de crédito,
sejam anuladas nas dotações de um ou mais Ministérios,
por dispensáveis, importâncias que somem quantia equivalente à das novas despesas a efectuar:
a) Para despesas autorizadas por leis posteriores à lei
anual do receita e despesa ;
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b) Para despesa de higiene, saúde e confôrto;
c) Para despesas de comunicações;
d) Para impressos;
e) Para as despesas dos serviços que, por disposição
especial, estejam autorizados a despender a totalidade
das receitas consignadas a êsses serviços;
f) Para as despesas compreendidas no § único do
artigo 9.0 dêste decreto, quando no orçamento do ano
corrente não haja dotação aplicável;
g) Para despesas de anos económicos findos.
§ único. No caso previsto na alínea f) pode considerar-se receita compensadora o saldo positivo que se verificar na conta do ano findo em que os respectivos encargos foram contraídos, na parte correspondente
à
soma dês ses encargos por satisfazer.
Art. 36.0 Os créditos extraordinários e especiais são
abertos no Ministério das Finanças a favor do Ministério
a que competirem as despesas, mediante proposta aprovada em Conselho de Ministros, mencionando-se a correspondente classificação orçamental no respectivo decreto, que será referendado pelo Ministro das Finanças
e pelo Ministro da pasta a que interessar o crédito.
§ único. Estes créditos serão registadoe na Direcção
Geral da Contabilidade Pública, em face da minuta do
respectivo decreto, depois de autorização escrita do Ministro das Finanças, devendo a mesma minuta ser
examinada e visada pelo Conselho Superior de Finanças.
Art. 37. As transferências de verbas previstas no
D.O 1.0 do artigo 17.0 do decreto n.? 16:670,
de 27 de
~Iarço de 19:39, serão realizadas por meio de decreto
depois de obtido o visto do Ministro das Finanças por
intermédio da Intendência Geral do Orçamento. Êsto
decreto, referendado pelo mesmo Ministro e pelo da pasta
a que interessar a transferência, será registado na Dirccção Geral da Contabilidade Pública autos da sua publicação no Diário do Govêrno.
Art, 38.0 Os decretos abrindo créditos especiais ou
extraordinários, ou transferindo verbas, serão lavrados
e expedidos pela repartição da Direcção Geral da Coutabilidade Pública junto do Ministério a que respeitar a
correspondente despesa.
Art. 30.0 Os vencimentos inerentes a quaisquer funções
públicas começam a contar-se desde a data da posse, seguida do exercício das funeões do lugar em que so der
o provimento, no prazo devido e termos reg111amentaros.
Q
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§ 1.0 Em todos os casos de nomeação ou colocação
€m empregos do Estado e nos de promoção e transferência
~ obrigatório
o auto de posse do respectivo cargo.
§ 2.0 Pnra os funcionários do Ministério dos Negócios
Estrangeiros
continua em vigor O disposto
nos artigos 107.0, 108.° e 126.° da organização
do mesmo Ministério aprovada por decreto-lei n.? 16:822, de 2 de Maio
de 1929.
Art. 40.° As contas de operações de tesouraria
que
não tenham tido movimento
desde 1 de Julho de 1926
serão encerradas
em 30 de .J unho de 1930, transferindo-se os respectivos
saldos para uma outra conta de operações de tesouraria
que se denominará
« Encerramento
das contas de operações de tesouraria
sem movimento
desde 1 de Julho de 1926-decreto-lci
n." 18:381, de 24
de Maio de 1930 -- artigo 40.°».
O saldo que se verificar na conta acima designada, se
fõr devedor, será levado a receita do Tesouro; se 1'01'
credor, será levado a desposa efectiva do Estado, conforme permitir o saldo positivo nas contas orçamentais
da gerência de 1929-1930,
ou nas dos anos económicos
futuros,
segundo resolução
do Ministro
das Finanças,
parn. o que se farão as necessárias
inscrições nos respectivos orçamentos
por meio do decreto referendado
pelo mesmo Ministro.
§ 1.0 Se, depois do 30 de Junho de 1930, se encontrar
alguma importância
a cobrar ou a satisfazer que tivesse
de ser compreendida
em qualquer das contas de operacõos de tosourarin encerradas nos termos deste artigo,
essa importância
sorá oscriturarla, conformo o caso, em
receita
ou em desposa
efectiva. do Estado,
devendo,
quando se trate de despesa, realizar-se o seu pagamento
pela verba do «desposas
de anos económicos
findos»
inscrita no orçamento do Ministério das Financas.
§ 2.° A Direcção Geral da. Contabilidade
Pública enviarú à da Fazenda Pública. e ao Conselho Superior de
Finanças uma relação de todas as contas encerradas
em
execução do disposto neste artigo.
Art. 41.° Todos os cofres públicos continuarão
a remotel' à Dircccão Geral da Contabilidade
Pública até o
dia 20 de cada. mõs, em relação ao movimento do mês
anterior, as tabelas do entrada e saída de fundos o as da.
receita orçamental
liquidada,
anulada e cobrada,
com
excepção porém das tabelas relativas ao mês de Junho
de caIa ano económico o ao mês de Julho elo ano eeonó-
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mico seguinte que serão remetidas conjuntamente até o
dia 31 do mês de Agosto imediato.
As contas dos pagamentos efectuados por autorizações expedidas pelas diferentes Repartições da Direc ...
ção Geral da Oontabilidade Pública continuarão a
ser enviadas pelos mesmos cofres até o dia 15 do mês
imediato àquele a que se referirem, exceptuando-se porém as contas respeitantes ao mês de Junho de cada ano
económico e ao mês de Julho do ano económico seguinte
que conjuntamente deverão ser enviadas até o dia 31 do
mês de Agosto imediato.
Art. 42. A publicação da conta provisória do Tesouro
a que se refere o artigo 3.0 da lei n." 1:611, de 30 de
J unho de 1924, efectuar-se há, em relação aos meses de
J unho e Julho de cada ano, até o dia 30 de Setembro
seguinte, continuando a dos restantes mêses a efectuar-se
no prazo de quarenta e cinco dias contados do fim do
mês a que respeite.
Art. 43.0 A conta geral do Estado continua a ser organizada por forma que a sua publicação se realize até
31 de Janeiro do ano seguinte àquele a que disser respeito.
0

Disposições transitórias

Art. 44.0 Caducam em 30 de Junho de 1930 os saldos
em dívida das despesas orçamentais dos anos económicos
de 19~8-1929 e 1929-1930, podendo, no entanto, realizar-se operações de receita e despesa no prazo a que
se refere o artigo 3.0 do presente decreto, mas escrituradas em 30 de Junho de 1930 em conta dos referidos
anos económicos.
. § único. É aplicável às receitas liquidadas no ano
económico de 1929-1930, que se devem arrecadar a partir do 1 de Julho de 1930, o disposto no § 2. do artigo 3.0 dêste decreto.
Art. 45.<>Até ser instalada a Intendência Geral do
Orçamento as consultas sôbre a aplicação das verbas
orçamentais de que trata o artigo 23.0 dêste decreto
serão feitas à Direcção Geral da Contabilidade Pública.
Art. 46.0 Emquanto a publicação das contas gerais do
Estado se mantiver em atraso, publicar-se há uma conta
provisória das receitas e despesas públicas relativa aos
meses de Julho a Junho de cada ano económico, com0
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preendendo O desenvolvimento das operações de receita
~ despesa orçamentais efectuadas no ano económico e,
em globo, as operações de tesouraria e transferência de
fundos.
Art. 47.° No prazo de um ano, a partir de 1 de Julho
de 1930, deverão estar em dia as contas do Estado em
atraso e bem nssim a da gerência de 1929-1930,
para o que a Direcção Geral da Contabilidade Pública
adoptará as uecessárias providências, inclusivamente a
determinação de trabalhos extraordinários, que, sob sua
proposta, poderão ser mandados remunerar pelo Ministro
das Finanças.
Art. 48.° O Ministro das Finanças poderá, por seu despacho e até a publicação do regulamento geral da contabilidade pública, adoptar as providências necessárias
para a execução dêste decreto.
Art. 49.° 1!iste decreto entra em vigor no dia 1 de Julho de 1930 e revoga toda a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fôrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República, em 24 de Maio de 1930.- ANTÓNIOÓSCAR.
DE FR.AGOSOCARMONA-Domingos
Augusto Alves da
Costa Oliveira--António
Lopes Mateus-Luis
Maria
Lopes da Fonsl!ca-António
de OliveÍ1'a Salazar-João
Namorado de Aguiar - Luis António de Magalhttes C01'reia - Fernando Augusto Branco -João
Antunes Guimarães - Gustavo Cordeiro Ramos-Henrique
Linhares
de Lima.
Decreto

n,>

18:526

Usando da faculdade que me confere o n." 2.° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artigo LOdo decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos
Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo LOAs contributções,
impostos directos e indirectos, os demais rendimentos e recursos do Estado
constantes do mapa n.? 1 que faz parte do presento
decreto com fôrça de lei, avaliados na quantia de
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2.104:242.000~, sendo 1.947:242.000~ de receitas ordinárias e 157:000.000~ de receitas extraordinárias,
eOI1tinuarão a ser cobrados no ano económico de 1930-1931
em conformidade das disposições que regulam ou vierem.
a regular a respectiva arrecadação, aplicando-se o S0U1
produto às despesas legalmente autorizadas.
Art. 2.0 São fixadas as despesas ordinárias e extraordinárias do Estado na metrópole para o ano económico
de 1930-1931 na quantia de 2.098:464.818,$30, sendo as
ordinárias de 1.899:964.818,$30 e as extraordinárias de
198:500.000,$, conforme o mapa n.? 2 que faz parte dêste
decreto-lei.
Art. 3.0 As despesas dos serviços autónomos no ano
económico de 1930-1931, constantes do mapa n.? 3 que
faz parte do presente decreto-lei, são fixadas na quantia
total de 357:069.203tH4 e à sua satisfação serão aplicadas as roceitas próprias dos mesmos serviços.
Art. 4.0 Deixam de ser aplicadas, no ano económico
de 1930-1931, as taxas do imposto de salvação pública
fixadas nas alíneas a) e b) do artigo 1.0 do decreto
n.? 15:466, de 14 de Maio de 1928, alteradas pelo
artigo 4.0 do decreto n. o 17 :047, de 29 de Junho de
1929.
§ único. No referido ano económico deixam igualmente
de ter execução as disposições das alíneas a) e b) do artigo 3.0 do citado decreto n. o 15:466 e § único do artigo 4.0 do decreto n. o 17:047, devendo incidir sobre os
rendimentos da alínea a) a taxa de 14,5 por cento.
Art. 5.0 As receitas a que se refere o artigo 2.0 do
decreto 14:908, de 18 de Janeiro de 1928, devem ser
entreguos no Tesouro até o dia 10 do mês seguinte
àquele a que dizem respeito, aplicando-se por cada falta
cometida o disposto no § único do mesmo artigo.
§ único. São mantidas as excepções do artigo 4.0 do
citado decreto n.? 14:908.
Art. 6.0 É autorizado o Govêrno a emitir, quando o
julgar conveniente, um empréstimo amortizável em uma ou
mais séries, com o rendimento efectivo de 100:000.0008,
destinado a obras de hidráulica agrícola a realizar num
período de dez anIJS, com inicio no de 1930-1931, conforme o plano a estabelecer pelo Govêrno, não podendo
o encargo anual da totalidade do empréstimo exceder a
quantia de 8:500 contos.
Art. 7.0 Em harmonia com o disposto no § 3. o do decreto n.? 15:805, de 31 de Julho de 1928, são concedi-
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dos às Juntas Gerais dos distritos do Funchal e Angra
do Heroísmo, mais os seguintes subsidios:
a) de 600.0001$ no ano económico de 1930-1931 e de
300.000~ no ano económico de 1931-1932 à Junta Geral do distrito do Funchal;
h) De 650.000~ no ano económico de 1930-1931 e de
300.000~ no ano económico de 1931-1932 à Junta Geral do distrito de Angra do Heroismo.
§ único. A partir do ano económico de 1932-1933 dei. xarão de ser concedidos subsídios às mesmas Juntas,
com fundamento na citada disposição do decreto n. o 15:805.
Art. 8.° E inscrita no orçamento do Ministério das
Finanças para o ano económico de 1930-·1931, no capitulo 8.°, artigo 88.°, n." 1, alínea d), a importância de
2:250.000~ para pagamento das indemnizações pelos prejuizos causados a particulares no movimento de 7 de Fevereiro de 1927.
§ 1.0 Para pagamento das indemnizações, relativas a
estrangeiros, de que se tenham extraviado os respectivos
processos, poderão os mesmos ser reconstituídos pelos
Ministérios onde hajam sido apresentadas as reclamações. Os processos a que êste parágrafo se refere serão,
depois de completos, enviados à Secretaria Geral do Ministério das Finanças para os devidos efeitos.
§ 2.° A Secretaria Geral do Ministério das Finanças,
recebidos todos os processos que forem reconstituídos
nos termos do parágrafo anterior, e bem assim os de
igual natureza existentes na 2.1' Repartição da Direcção
Geral da Contabilidade Pública, ainda não conclusos e
pagos, organizará e reme torá à mesma Repartição uma
fõlha de todos os prejudicados, inscrevendo para cada.
um dêles a ,quantia a pagar.
Art. 9.° E prorrogada por mais um ano a competência.da,
comissão de melhoramentos das alfândegas, criada pelo
artigo 2. ° do decreto n. ° 11:054, de 1 de Setembro de 1925.
Art. 10.° O quadro do pessoal do Conselho Superior
de Finanças e respectivos vencimentos são os constantes
do capitulo 17.0, artigo 280.0 do orçamento do Ministério
das Finanças para 1930-1931.
Art. 11.0 São revogadas as disposições dos decretos
de 21 de Abril de 1892, 8 de Agosto de 1902 e 5 de
Setembro de 1904, que permitiam a concessão de adiantamentos pela Caixa Geral de Depósitos aos funcionários
civis e a oficiais do exército e da armada.
Art. 12.0 Continua sendo permitida a transferência de
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verbas de capitulo para capitulo, nos orçamentos de
despesa do ano económico de 1930-1931, quando se refiram a vencimentos de pessoal do mesmo quadro que
transite de um para outro serviço do respectivo Ministério.
Art. 13.0 Passa a ser abonado pelo Ministério da
Guerra, a partir de 1 de Julho de 1930, o general de
divisão, atingido pelo limite de idade, que servia na Junta
Autónoma das Estradas e que, por êste organismo, foi
pago dos respectivos vencimentos até final do ano económico de 1929-1930.
Art, 14. ° ~J concedido, por uma só ve~, à Câmara
Municipal de Évora um subsídio de 300 contos para desposas de reparação do aqueduto de Sertório, devendo
o mesmo subsidio ser pago pela verba inscrita no capítulo 4.°, artigo 57.°, n." 1, do orçamento do Ministério
do Comércio para o ano económico de 1930-1931.
Art. 15.° Da dotação inscrita no orçamento de 19301931 para as obras de portos nacionais será destinada
à continuação das obras do pórto da Figueira da Foz,
já dotadas pelos decretos n.08 16:367 e 17:421, a importância de 4:000.0006, rectificando-se oportunamente, se
for necessário, as dotações consignadas no artigo 2.0 do
decreto n." 17:421, de 30 de Setembro de 1929.
Art. 16.0 SUo revogados os §§ 3.° e 6.0 do artigo 10.0
do decreto com força de lei de 27 de Maio de 1911, que
reorganizou os serviços da Secretaria do Ministério das
Colónias, aplicando-se aos funcionários
a que os mesmos parágrafos se referem as disposições gerais em vigor.
Art. 17.° São abatidos ao quadro do pessoal da Secretaria do Ministério das Colónias e colocados na Presidência do Ministério, onde passam a prestar serviço, um
correio e um condutor de automóveis.
Art. 18.0 De conta das verbas inscritas no orçamento
do Ministério das Colónias para «Despesas com as brigadas de estudo das obras para o fomento de Angola»
autorizará a 9.a Repartição da Direcção Geral da Contabilidade Pública o pagamento das importâncias que lhe
forem requisitadas pela Repartição da Contabilidade Colonial, a qual oportunamente habilitará a mencionada
9. a Repartição a documentar convenientemente a despesa.
,
§ único. Das referidas verbas, a parte aplicada em
despesas de construção, será de conta da colónia de Angola.
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Art. 19.0 ~st(\ decreto entra om vigor no dia 1 de Julho do 19:10 e rovoga a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridudes a quem
o conhecimento o execução do presente decreto com fôrça
do lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se contém.'
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir,
publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da República, em 28 de Junho de 1930.-ANTÓNIO ÓSCAR DE
FRAGOSO CARMONA Domingos Augusto Alves da Costa
Oliveira - António Lopes Mateue - Luís Maria Lopes
da Fonseca - Antóm'o de Oliveira Salazar-Jollo
Namorado de Aguiar-Luís
António de Magalhl1es Correia - Fernando Augusto Branco - Jollo Antunes Guimarães - Gustavo Cordeiro Ramos - Henrique Linhares
de Lima.

Importâncias
por capítulos

Ministério
1.°

Gabinete

2.°

Ministério

3.°
4.0

5.°
6.°
7.°
8.°
9.°
10.°
'11.0

da Guerra

do Ministro. . . . . . da Guerra .•.....
Ot1ciais generais - . . • . . . . .
Comandos das regiões e governos militares
Serviço do estado maior . . .
Armas e serviços técnicos.
. .
Quadros auxiliares do exército
Serviços de instrução.
. • . .
Serviço de justiça militar
..
Classes inactivas.
. .
. .
Despesas de anos económicos findos .•
'rotaI

. . .

72.000$
34:126.232~05
959.947~84
487.706~25
39.761~36
196:535.129<!i93
14:349.792$
19:801.728$28
522.058~14
62:044.868~06
100.0001
329:039.226;891
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2. o Ministério da Guerra- f

Determinações
a

Direcção Geral- 3.a Repartição

1.0 Que apenas é contado como tempo de responder
por companhia,' bataria, esquadrão, esquadrilha ou secção, para os efeitos da condição 3." do artigo 63.0 do
decreto n.? 17:379, de 27 de Setembro de 1929, o tempo
em qUE'os primeiros sargentos responderem pelas referidas sub-unidades organizadas em efectivo e nunca
quando fizerem parte das que estiverem organizadas em
quadros.
2.° Que os comandantes das unidades nomeiem desde
já os primeiros sargentos mais antigos das mesmas para
responderem seguidamente pelns citadas sub-unidades
organizadas em efectivo. até satisfazerem à. citada condição 3. a, e, suoossivamente , os que se seguirem em antiguidade, sem que isso importe, para os que responderem pelas sub-unidades de recrutas, fazerem parte do
quadro de instrutores das escolas de recrutas, depois de
satisfazerem à condição 5.:l do citado artigo 63. o

3.° - Declaração
Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete

I) Que foi criada no Entroncamento a freguesia denominada do Entroncamento, com sede I!U mesma localidade, e que fica pertencendo ao concelho de Vila Nova
da Barquinha, comarca da Golegã.
(Diário do Gorêrno n.? 187, L." série, de 2D de
Agosto de 1926).
II) Que se realiza em 31 do corrente mês
prova do Campeonato do Cavalo de Guerra.

fi

primeira

III) Que ficam todas as unidades e mais estabelecimentos militares autorizados a adquirir para as suas
bibliotecas e secretarias a Sinopse da Leqtslação Militar
da Metrópole e das Colónias (edição de 1930), da autoria do capitão Eduardo Picaluga.
Os pedidos devem ser feitos à Agência Militar. O
preço é de 2M cada exemplar.

1." Série
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Ministério da Guerra - Reparlição do Gabinete do ~Iinis!ro
RectificaQão
A nota final da tabela n.v 1 das instruções para o serviço de
alimenta-ção dos solípedes do exército, publicada
na Ordem do
Exército D.O 5, 1_· série, de 30 de Abril do corrente ano, a páginas 229, passa a ter a seguinte redacção:
"Nota-Da
palha da ração vencida pelos solípedes, parte é
destinada
a penso e parte às camas. N a ração n.O3, são 3 quilogramas para o penso e 1 quilograma para a cama; na ração n.v 6,
são 4 quilogramas para o penso e 2 quilogramas para as camas j
em todas as outras, à excepção da ração n.O 10, são quatro quilogramas para o penso e 1,5 quilogramas
ou 1 quilograma para
camas, conforme a totalidade do abono é de 5,5 ou 5 quilogramas
de palha .»

João Namorado de Aguiar.
Está conforme.

o Ajudante

General,

N.O 10
MINISTÉRIO

DA GUERRA

30 DE JULHO DE 1930

ORDEM

DO

EXÉRCITO

(l.a Série)
Publica-se ao Exército o seguinte:

1.°- Decreto
Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete do Ministro
Decreto n.O 18:563

Oonvindo harmonizar e reünir num UDlCO diploma
tudo quanto se encontra regulamentado sobre serviço de
remonta e bem assim alterar diversas disposições que a
experiência demonstrou não satisfazerem já as progressivas exigências de tam complexo serviço;
Usando das atribuições que me confere o n.? 2.° do
artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro
de 1926, por fôrça do disposto no artigo LOdo decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos
Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar:
Artigo 1.0 E aprovado e mandado pôr em execução o
regulamento para O serviço de remonta geral do exército, que faz parte integrante dêste decreto.
Art. 2.0 Fica revogada a legislação em contrário.
Determina se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fôrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República, em 5 de Julho de 1930.-ANTÓNIO ÓSCAR
DE FRAGOSO OARMONA - Domingos Augusto Alves da
Costa Oliveira - António Lopes Mateus - Luís Maria
Lopes da Fonseca - António de Oliveira Salazar - João
Namorado de Aguiar-Luis
António de Magalhães Correia- Fernando Augusto Branco - João Antunes Guimareles- Gustavo Cordeiro Ramos - llem'ique Linharee de
Lima.
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Regulamento para o serviço de remonta geral do exército
CAPÍTULO I
Organlzaçlto do serviço

Artigo 1.0 O serviço de remonta tem por fim prover o
exército de solípedes e compreende todas as operações
relativas à sua criação e aquisição preceituadas na lei de
remonta e seus regulamentos.
Art. 2.0 E da exclusiva competência da Comissão
Técnica de Remonta a superintendência técnica nas coudelarias, depósitos de garanhões, potris e em todos os
serviços que se liguem com a produção e aquisição de
solípedes destinados ao exército.
Art. 3.0 Os serviços de remonta estão subordinados ao
Estado Maior do Exército em todos os assuntos que se
liguem com a preparação para a guerra. e directamente
ao Ministério da Guerra em todos os outros.
§ 1.0 Os serviços de remonta estão fi. cargo da 4. a Repartição da 2.11 Direcção Geral do Ministério da Guerra
(Serviços de Remonta).
§ 2.0 O conselho administrativo da 4. a Repartição dn
3.11 Direcção Geral do Ministério da Guerra (Serviços do
Remonta) é presidido pelo chefe da Repartição e tem
como vogal relator o chefe da 3. a secção e como tesoureiro-secretário
um oficial de administração militar.
Art. 4.0 A Comissão Técnica de Remonta tem a seguinte composição:
Presidente-O
general director da arma do cavalaria.
Vice-presidente - O chefe da 4. a Repartição da
2.3 Direcção Geral do Ministério da Guerra (Serviços de Remonta).
Vogais militares:
Inspector dos serviços veterinários;
Comandante da Escola Prática de Cavalaria;
Comandantes dos depósitos de garanhões;
Comandante da Coudelaria Militar;
Os chefes e adjuntos da 1.~ o 2.a secções da
4. a Repartição da 2. a Direcção Geral do Ministério da Guerra (Serviços de Remonta) ;
Um capitão do estado maior;
Dois capitães de artilharia ;
Um oficial do secretariado militar - secretário
(sem voto).
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V ogais civis:
Director geral dos serviços veterinários do Ministério da Agricultura;
Professor da cadeira de zootecnia da Escola
Superior de Medicina Veterinária;
Professor da cadeira de zootecnia do Instituto
Superior de Agronomia;
Director da Estação Zootécnica Nacional;
Quatro lavradores produtores do cavalos para
o exército, propostos trienalmente pelo chefe
da 4. a Repartição da 2. a Direcção Geral do
Ministério da Guerra (Serviços de Remonta),
sob consulta da Associação Central da Agricultura Portuguesa.
§ 1.0 Serão agregados, eventualmente, os intendentes
de pecuária que a Comissão julgar conveniente consultar.
§ 2.0 Além dos oficiais que são membros natos da
Comissão por dever inerente ao cargo, acumulam o serviço desta, com qualquer outro das suas especialidades, o
capitão do serviço do estado maior e os capitães de artilharia.
§ 3.0 Os vogais civis da Comissão Técnica de Remonta não serão convocados para as reüniões da Comissão quando o assunto a resolver fõr exclusivamente
militar.
§ 4.0 Aos membros da Comissão 'I'écnica de Remonta
serão conferidos, pela 4.& Repartição da 2.8 Direcção
Geral do Ministério da Guerra (Serviços de Remonta),
bilhetes de identidade (modêlo n. o 1).
§ 5.0 Farão parte das instalações dos serviços de remonta:
a) Uma sala para as reüniões
da Comissão Técnica
de Remonta;
b) Uma biblioteca.
Art. 5.° A nomeação dos membros da Comissão Técnica de Remonta compete ao Ministro da Guerra, com
excepção daqueles que, pelos cargos que exercem, são
considerados membros natos da mesma Comissão.
Art. 6.° O pessoal da 4. a Repartição da 2.:l Direcção
Geral do Ministério da Guerra (Serviços de Remonta) e
da Coudelaria, depósitos de g_aranhões e potris será nomeado pelo Ministro da Guerra, sob proposta do chefe
da Repartição, sendo êsto proposto pelo administrador
geral do exército.
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Art. 7.° Ao chefe da 4.8 Repartição da 2.a Direcção
Geral do Ministério da Guerra (Serviços de Remonta)
compete a superintendência das condelarias, depósitos
de gnranhões e potris e bem assim a fiscalização dos
serviços de fomento hípico militar.
Dos vogais militares da Comissão Técnica de Remonta saem em regra duas comissões permanentes de
remonta operando cada uma delas normalmente na região do País que lhe fôr estabelecida e com as designações de Comissão Permanente de Remonta do Norte e
do Sul.
Art. 8.° As comissões permanentes de remonta devem ter a seguinte composição normal:
Presidente - Tenente-coronel

ou major de cavalaria.

Vogais :
Um capitão de cavalaria;
Um capitão ou tenente veterinário.
AmanuenseUm sargento de cavalaria.
S 1.0 Quando se trate da compra de solipedes especialmente destinados à arma de artilharia fará parte da
comissão um dos capitães de artilharia a que se refere
o artigo 4.0
S 2.0 O serviço de registo de éguas e marcação de
poldros poderá ser executado, no mínimo, por dois
membros das comissões permanentes de remonta, sendo
um dêles veterinário.
Art. 9.0 Compete às comissões permanentes de remonta, além da aquisição de solípedes :
1.o Proceder segundo o preceituado na lei de remonta,
seus regulamentos e indicações que superiormente lhes
sejam dadas;
2. o Aprovar ou autorizar os garanhões que pelos lavradores produtores forem propostos para beneficiar as
óguas registadas, eliminando-os quando tenham perdido
qualidades.
Para cumprimento dêste número:
a) Os gar anhões a aprovar ou a autorizar serão examinados mediante propostas (modelo n. o 2) preenchidas
e assinadas pelos proponentes e fornecidas pela comissão, à qual, sempre que seja possível, será agregado um
lavrador produtor, de preferência vogal da Comissão
Técnica de Remonta. Terminado o exame, entregará a
proposta com a resolução tomada na Repartição;
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b) Quando haja de desclassificar
qualquer garanhão,
por ter perdido qualidades,
igualmente
poderá ser agregado à comissão, sempre que seja possível, um lavrador
produtor.
3. o Classificar
para registo as éguas fantis que forem
propostas
pelos lavradores
produtores
para serem destinadas à procriação
de cavalos para o exército, eliminando-as quando tenham perdido qualidades,
quando forem vendidas ou pelos seus proprietários
forem aplicadas
a serviço incompatível
com as funções de reprodução.
Para cumprimento
dêste número:
a) As éguas fantis serão examinadas
e classificadas
mediante propostas
(modelo n, o 3) preenchidas
e assinadas pelos proponentes
e fornecidas pela comissão que
as examinar,
que entregará
a proposta com a resolução
tomada na Repartição;
b) Estes registos serão normalmente feitos na época fixada para a marcação de poldros dos produtores;
c) As comissões só comparecerão
especialmente
para
registo nas sedes dos concelhos ou nas residências
dos
lavradores
quando o número de éguas propostas constitua um grupo não inferior a dez, podendo contudo, tendo
em vista a qualidade ou outras circunstâncias
atendíveis,
examinar menor número.
4. o Fornecer à Repartição
os elementos necessários
para organizar o índice de lavradores produtores de cavalos para o exército (modêlo n. o 4), o registo dos mesmos
(modêlo n.? 5), o de garanhões aprovados ou autorizados
(modõlo n.? 6) e o de éguas fantis e seus produtos (modêlo D.O 7).
5. o Vigiar cuidadosamente
que o tratamento,
trabalho
e gimnástica funcional dos solípedes não contrariem o fim
que se tem em vista, e que as exigências higiénicas sejam rigorosamente
cumpridas,
participando
ao chefe da
Repartição
qualquer contravenção.
6. o Exigir que sejam feitas as marcas a ferro regulamentares.
7. o Elucidar os produtores
de cavalos, por meio de circulares, palestras
ou conferências,
sobro as prescrições
da lei e regulamentos
de remonta que particularmente
lhes interessem,
orientando-os
sobre o espírito das reso
luções tomadas pela Comissão Técnica de Remonta.
8. o Comunicar na Repartição,
para que seja avisado o
serviço de recenseamento
de animais e veículos da região
militar n que pertencer
o produtor
de cavalos para o
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exército, quando êste deixar de o ser, por não satisfazer
às condições exigidas no presente regulamento.
Igual comunicação será feita à repartição de flnançns
respectiva a fim de serem anuladas as vantagens que gozam os lavradores produtores de cavalos para o exército.
9.° Propor à Comissão Tócnica de Remonta quanto lho
pareça útil para o fomento da produção cavalar.
10.0 Preencher os certificados de identidade dos poldros (modelo n. o 10), na época de marcação dos poldros,
para serem devidamente autenticados. Estes certificados
devem acompanhar os poldros no acto da venda.
Art. 10.0 Os serviços privativos das comissões permanentes de remonta e de cada um dos seus membros
serão definidos em instruções especiais.
CAPÍTULO II
Fundos de remonta

Art. 11. Pela
Repartição da 2.a Direcção Geral
<lo Ministério da Guerra serão processados a favor da
4.a Repartição da mesma Direcção (Serviços de Remonta)
os títulos relativos às verbas orçamentais destinadas aos
fundos de remonta e à dotação dos estabelecimentos coudólieos, bem como de quaisquer verbas extraordinárias
que o Estado conceda para êsse fim.
Art. 12.0 Constitutrão fundos de remonta:
1. o As verbas destinadas ao serviço de remonta e
para êsse efeito inscritas no orçamento do Ministério da
Guerra;
2.° Os saldos de quaisquer verbas destinadas à remonta no ano económico anterior, com a excepção a que
se refere o § 1. o dês te artigo;
3. o Os descontos que se fizerem nos vencimentos dos
oficiais nos termos dos artigos 95.0 e 96.° e as indomnizações que devam pagar em conformidade com o § 2.0
do artigo 99.0;
4.0 As indemnizações que se receberem doutros Ministérios por motivo de fornecimentos, cedência ou transferência de quaisquer solípedes do exército para o seu
serviço;
5.° O produto, deduzidas as despesas efectuadas com
anúncios a que se refere o § 1.0 do artigo 134.°, das
vendas de solípodos do exército, incluindo os completamente incapazes do serviço e os mortos, excepto na
Coudelaria Militar, depósitos de garanhões e potris;
0
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6. o As importâncias das sobras das rações de forragens e aldos orçamentais às mesmas destinadas;
7. o O produto de venda de estrume dos solípedes do
exército, com excepção daqueles que pertençam à Escola
Prática de Oavalaria, Coudelaria, depósitos de garanhões
() potris, quo serão pertença dêstes estabelecimentos,
deduzidas as despesas efectuadas com os anúncios;
8. o As restitutções das importâncias havidas dos vendedores por efeito de redibição de solípedes;
9. o O produto de multas provenientes da aplicação do
regulamento para o serviço de requisições militares.
§ 1.0 Os saldos das verbas destinadas aos depósitos
de garanhões, potris e coudelarias e os 'provenientes da
sua exploração no ano económico anterior constituem
fundos dês ses estabelecimentos.
§ 2.0 Os títulos das importâncias liquidadas por sobras de rações de forragens serão passados a favor dos
conselhos administrativos das unidades e estabelecimentos militares onde essas sobras se produzirem, a fim de
Ali serem escrituradas e entregues na Agência Militar
pela forma que prescreve o artigo 13.0
Art. 13.° As verbas consignadas nos n. os 3.° a 8.° do
artigo precedente são escrituradas nas unidades e estabelecimentos militares a quo pertençam ou onde estejam
adidos os solrpodos e ontregues, por trimestres do ano
económico, na Agência Militar, com destino aos fundos
do remonta, até o dia 10 de cada um dos meses de Outubro, Janeiro, Abril e Julho, com a guia (modelo n,? 8),
em triplicado, podendo as cópias desta guia ser obtidas
por decalque.
§ 1.0 Os documentos de despesa com os anúncios a
qne se referem os n.08 5.0 e 7.0 do artigo 12.0 acompanham o duplicado da referido. guia.
§ 2.0 A Agência Militar, passando recibo nas guias
(modêlo n. ° 8), arquiva o triplicado, restitui o original ao
conselho administrativo que fez a entrega e envia o duplicado, com os documentos de despesa de anúncios, à
4." Repartição da 2.11 Direcção Geral do Ministério da
Guerra (Serviços de Remonta), documentando a conta
corrente mensal do movimento havido no fundos de remonta ..
§ 3.° Nos trimestres em que se não entreguem quantias das consignadas nos n.OS 5.0 e 7.~ do artigo 12.°,
devem os conselhos administrativos indicar a razão no
verso da guia (modelo 8).
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§ 4.0 Nos trimestres em que não tenha sido cobrada
receita alguma com destino aos fundos de remonta, as
unidades e estabelecimentos militares enviam directamente à 4.a Repartição da 2.a Direcção Geral do Ministério da Guerra (Serviços de Remonta) declaração nesse
sentido, assinada pelo conselho administrativo, até à data
fixada neste artigo para a entrega na Agência Militar
das referidas receitas.
Art. 14.0 Aos oficiais e praças de pré em serviço de
remonta serão abonadas ajudas de custo regulamentares.
§ 1.0 Quando os vogais civis da Comissão Técnica de
Remonta forem chamados ao desempenho de algum serviço fora da localidade onde residam, ser-lhes há conferida requisição de transporte em La classe para ida e
regresso e o abono de ajuda de custo igual à que é abonada aos oficiais superiores.
§ 2.0 Quando alguma comissão ou delegação da Comissão Técnica de Remonta fôr encarregada do desempenho de qualquer serviço fora do Pais, os abonos especiais de cada um dos seus membros serão fixados pelo
Ministério da Guerra.
Art. 15.0 O conselho administrativo da 4. a Repartição
da 2. a Direcção Geral do Ministério da Guerra (Serviços de Remonta) adiantará às comissões permanentes de
remonta e delegações da Comissão Técnica de Remonta,
por meio de cédulas provisórias, a quantia necessária
para as operações de remonta e todos os serviços que se
relacionem com o fomento hípico militar, devendo as
mesmas comissões e delegações resgatar as suas cédulas com a apresentação das contas correntes (modêlo
n. o 9} relativas a cada serviço, com os documentos comprovativos da despesa feita, acompanhados de uma relação de remonta e de um mapa da distribuição dos solípedes adquiridos.
Art. 16.0 O conselho administrativo da 4. li Repartição
da 2.a Direcção Geral do Ministério da Guerra (Serviços
de Remonta) requisitará os fundos necessários para os
serviços de remonta.
§ único. Dos fundos de remonta sairão e
a) Custo dos solípedes;
b) Despesa com a marcação de poldros;
c) Compra de livros e revistas de carácter técnico para
a biblioteca;
d) Diversas despesas e expediente;
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e) Abonos e outras despesas que por êste regulamento
ou superiormente forem determinados ou autorizados;
f) Despesa com o transporte por via ordinária das
comissões e delegações de remonta;
g) Excesso sõbre a dotação orçamental fixada para o
serviço de registo de éguas e exame de garanhões.
Art. 17.0 O conselho administmtivo da 4. a Repartição
da 2.a Direcção Geral do Ministério da Guerra (Serviços
de Remonta) depositará as suas uisponibilidades na Caixa
Económica Portuguesa.
Art. 18.0 A fiscalização das contas correntes da gerência do ano económico findo realizar-se há na segunda
quinzena de Julho.
CAPÍTULO III
Clas~illcaçllo de produtorcs de cavalos para o exército
Registo de marcas a ferro - Uecrladorcs - Negociantes

Art. 19.0 Serão classificados produtores de cavalos
para o exército para os efeitos da lei de remonta e seu
regulamento os produtores nacionais que, possuindo o
mínimo de seis éguas classificadas e registadas na 4.:l Repartição da 2. a Direcção Geral do Ministério da Guerra
(Serviços de Remonta), se sujeitem às seguintes prescrições:
1.o Beneficiar as éguas registadas com garanhões fornecidos pelos depósitos de garanhões ou da Estação
Zoctécnion Nacional, aprovados anualmente por uma delegação da Comissão Técnica de Remonta, ou ainda com
garanhões próprios aprovados ou autorizados igualmente
por uma delegação;
2.0 Dar aos reprodutores e seus produtos a alimentação e gimnástica funcional conforme as indicações da
4. Repartição da 2.1\ Direcção Geral do Ministério da
Guerra (Serviços de Remonta);
3.0 Marcar os produtos da sua coudelaria com ferro
igual ao registado na 4. a Repartição da 2.:l Direcção
Geral do Ministério da Guerra (Serviços de Remonta);
4. o Permitir que as éguas registadas e seus produtos
sejam marcados com os ferros indicados no artigo 23.0;
5.0 Permitir que os solípedes registados sejam inspeccionados em qualquer ocasião, o nos locais em que so
encontrarem, pelas comissões ou delegações da 4.3 Repartição da 2. a Direcção Geral do Ministério da Guerra
(Serviços de Remonta) ;
li
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6.° Participar
no prazo do quinze dias à 4.1\ Reparti~ã() da 2." Direcção Geral do Ministório da Guerra (Serviços de Remonta) a morte, inutilização,
venda ou aplicação a outro serviço dos solípedes registados;
7. o Enviar à 4.:10Repartição
da 2. a Direcção Geral do
Mínístério da Guerra (Serviços de Remonta) e aos potris
as partes do boletim de cobrição (modelo 11 verso) destinadas
àqueles
estabelecimentos,
e arquivar
II parte
destinada aos produtores.
Art. 20.0 Os lavradores
produtores
de cavalos para o
exército que, sem motivo justificado,
deixem de apresentar para venda às comissões de remonta os seus produtos, ou os que durante
três anos sucessivos deixem de
fornecer informações
que pelo presento regulamento
lhes
são exigidas, perderão aquela classificação.
§ único. A anulação (modõlo 12) do registo de marca
a ferro será publicada no Diário do Govêrno,
Art. 21.0 Os lavradores
produtores
de cavalos para o
exército
que cederem os seus produtos aos recriadores
de que trata o artigo 32.0 do presente regulamento
são
obrigados
a comunicar
por escrito à 4.& Repartição
da
2. a Direcção Geral do Ministério da Guerra (Sorviços de
Remonta)
quais os produtos que àqueles foram cedidos.
Art. 22.0 Aos lavradores
produtores
de cavalos para
o exército na ocasião da sua matrícula na 4.a Repartição
da 2. a Direcção Geral do Ministério da Guerra (Serviços
de Remonta) serão fornecidas instruções impressas onde
constem os seus direitos e deveres, que fazem parte do
presente regulamento.
Art. 23.0 O ferro para marcar as éguas classificadas
para o registo será a letra P, com as dimensões e forma
do padrão existente na 4.a Repartição
da 2.:1 Direcção
Geral do Ministério da Guerra (Serviços de Femonta),
e
será aplicado na tábua esquerda do pescoço, junto à crineira. O ferro para marcar os poldros será uma letra
maiúscula correspondente
ao ano do seu nascimento. Esta
marcação, iniciada no ano de 1913 com a letra A, deverá
continuar
por ordem alfabética.
As letras terão as dimensões e formas dos padrões existentes na 4.:1 Ropartição da 2.:1 Direcção Geral do Ministério da Guerra
(Serviços
de Remonta)
e serão aplicadas
na tábua esquerda do pescoço, junto à crineira.
Art. 24.0 O lavrador
produtor
que, para os efeitos
deste regulamento,
pretenda registar a marca ou marcas
a ferro que emprega nos seus produtos deverá ouvia r à.
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4.:1 Repartição da 2.:1 Direcção Geral do Ministério da
Guerra (Serviços de Remonta) o seguinte:
1. ° Carta registada (modelo 13) contendo:
a) Requerimento (modêlo n." 14) em que peça o registo
da marca ou marcas, fazendo a sua descrição sucinta
mas precisa ou referindo-se ao desenho;
b) Três desenhos ou fotografias do respectivo ferro
em escala natural e três em escala reduzida e conhecida
e estes em forma tal que possam ser inscritos em um
quadrado de om,15 de lado, todos assinados pelo requerente. O desenho do ferro em escala natural não deverá
exceder as dimensões de om,20 X om,lO;
c) Procuração passada a favor da pessoa que assina
o requerimento, quando êste não fór assinado por quem
pretenda o registo;
d) Indicação do número de éguas fantis que pretende
registar;
e) Declaração da região do corpo do solípede onde
usa aplicar a marca a forro.
2. ° Uma matriz tipográfica do ferro com as dimensões
convenientes para SOl' impressa em qualquer jornal;
3.° Um ferro pronto a funcionar por cada marca de
que fizer uso;
4.0 Memória descritiva da sua coudelaria, em que declare a área da mesma, o número e descrição dos ediflcios e número de reprodutores, suas raças e tudo o mais
que julgar conveniente. A remessa desta memória é facultativa.
§ 1.0 Quando o produtor tenha dificuldade ou impossibilidade em obter os desenhos, a matriz tipogrúfica e o
ferro do que tratam a alínea b) do n. ° 1.0 e os n. o. 2.° e
3. o dêsto artigo, assim o declarará, devendo neste caso
e quando lhe fõr indicado assinar os desenhos, se os julgar conformes, e inspeccionar a respectiva matriz e ferro.
§ 2.° As alterações na marca obrigam :1 novo registo.
§ 3.0 Consideram-se como não registadas as marcas
quando os solípedes não forem apresentados pelo lavrador produtor ou por quem legalmente o represente.
§ 4.0 AntE's do requerer e no seu próprio interesse o
produtor poderá verificar se a marca de que pretende
fazer uso já está registada na 4.a Repartição da 2.:1 Direcção Geral do Ministério da Guerra (Serviços de Remonta).
Art. 25.0 A prioridade para o registo da marca a ferro
será do dia e hora em que entrar o pedido na 4. a Ropar-
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tição da 2. a Direcção
Geral do Ministério
da Guerra
(Serviços
de Remonta),
o que constará do livro de entradas.
§ 1.0 Para os pedidos enviados pelo correio considera-se mais antigo aquele que fõr enviado de uma localidade cuja correspondência
gaste mais tempo; em igualdade de circunstâncias,
o que vier de mais longe e, finalmente, pela ordem alfabética dos nomes dos signatários.
§ 2.° Quando o pedido não possa ter andamento, por
n110 ser acompanhado
dos respectivos documentos, a prioridade contar-se há da data em que êsses documentos
derem entrada ou forem assinados om conformidade
com
o § LOdo artigo antecedente.
§ 3.° Verificado que o pedido do rogisto estã nos termos de ter andamento,
publicar-se
há no Diário do Go»êrno O respectivo aviso (rnodêlo n." 15).
§ 4.° A data da publicação do aviso (modêlo n. ° 15)
marca o comêço do per.íodo de trinta dias para as reclamações do quem se julgue prejudicado
pelo registo, devendo neste caso enviar a sua reclamação (modêlo n.? 16),
acompanhada
dos documentos
que julgar convenientes,
à
4.& Repartição
da 2.& Direcção Geral do Ministério da
Guerra (Serviços de Remonta).
§ 5.° Estas reclamações serão examinadas na mesma
Repartição,
que resolverá sôbre elas.
§ 6.0 Quando tenham sido desatendidas
as reclamações, poderão os interessados
recorrer
para o Ministro
da Guerra.
§ 7.° Quando a reclamação seja atendida, farse há o
competente
aviso no Diário do Govêrno e a marca não
se registará
senão em virtude de novo processo.
§ 8.° Findo o prazo de trinta dias, o não havendo roclamação, a marca considera-se registada.
§ 9. ° São competentes para reclamar e recorrer:
a) Os proprietários
de marcas a ferro já registadas;
b) Os quo as possuírem não registadas
mas qUEIdelas
tenham feito uso durante um prazo de tempo superior ti.
três anos.
Art. 26.° A transferência
de prioridade
da marca a
ferro será feita a requerimento
dos interessados
e publicada
no Diário do Gooêrno segundo o aviso (modelo n. ° 17), sendo pagas as despesas pelos interessados.
Art. 27.0 Haverá na 4.a Repartição
da 2.a Direcção
Geral do Ministério
da Guerra (Serviços de Remonta)
dois livros álbuns (modêlo n." 18) para registo de mar-
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cas, sendo um destinado ao arquivo da mesma Repartição
e o outro a estar patente para consulta dos interessados.
Livros idênticos farão parte dos arquivos das comissões
permanentes de remon ta.
Art. 28.0 Com os desenhos em escala reduzida constituir-se há um álbum para a biblioteca da 4. a Repartição da 2. a Direcção Geral do Ministério da Guerra (Serviços de Remonta), no qual se empregará um exemplar
daqueles desenhos, outro exemplar ficará em depósito
e o terceiro será colocado no título de registo (modêlo n.? 19), que se entregará ao interessado.
Art. 29.0 O ferro ou ferros a funcionar ficarão em depósito, convenientemente carimbados, e servirão para,
por êles, o lavrador produtor poder mandar proceder à
confecção de idênticos quando por qualquer circunstância se hajam extraviado os que possuía, e para contraprovar os desenhos quando sobre estes haja dúvidas. O
carimbo para estes ferros será aplicado na respectiva
haste com as iniciais 4. a/2.
R. e o milésimo do ano
em que foi feito o registo.
Art. 30.0 A qualidade de produtor classificado prova-se pela posse do titulo de registo da marca a ferro
(modêlo n." 19) e pela apresentação do bilhete de identidade (modêlo n. o 20), documentos estes conferidos pela
4. a Repartição da 2. a Direcção Geral do Ministério da
Guerra (Serviços de Remonta).
Art. 31.0 Ao lavrador produtor classificado nos termos do artigo antecedente é concedida a isenção do
qualquer imposto ou contribuição pelas éguas fantis e
pelos poldros, até três anos de idade, que estejam registados na 4. a Repartição da 2. a Direcção Geral do Ministério da Guerra (Serviços de Remonta),
Art. 32.0 Serão classificados recriadores de cavalos
para o exércitos os indivíduos que adquiram poldros aos
lavradores produtores com o fim de os recriar para serem vendidos à remonta.
§ único. Os poldros devem ser marcados com o ferro
do produtor, registado na 4.a Repartição da 2.3 Direcção
Geral do Ministério da Guerra (Serviços de Remonta),
com o ferro da comissão permanente de remonta, cor·
respondente ao ano do nascimento o acompanhados do
certificado de identidade (modêlo n." 10).
Art. 33.0 Serão classificados como negociantes todos
os vendedores de cavalos para o exército que não estiverem incluídos nos artigos 19.0 o 20.0 e que sejam de

as.
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nacionalidade portuguesa e de reconhecida idoneidade
e inscritos como tal na 4." Repartição da 2. a Direcção
Geral do Ministério da Guerra (Serviços de Remonta).
Art. 34.0 Todo o serviço de expediente e propaganda.
a fazer com os lavradores produtores fica isento de qualquer imposto ou franquia postal.
CAPÍTULO IV
Condições a que devem satisfazer os solfpedes
para o exército

Art. 35.0 Os cavalos que forem adquiridos para o serviço do exército deverão satisfazer às seguintes condi.
ções:
1.:l Correcta conformação exterior, bom temperamentoe completa isenção de moléstias on defeitos que possam
impossibilitá-los para o serviço;
2. a Ausência de sinais indicativos de haverem sido tratados de moléstias graves que possam ter influído na
constituição
dos animais;
3.a Um a três anos de idade, quando destinados aos
potris, e quatro a oito anos, quando destinados à escola
de ensino da Escola Prática de Cavalaria ou às unidades,
montadas;
4.a Altura mínima: lm,30 para os de um ano; lm,42
para os de dois anos; 1m,46 para os de três anos; lm,48
para os de quatro anos; 1m,50 para os de cinco ou mais
anos;
5. a Os poldros serão apresentados devidamente encabrestados e os cavalos de quatro ou mais anos serão montados pelo direito, devendo os machos ser castrados e
apresentar-se completamente curados da castração.
§ 1.0 Podem ser adquiridos cavalos de quatro anos ou
mais, com a altura mínima de 1m,3S, sendo robustos e do
muito boa conformação. Estes cavalos serão destinados.
a serviço de carga a dorso e do sela, quando as circunstâneias o exijam.
§ 2. o Podem ser adquiridos no último trimestre do ano
poldros de três anos e meio destinados à fileira das unidades montadas, nas mesmas condições em que são adquiridos, nos termos dêste regulamento, os cavalos de quatro anos.
Art. 36.° As muares adquiridas para o serviço do exército devem satisfazer às condições 1.a e 2.a do artigo 35.0
e mais às soguintea r
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1.11 Idade não inferior a dois anos e meio, nem superior a sete anos e meio, no acto da compra.
2.1). Altura mínima :
a) Para as de dois e meio a quatro anos e meio, lm,38
quando destinadas a metralhadoras pesadas; 1m ,43 para
artilharia de montanha ; 1m,4G para engenharia; 1111,50
para as restantes unidades de artilharia e tropas de
administração militar;
b) Para as de quatro e meio ou mais anos, respectivamente ltn,40, 1tn,45, 1m,48 e 1m,50.
3." Os machos devem estar castrados e curados da
castração.
4.11 As muares destinadas ti. artilharia de montanha, às
unidades de metralhadoras ou a qualquer outro serviço
de carga a dorso deverão ter a conformação adequada
e a altura não deve exceder 1m,48; as destinadas às tropas de administração militar devem ser escolhidas de entre as de mais idade e que satisfaçam à condição 2.&
Art. 37.° Para os devidos efeitos dês te regulamento,
a altura dos solípedes será medida com o hipómetro de
régua e a idade será contada por anos e meios anos,
considerando a data normal do nascimento ti. 1 de Abril,
pelo que se contarão anos completos de 1 de Janeiro ti.
30 de Junho e meios anos de 1 de Julho a 31 de Dezembro.
CAPÍTULO V
Resenho dos soltpedes

•

Art. 38.0 Na redacção dos resenhos de todos os solípedes que forem adquiridos para o serviço do exército e
relativamente às indicações necessárias para a sua inscrição, reconhecimento da sua identidade, escrituração
dos livros de remonta (modelos n.08 21 e 29 e outros documentos), será mencionado o seguinte:
1.0 Classificação dos mercados e locais onde se realizarem;
2.0 O número de remonta dos solípedes, que será seguido e relativo a cada ano económico, deverá ser aberto,
tanto quanto possível, na garupa e respectivamente do
lado direito ou esquerdo pelas comissões do norte ou sul;
3. o Data da compra;
4.° Naturalidade, raça e genealogia de cada solípede,
com o maior número de pormenores possível ;
5.° Nome, profissão, morada e classificação do vendedor;
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6.0 Sexo do solípede e, quando fõr masculino, se é inteiro ou castrado;
7.0 Na redacção do resenho de qualquer solípede segue-se a ordem seguinte: espécie e sexo; naturalidade,
raça e genealogia conhecida; castrado ou inteiro; idade
e altura; côr da pelagem e suas diferentes particularidades, começando pela cabeça, passando sucessivamente ao
tronco e membros, e nestes primeiro os anteriores e depois os .posteriores ; sinais acidentais, como aplicação de
fogo, cicatrizes indeléveis, mutilação da cauda, seguindo-se sempre o disposto nos n.08 45.° a 67.° das noções gerais de hipologia, do curso da classe de sargento (segunda edição de 1889).
Art. 39.° Quando os solípedes completarem oito anos
de idade, é obrigatória a rectificação dos resenhos (pelagem, sinais, idade, altura, etc.), devendo contudo anotar-se na casa «Sexo e resenho» das fõlhas de matrícula quaisquer alterações de resenho, logo que sejam
verificadas.
§ único. Nos potris e escola de ensino da Escola Prática de Cavalaria serão rectificados os resenhes na época
em que forem efectuadas as clasaificações.
CAPÍTULO VI
Compra de soUpe(ei

Art. 40.0 No fim de cada ano económico a Direcção da
Arma de Cavalaria enviará ao Estado Maior do Exército
uma nota do efectivo dos solípedes do exército referida
ao último dia do mês, a fim de que seja fixado qual o
número e qualidade dos solípedes a adquirir no ano económico seguinte.
Art. 41.° A Direcção da Arma de Cavalaria, segundo
as instruções recebidas do Estado Maior do Exército, in
formará o administrador gorai do exército de qual o número de solípedes, destrinçados por categorias, que deverá ser adquirido durante o ano económico.
§ único. Os poldros dos produtores classificados nos
termos da lei de remonta e dêste regulamento serao
adquiridos independentemente do número do solípedes
fixado no artigo anterior.
Art. 42.° A aquisição de cavalos para o serviço do
exército far-se há normalmente do seguinte modo:
a) Por compra directa aos produtores classificados;
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b) Por compra nos mercados a que se refere u artigo 48.0 quando seja insuficiente a compra nas condições da alínea a).
§ único. Podem ser adquiridos para praças de oficiais
e para desporto cavalos de qualidade, nacionais ou estrangeiros,
quando os nao haja no País, quando fór julgado conveniente.
Art. 43.0 A compra a que se refere a alínea a) do artigo antecedente
será feita de 1 de Abril a 15 de Julho
nos locais previamente
fixados pelas comissões de remonta de acordo com os produtores,
ou em casa dêstes
quando
o número
de solípcdes oferecidos
para venda
soja ignal ou superior a dez.
§ único. O preço médio por que os poldros devem ser
adquiridos
sorti fixado anualmente
pelo Ministério da
Guerra, sob proposta da Comissão Técnica de Remonta.
Art. 44.0 Os produtores
poderão no acto da venda
dos seus produtos
propor que um ou mais poldros sejam destinados
a garauhões, devendo estes reünir as seguintes condições:
a) Serem de perfeito modelo e grande distinção;
b) Descenderem de pais e mães de linhagem conhecida
o bem reputada;
. c) Gozarem de perfeita saúde e bom desenvolvimento
orgânico.
Art. 45.0 So as comissões de compra verificarem
a
existência
dêstes quesitos, aceitam a proposta do produtor, passando
guia especial
aos poldros
comprados
nessas condições.
Art. 46.0 Os poldros a que se refere o artigo auterior,
depois de reünidos,
serão examinados por uma delegação da Comissão Técnica de Remonta e composta de
dois oficiais do cavalaria,
dois veterinários
o um lavrador produtor, que escolherão os poldros destinados a garanhõea, os quais serão criados com todos os cuidados
higiénicos e submetidos ao treino necessário para a realização das provas prescritas
no artigo 123.0
Art. 47.0 Quando os unimais a que SCl refere o artigo
anterior completarem
cinco anos e forem deflnitivam nte
classificados
garanhõcs,
será concedido ao lavrador produtor um prémio de 200Ll.
Art. 48.0 Os mercados em q no habitualmente
AO adquiram cavalos, nos termos da alínea b) do artigo 4~. o,
serão os indicados na tabela A anexa a êste regulamento.
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§ 1.0 As compras a que êste artigo se refere, quando
se efectuarem
nos mercados constantes
da tabela, serão
anunciadas
com a possível antecedência,
afixando-se editais nas localidades
em que se deve efectuar o mercado
o nas sedes das freguesias mais próximas, publicando-se
anúncios nos jornais mais lidos nas localidades,
solicitando os presidentes
das comissões,
das autoridades
administrativas,
a afixação dos editais acima referidos
(modelo n." 22).
~~2.0 Nos editais e anúncios deverão indicar-se as condições fi. qne os solípedes devem satisfazer e far-so há.
transcrição
dos artigos GI. o a G3. o sôbre a acção redibitória.
Art. 49.° Chegadas as comissões ao local previamente
fixado para as operações de remonta, será. aberto o mero
eado, recebendo as propostas
de venda (rnodõlo n.? 23)
fornecidas
pelas comissões e preenchidas
e assinadas
pelos proponentes.
§ 1.0 As propostas
serão classificadas
em harmonia
com as preferências
em seguida indicadas,
e em cada
grupo, pela ordem por que foram recebidas.
§ 2.0 As preferências
a que se refere o parágrafo
anterior são:
a) Produtores
classificados
com os produtos marcados
com o forro da sua coudelaria ;
b) Rocriadoros
claasificados,
produtores
não classificados (I negociantes,
por esta ordem, com solípedes nascidos no Pais;
c) Proponentes
não incluídos nos números anteriores,
pela ordem de apresentação
das propostas.
§ 3.0 Emquanto
estiver aberto
o merendo
poderão
receber-se
propostas,
que serão atendidas
pela ordem
da sua nprosontação,
sem qualquer
outra preferência.
§ 4.° No local em quo as comissões de remonta esti"orem funcionando
não é permitida
a permanência
de
qualquer
indivíduo militar ou civil, a não ser que per·
ten<;n à Comissão Técnica de Remonta ou soja o apresentante dos sollpcdes em exame.
ATt. 50.0 Os vendedores devem declarar, lU1R propostas de venda, que têm na localidade
os solípedes nelas
inscritos, e, verificando-se
que não têm aquele número,
não se tomará em consideração
a proposta, podendo o
vendedor apresentar
nova proposta com o número exacto
dos solípedes que possui para venda, que RÓ será tomada
cm considoração
depois daquelas a que so refere o § 2.0
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do artigo 49.0, que na ocasião estejam recebidas, e seja
qual fõr a classificação do vendedor.
Art. 51.0 Começado o exame dos solípedes, serão os
quo forem aprovados entregues à fôrça destinada a recebê-los e, depois do concluido o exame dos relativos a.
cada proposta, serão avaliados pela comissllo, como prescrove a lei do remonta. Estando os vendedores de acordo
serão os solípodcs inscritos
no livro de remonta (modêlo n," 21) e pagos em troca de recibo fornecido pela
comissão (modelo n. o 24), preenchido
e assinado pelos
vondedoros e reconhecida
a. assinatura por notário, sempre quo fõr possivel.
§ 1.0 Caso. o vendedor não esteja de acórdo, ser-lhe
hão entregues os solípedes.
§ 2.° São confidenciais os motivos da rejeição e só podem SOl' declarados verbalment
ao vendedor e a pedido
destoo
§ 3.° J~os solípedes apurados será inscrito no livro de
remonta o preço por quo foram adquiridos
e o destino
que tiveram em harmonia
com a instruções
recebidas.
§ ·to Aos comandante
das fórças serão entregues,
pelas comissões, guias (modêlo n." 25), onde os solípedes
dostin ulos aocada unidade serão relacionado'
pelos números de remonta, e das quais constarão os artigos que pelos -ondodoros forom entregues com os solípcdes, como
xáquimns,
prisões, coberturas,
etc.
Art. 52.0 Qualquer dos membros das comissões de remonta tom o direito de propor a dosclaesificação
do vendedor quando êste apresente
sollpedos de qualidade inforior na sua maioria, ou que por qualquer forma prejudique o bom andamento do serviço, tornando-se
efectiva
a dosclnssificação
logo que seja votada por maioria dos
membros de cada comissão, ficando por esse facto o vendedor inibido de transaccionar
com a comissão no morcado n que ti. desclassificação
disser respeito.
§ único. As comissões participarão
o facto na 4. ~
partição da 2.a Direcção Geral do Ministério da Guerra
(Serviços
de Remonta) para que superiormente
seja resolvido por quanto tempo deve consorv ar-se de. classificado O vendedor.
Art. 53.0 A compra do cavalos, nos termos do § único
do artigo 42.0,
erá feita em harmonia com as prescrições gentis e aplicáveis do presente capitulo, s ndo observadas as determinações
insertas no capitulo X.

no-
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Art. 54.0 Todas as aquisições de solípedes serão consideradas como feitas em mercados e estes classificados
da seguinte forma:
Especiais: os que se realizem nos termos da alínea
a) e § único do artigo 42. o
Ordinários: os que tiverem lugar nas êündiçü68 da
alínea b) do artigo 42. o
Extraordinários:
os que não estejam incluídos nas
classificações anteriores.
Art. 55.0 Os preços dos solípedes adquiridos para o
exército serão pagos a dinheiro de contado, por meio de
cheques ao portador ou por qualquer outro meio determinado superiormente.
Art. 56.0 As compras de solípedes realizadas pelas
comissões permanentes de remonta ou por delegação da
Comissão Técnica de Remonta são definitivas e da sua
inteira responsabilidade, excepto nos casos redibitórios.
§ único. Quando algum solípede fôr aprovado ou rejeitado pela maioria da comissão ou delegação, ou haja
divergência sensivel nas avaliações, ficarão os votos consignados no livro de remonta e poderão ser apresentadas
declarações de voto, que serão comunicadas pelos presidentes à 4.& Repartição da 2.& Direcção Geral do Ministério da Guerra (Serviços de Remonta), para que sejam
tomadas as resoluções que sôbre o assunto forem julgadas convenientes.
Art. 57.0 A aquisição de muares será feita nos merçados a que se refere a alínea b) do artigo 42.0
§ único. Na aquisição de muares será observado o que
para a compra de cavalos ficou prescrito, em tudo o que
fôr aplicável.
Art. 58.0 Todos os solípedes adquiridos pelas comissões de remonta serão marcados a fogo na tábua direita
do pescoço com a marca E) segundo o modelo existente
na 4. a Repartição da 2.1.1Direcção Geral do Ministério da.
Guerra (Serviços de Remonta).
Art. 59.0 Ultimados quaisquer serviços de remonta,
os presidentos das comissões ou delegações entregarão
na 4. a Repartição da 2.1.1Direcção Geral do Ministério
da Guerra (Serviços de Remonta):
1.o Relatório (modelo n. o 26) relativo ao serviço;
2. o Oonta corrente (modelo n,o 9), acompanhada dos documentos comprovativos das desposas feitas sempre que
seja possível;
.
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3. o Relação dos solipedes adquiridos (modelo n.? 27) organizada pelos livros de remonta.
Art. 60.0 A 4. a Repartição da 2. a Direcção Geral do
Ministério da Guerra (Serviços de Remonta) enviará em
duplicado às unidades e estabelecimentos militares a que
os sollpedes forem destinados, ou ficarem adidos, relações
(modêlo n." 27), devendo o duplicado ser devolvido à Repartição decorridos os prazos a que se refere o § 1. o do artigo 61.0, com o recibo passado na mesma ocasião pelo
conselho administrativo da unidade ou estabolecímento e
do qual deverão constar os números com que ficaram
nas batarias, esquadrões ou companhias a que forem destinados.
§ único. Estas folhas, devidamente encadernadas por
anos económicos, constitu'irão os livros de matrícula dos
solipedes adquiridos pelas comissões permanentes de remonta.
CAPÍTULO VII
Acçllo rcdibitória

Art. 61. As moléstias e vícios não verificados no acto
da compra quo dão diroito à acção redibitória contra os
vendedores de solipedes para o exército são:
a) Oftalmia intermitente e amauroses j
b) Epilepsia e vertigens j
c) Doenças crónicas dos pulmões, da pleura e do
coração;
d) Doenças do sistema nervoso caracterizadas
pelo
sindroma imobilidade j
e) Doenças crónicas das vias aerodigestivas que determinem a inspiração sibilante, soprante ou roncante;
f) Birras j
g) Hérnias ingüinaís intermitentes j
h) Infecção mormo-Iaparónica ;
i) Claudicações intermitentes;
j) Manhas ou taras nervosas que tornem o solípede
impróprio para o serviço militar.
§ 1.0 O prazo para verificação dêstos vícios ou moléstias 6 de trinta dias para os casos das alíneas a) e b), e
de quinze dias para os restantes, começando a contar-se
o prazo no dia seguinte ao da compra.
§ 2.° A verificação a que se refere o § 1.0 será feita
pelo respectivo conselho administrativo, com a as si tência do veterinário, excepto quando o solípedo se acho
ainda em poder da comissão de remonta, caso em que o
0
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exame será feito pela mesma comissão. Na acta ou auto
q uo se lavrar do exame a que, em qualquer dos casos,
for submetido
o solípede,
deverá mencionar- se o resenho deste, a moléstia ou vício que tiver, a data e o preço
da compra, os nomes e os postos dos oficiais compradores, o nome do vendedor e residência dõste, a localidade
onde se efectuou a compra e outras quaisquer circunstâncias que a esta se refiram.
§ 3.° Todos os solípedes adquiridos
pelas comissões
de remonta não poderão estar alojados fora das unidades 011 estabelecimentos
a. que pertençam
ou estejam
adidos, emquanto não tiverem decorrido os prazos a que
se refere o § 1.0 dõsto artigo.
Art. 62.° Se dentro dos prazos marcados no § 1.0 do
artigo precedente
se verificar,
pelo exame indicado no
§ 2.° do mesmo artigo, a existência do moléstia ou vicio
rodibitório em algum dos solípedes comprados, o chefe
da 4. n Repartição
da 2. a Direcção
Geral do Ministério
da Guerra
(Serviços
de Remonta),
a quem deverá ser
enviada directa. o imediatamente
a cópia da acta 00 auto
do aludido exame, expedirá desde logo um aviso ao vendedor intimando-o
para que restitua o custo do solípede
e satisfaça
a despesa
com a alimentação,
a partir da
data do aviso, recebendo o solípede redibitado,
no caso
de não ter sido abatido por motivo de moléstia infecciosa
a que se refere a alínea li) do artigo G1.°, ou o substitua
por outro solípede, que será examinado pela. comissão
que o adquiriu. No aviso sorú indicada a unidade ou estabelecimento
militar ondo o vendedor poderá efectuar
essas operações.
§ único. A despesa de alimentação a que êste artigo
se refere será calculada pelo preço do fornecimento
de
forragens
à unidade ou estabelecimento
onde se achar o
solípede,
Art. 63.° Se, decorrido o prazo de quinze dias depois
da expedição do aviso, O vendedor não tiver satisfeito ao
disposto no artigo antecedente,
o chefe da J. a Repartição
da 2. n Direcção Geral do Ministério da Guerra (8orviços
de Remonta),
prevenido
da falta,
olicitará do governador civil do distrito em que residir o vendedor a intimação dêsto pela via administrativa,
para que satisfaça
dentro do prAZO de quinze dias, a contar dessa data, ao
que lhe foi exigido nos termos do artigo precedente,
devendo essa solicitação ser acompanhada
da cópia do aviso
que tiver sido directamente
enviado ao vendedor.
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§ único. No caso de demanda judicial, poderá o chefe
da 4.4 Repartição da 2.a Direcção Geral do Ministério da
Guerra (Serviços de Remonta) prestar ao referido delegado todos os demais esclarecimentos que forem necessários e solicitar deste magistrado as diligências da sua
competência para que o processo corra nos termos devidos com a possível rapidez.
.
Art. 64.0 Quando o solípede com moléstia ou vício redibitório tiver sido adquirido no estrangeiro ou, quando
decorrido todo o processo, não se possa haver o seu valor, será feita a devida comunicação à Direcção da Arma
de Ca valaria, para lhe ser dado destino.
CAPÍTULO VIII
Classificaçllo e distribuiçllO dos solípedes adquiridos
ou dos exísteutcs
nos potris e escola de ensino da Escola Prática de Cavalaria

Art. 65.0 Os cavalos adquiridos pelas coruissões de
remonta serão destinados:
a) Aos potris os que tiverem menos de quatro anos;
b) ~\. escola de ensino da Escola Prática de Cavalaria
os de quatro a sete anos incompletos que mostrem qualidados para praças ou serviços especiais;
c) A fileira das unidades montadas os restantes.
Art. ÜG.o As muares adquiridas serão classificadas em
harmonia com o disposto no artigo 36.0
Art. 67.0 Os cavalos da alínea a) do artigo 65.°, quando
completarem os quatro anos de idade, serão classificados,
em princípio de Maio e Outubro, por uma comissão nomeada pela 4.& Repartição da 2.a Direcção Geral do Ministério da Guerra (Serviços de Remonta), de que fará
parto o comandante do estabelecimento cm que se fizer
a classificação, segundo as qualidades que os solípedos
mo rtrarcm, informações obtidas e as necessidades do serviço, do seguinte modo:
a) Para éguas fantis ;
b) Pura a oscola de ensino da Escola Prática de Cavularin ;
c) Para a fileira dos regimeàtos de cavalaria;
d) Para a fileira do artilharia a cavalo;
e) Para a fileiru das unidades de artilharia montada;
f) Para a fileira das restantes unidades montadas;
g) Pura o serviço de tracção;
h) Incapazes de todo o serviço.
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§ único. Exceptuam-se desta clnseificação os cavalos destinados a garanhões e os osporados até nova classificação.
Art. 68.° Serão classificadas éguas fantis as que aprosentarem
notáveis qualidades do conformação e boa genealogia.
§ único. Estas éguas poderão ser transferidas
para a
Coudelaria
Militar 'ou cedidas, polo preço da avaliação,
aos lavradores
produtores
quo as queiram para as destinar à produção de cavalos para o exército.
Art. G0. ° Os cavalos quo forem destinados
à escola
do ensino da Escola Prática do Cavalaria
ou para ela
transferidos
dos potris, depois de considerados
prontos
de ensino e de terem, pelo menos, cinco anos do idade,
serão classificados,
nas segundas
quinzenas de Maio e
Outubro, segundo as qualidades
que apresentem
o informações obtidas, por uma comissão nomeada pela 4.& Repartição da 2." Direcção Geral do Ministério da Guerra
(Serviços
do Remonta),
da qual farão parto os comandantes da Escola Pratica
do Cavalaria
e da escola do
ensino, nos grupos seguintes:
Praças

a)
b)
curso

c)
d)

1.0 grupo:
De oficiais
De oficiais
do estado
De oficiais
Do oficiais,

2.° grupo:
a) De oficiais
b) De oficiais
c) De oficiais
engenharia;
d) De oficiais
e) De oficiais
f) De oficiais
f)) De oficiais

generais;
de cavalaria ou de qualquer
maior;
de artilharia;

arma com

O

eterinários.
de administração
militar;
de engenharia;
dos quadros auxiliares de artilharia
picadores;
médicos;
de infantaria;
do secretariado

e de

militar.

Montadas permanentes
a)
b)

curso

c)

3.° grupo:
De oficiais
De oficiais
do estado
De oficiais

generais j
de cavalaria
maior;
de artilharia

ou de qualquer
a cavalo.

arma com o
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Fileira
4.0 grupo:
a) Da Escola Prática

do Cavalaria.

5.° grupo:
a) Das unidades do cavalnria ;
b) Da" unidades de artilharia a cavalo;
c) Das rostantos unidades do artilharia montada;
d) Da Escola Militar;
e) Das unidades de adminietrnção militar;
f) Das unidades de ougenharia ;
g) Das unidades do metralhadoras;
h) Do Colégio Militar.
§ único. Os solípcdes de que trata õsto artigo poderão
ser esperados
até nova classificação
ou julgados incapazos nos termos da alínea h) do artigo 67.°
Art. 70.° Os cavalos classificados
nas alíneas c) e d)
0
do artigo 67.° e aquelos a que se refere o artigo 69.
serão avaliados
quando forem dados prontos do ensino
das unidades
a que forem destinados ou na ocasião da
clussificacão,
sendo as avaliações averbadas nas fõlhas
do matricula,
na casa «Preço do compra», na linha seguinte àquela em que estiver inscrito êste preço.
Art. 71.° A8 dolezações
que classificarem
os cavalos
nos potris o na escola de ensino. da Escola Prática de
Cavalaria. remeterão
fi. 4. a Repartição
da 2.11 Direcção
Geral do Ministério da Guerra (Serviços de Remonta)
relações (rnodêlo n.? 27), das quais serão euviadae cópias
à Direcção da Arma do Cavalaria.
Art. 7:!.0 A Direcção da Arma de Cavalaria
indicará
fi. 4. a Repnrtição da 2. a Direcção Geral do 1Iinistério da
Guerra
(Serviços
de Remonta)
a distribuição
dos solí0
pedos a fazer nos termos dos artigos 65.°, 66.°, 67. e
69. o, sendo avisadas as unidades ou estabolecimentos
militares que os devam receber.
Art. 73.0 Pela Direcção da Arma de Cavalaria serão
avisados os oficiais com direito a escolher praça ou montada. permanente,
o que nssim o tenham requerido,
do
dia e Local em que a escolha devo ter lugar.
§ 1.0 A escolha será. feita por ordem das alíneas do
artigo 69.° o dentro do cada alínea pelos oficiais que há
mais tempo tenham, mediante rnquerimento,
sido inscritos na Direcção da At'nU1 de Cavalaria .0 que sem intorrupçüo tenham mantido direito a cavalo para seu ser-

viço.
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§ 2.0 Aos oficiais será abonado transporte para a localidade onde se realizar a escolha, sem direito a qualquer
abono, sendo-lhes
permitido
delegar em qualquer
dos
oficiais que tenham residência
permanente
ou eventual
na localidade acima indicada.
§ Õ. o O oficial que não escolher praça ou montada.
permanente
na altura que lhe competir perde o direito
àquela inscrição.
CAPÍTULO IX
Condução de solípedes
Art. 74.0 Quando houver de se efectuar aquisição de
solípedes,
a 4.a Repartição
da 2.& Direcção Geral do
Ministério da Guerra (Serviços
de Remonta)
solicitará
dos comandantes
das regiões e Govõrno Militar de Lisboa as fõrças necessárias
para os receber, tratar e conduzir aos seus destinos, indicando a sua composição,
o
número de pr:l';as montadas e quais os artigos destinados à condução dos solípedos que as praças devem transportar.
Art. 75.0 O comandante
da fõrça e o ferrador deverão
sempre apresentar-se
com as suas montadas,
salvo indicações em contrário.
§ único. Os comandantes das fõrças deverão ir providos de fundos precisos lHlra ocorrer às despesas
com o
pessoal e animal.
Art. 76.0 Os solípedes serão conduzidos
pela via fórrea, podondo ser pela via ordinária sempre que os presidentes das comissões assim o entendam e se disponha
de pessoal adequado ou de fôrças montadas,
devendo os
itinerários
SOl' marcados
por forma que a marcha a fazer em cada dia não seja em regra superior a 20 quilómetros.
Art. 77.0 Para o serviço do remonta
os oficiais comandantes
das forças farão uso do uniforme de serviço,
cantil e pistola.
As praças levarão:
Uniforme - De serviço e capote;
Equipamento - Cantil, bornal t) dentro dõste uma
camisa,
uma corou la, lima toalha,
um lenço, o
talher o uma luva do limpeza.
O ferrador

carregada.

conduzirá

a bôlsa

de ferrar

devidamente
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Art. 78.0 Os presidentes
das comissões de remonta farão a devida comunicação aos comandantes
da Coudelaria e potris sempre que estes estabelecimentos
tenham
de receber solípedes.
CAPÍTULO X
Praçns, montadas pcrmanentes, proprtedades, montadas
especlals de desporto e montadas de servíço

Art. 79.0 Têm direito a cavalos praça

e montada permanente quando na actividade e em serviço efectivo dependente
do Ministério
da Guerra
os seguintes
oficiais:
1.o O Ministro da Guerra ;
2.0 Os oficiais generais;
3.0 Ajudantes de campo e oficiais às ordens de: Presidente da República, Ministro da Guerra
e oficiais generaís quando no comando de tropas;
4. o Os oficiais de qualquer arma com o curso do estado maior quando cm serviço no Estado Maior do Exército e nos quartéis
generais
das regiões ou Govêrno
Militar do Lisboa e brigadas de cavalaria.

5. o De artilharia:
Os oficiais superiores,
capitães e subalternos
dos grupos de batarias
de artilharia
a cavalo, o os habilitados
com o curso do mestres do equitação
quando desempenhem essas funções.

6. o De cavalaria:
Os oficiais arregimentados,
os oficiais em serviço nos
quartéis generais das brigadas de cavalaria,
Coudelaria
Militar, depósitos
de garauhões,
depósitos de remonta,
potris, oficiais superiores
em qualquer situação de serviço dependente
do Ministério
da Guerra, professor
e
professor adjunto da cadeira de tática de cavalaria
da
Escola ~!ilitar os mestres de equitação, quando desempenhem ossas funções, o os seus au.'iliar<3s.
Art. 80.0 Têm direito a praça:
1.0 O chefe da Repartição
do Gabinete do Ministério
da Guerra;
2. o O comandante
militar dos Ac;ôres (quando não
seja general) <3seu ajudoote de campo;
3. o Os dircctore
das armas de infantaria. artilharia.
e engenharia
quando não sejam oficiais genorais ;
I
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4.° O segundo comandante, professores de tática o
respectivos professores adjuntos e instrutores da Escola
Militar;
Ó. o O oficiais de qualquer arma com o curso do estado
maior que exercerem comissão de serviço dependente do
Ministério da Guerra;
6. o Os aj udantes do campo dos oficiais generais.

7.o De infantaria:
Os inspectores e adjuntos das inspecções das armas, oficiais superiores e ajudante da Escola
Prática de Infantaria, oficiais superiores das
unidades, capitães e subalternos dos batalhões
de metralhadoras quando pertencentes aos quadros das respectivas unidades.

8.o De artilharia:
O chefe da. La Repartição da 2.- Direcção Geral
do Ministério da Guerra e os respectivos chofes de secção quando oficiais superiores, os
chefes de repartição e adjuntos da Direcção da
Arma de Artilharia, os inspectores e adjuntos
das Inspecções da arma, os capitães em serviço na 3. a Direcção Geral do Ministério da
Guerra, e em serviço nas comissões de remonta,
oficiais superiores e ajudantes das unidades de
artilharia de costa e os oficiais em serviço nas
unidades de artilharia montada, de montanha,
pesada, batarias de artilharia de defesa móvel
de costa, Escola Prática de Artilharia e comandante de artilharia do Govêrno Militar de Lisboa.

9. o De cavalaria:
Os que exercerem comissão de serviço dependente do Ministério da Guerra.

10.o De engenharia :
O chefe da 2.11 Repartição da 2.- Direcção Geral
do Ministério da Guerra e os chefes de secção
quando oficiais superiores, o inspector e adjunto
do serviço de pioneiros, o inspector, chefes de
serviço e adjuntos do serviço de tropas de comunicação, o inspector e adjunto da Inspecção
do Serviço de Obras e Propriedades Militares,
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os chefes de repartição da Direcção da Arma
de Engenharia, os capitães em serviço na 3.:>'
Direcção Geral do Ministério da Guerra e os
oficiais das unidades de sapadores mineiros,
pontoneiros, telegrnfistas, caminhos de ferro e
Escola Prática de Engenharia.
'
11.° De administração militar:
O director do serviço de administração militar, os
inspectores, sub-inspectores e adjuntos das inspecções do mesmo serviço, os inspectores e
adjuntos da Inspecção Superior da Administração do Exército, os oficiais em serviço na
3. a Direcção Geral do Ministério da Guerra,
os oficiais em serviço na 4. a Repartição da
2.:>'Direcção Geral do Ministério da Guerra,
os oficiais em serviço nas unidades montadas,
Escola Prática de Administração Militar e os
provisores das unidades do infantaria.
12. o Médicos:
O director do serviço de saúde militar;
Os inspectores e oficiais em serviço nas unidades
montadas.
13. o Veterinários:
Os que exercerem comissão de serviço dependente
do Ministério da Guerra.

14.0 Dos quadros auxiliares:
De engenharia, artilharia e administração militar,
oficiais superiores, capitães e subalternos dos
quadros das unidades montadas.
15. o Picadores:
Os que prestarem

serviço nas unidades montadas.

113.o Do secretariado militar:
Os que façam parte dos quadros dos quartéis gonerais das brigadas de cavalaria.
§ único. 11ste direito é extensivo ao chanceler da Ordem Militar de Avis e aos oficiais g<,norais do quadro
de reserva que desempenhem comissões de serviço do
activo.

456

ORDEM DO EX~RCITO N.o 10

1- Série

Praças provisórias

Art. 81.° O oficial que estiver desprovido de cavalo a
que por êste regulamento tenha direito poderá, mediante
requerimento, assentar praça provisoriamente a um cavalo ou égua sua propriedade ou a praça qne tenha vencido e reúna as condições indispensáveis para o dosemponho do serviço a seu cargo.
§ 1.0 Os solípedes a quo so pretenda assentar praça
provisória
deverão ser castrados e serão apresentados
aos conselhos administrativos das unidades quando sojam praças vencidas pertencentes 8. oficiais das mesmas
unidades e a uma das comissões de remonta nos outros
casos, a fim de se reccnheeor se reúnem as condiçõos do
boa aparência, vigor. altura e ensino indispensáveis para
o serviço do apresentante, e proceder-se à sua avaliação,
tendo em vista o disposto nos n.OS 1.0, 2.° ~ 3.° do § 4.°
do artigo 82.°, não podendo em caso algum aquela avaliação exceder os limites marcados no n." 3.° quando as
idades dos solípedes apresentados estejam compreendidas entre as indicadas no mesmo número.
§ 2. o As praças provisórias serão abonadas como as
demais praças, emquanto os seus possuidores fizorem serviço nelas o estiverem desprovidos das praças definitivas
ou das montadas que elas substituem, e terão baixa logo
que deixe do se dar qualquer destas circunstâncias. O
oficial provido de praça provisória só poderá dispor dela,
salvo o caso anterior, passados três anos ; mas, se tiver
sido sua praça vencida, pode dispor dela om qualquer
ocasião. Ao oficial que se ache provido de praça provisória e a ela perca direito
permitido, no caso de ter
sido sua praça vencida, passá-la novamente à situação a
que se refere o artigo 100.°, caso o oficial a isso tenha
direito o assim o deseje.
§ 3.° O oficial receberá uma indemnização pelo tempo
que lhe faltar para o número de anos de serviço equivaIonte ao tempo de vencimento das praças por conta do
Estado, calculada em relação à verba em que o solípedo
foi avaliado, dividida pelo número total de dias de serviço que o animal deveria prestar, quando morrer ou
se impossibilitar, uma vez quo se prove que o oficial não
deu causa por abuso ou negligência à doença que prodnziu a incapacidade on a morte do solípedc.
§ 4.e O oficial provará a causa da morte ou incapacidade do animal:
é
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1.0 Pelas papeletas
e relatórios do facultativo veteríquando o tratamento
tiver sido feito em alguma
enfermaria
veterinária;
~. o Pela certidão
passada pelo facultativo veterinário
militar que houver tratado o solípodo ;
3.° Pejo atestado de veterinário civil, intendente de pe·
cuária ou de qualquer outro veterinário;
4. o Pelo atestado da autoridade
militar quando o facto
tiver ocorrido em localidade onde não houvor veterinário algum;
D. o Pela declaração
do oficial quando não puder ser
por qunlquor da. provas antecedentes.
sarrá dos fundos
§ 5.0 A importância da indemnização
de remonta.

nário

Praças e montadas permanentes por apresentação

Jt

Art. 82.0
permitido aos oficiais que se achem desprovidos
do algum dos cavalos a que tem direito apresentar, mediante autorização do Ministório da Guerra, às
comis: ões pormauontes
de remonta, um cavalo para sua
praça ou montada permanente
que, satisfazendo
aos requisitos regulamontares,
tenha, pelo menos, quatro anos
de idade, ensino tal que poso a de do logo entrar em SE1r·
viço, o os interessados
assumam a responsabilidade
para
o caso de acção rodibitória.
§ 1.0 Os oficiais da guarni ão das ilhas adjacentes far: o a apresentação
do cavalo 1 ra sua praça ou montada permanente
ao conselho administrativo
que fõr de...ignado pela Direcção da Arma de Cavalaria.
§ :3 o Os oficiais d infantaria podem apresentar para
suas pr:1~as cavalos até doze anos de idade.
§ 3.0 As concessões de que truta este artigo e seus
parágrafos
silo válidas durante um mês, contado desde
il data
em que tenha sido comunicado
o seu deferimento.
§ 4.° O~ cavalos a que êsto artigo se refere serão pagos até nos preços má. rimo em seguida designados:
1.o Por um preço igual à média geral por que no ano
económico anterior tiverem custado os cavalos e éguas
adquirido
pejas comissões permanentes
de remonta, com
destino ii. fileira, num utudo de 50 por cento quando tiverem até oito anos do idade e sejam apresentados
para
suas pra~as pelos oficiais de que trata o 1.0 grupo do
artigo 69.0;
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2. o Pelo preço marcado 110 número anterior, dominuído
de 15 por cento, para os solípedes apresentados para suas
praças pelos oficiais a quem se refere o 2.0 grupo do artigo 69.0 quando tiverem até oito anos de idade.
3. ° Pelo preço marcado no n, ° 1. 0, deminuído de 20 por
cento, quando os solípedes tenham de oito a dez anos c
deminuído de 30 por cento quando tenham de dez a
doze anos.
Art. 83.0 Os oficiais das unidades montadas poderão
prover- se de praça 011 montada permanente, quando a
êla tenham direito, na fileira da unidado a que pertençnm
e quo tenham quatro ou mais anos de idade, por moio
de proposta apresentada aos respectivos comandantes,
procedendo os conselhos administrativos ao exame o
avaliação dêsses solípedes, o que constará das actas, cuja
cópia, acompanhada da nota de assentos, será enviada
à Direcção da Arma de Cavalaria no caso de aprovação,

§ 1. ° Dos cavalos de que podem prover-se os oficiais
nos termos dêste artigo exceptuam-se os distribuídos
aos sargentos como suas montadas há mais de um mês
desde a data da publicação em ordem.
§ 2.° Os oficiais, quando escolherem para sua praça
ou montada permanente cavalos ainda não prontos do
ensino, ficarão responsáveis pelo ensino dos mesmos, o
qual não excederá, um ano contado da data em que foi
aprovado para praça ou montada permanente.
§ 3.° Os oficiais do quadro da 4.11 Ropartição da 2.3
Direcção Geral do Ministério da Guerra (Serviços do
Remonta) podem remontar nas fileiras dos estabelecimentos dependentes da remonta, nas mesmas condições
em que neste artigo é isso permitido aos oficiais arregimentados.
Art. 84.° Os cavalos distribuídos nos termos dos
artigos 79.°,80.°,81.°,
82.0 e 83.0 serão dostinados exclusivamente ao serviço de sela dos oficiais a quem forem
distribuídos, compreendendo o desporto hípico, acompanhando-os em todas as situações em que a õles tenham
direito por este regulamento, e ainda quando no gõzo do
licença da junta, registada, não excedendo três meses ou
sem perda do vencimentos, nos termos do regulamento de
disciplina militar, podendo, orn qualquer dos casos, lová-los para a terra onde gozarem a licença, IDas sendo o
transporto em caminho de forro, nos dois últimos casos,
pago pelo oficial ao regimento ou estabelecimento onde
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servir, por dedução no seu vencimento, se assim lhe
convier.
Art. 85.0 Todo o oficial tem direito a dispor como sua
propriedade do cavalo que, nos termos dêste regulamento, tenha sido sua praça durante seis anos.
§ único. O tempo para o vencimento da praça será
contado da seguinte forma:
a) Aos escolhidos na escola de ensino da Escola Prática de Cavalaria, desde a data da escolha;
b) Aos tirados das fileiras das unidades montadas,
desde a data do exame pelo respectivo conselho administrativo;
c) Aos apresentados às comissões de remonta, desde
a data da aprovação.
Art. 86.0 É permitido a quaisquer oficiais que remontem pela mesma alínea do artigo 69.0 trocarem entre si,
ou cederem, as suas praças ou montadas permanentes,
mediante autorização da Direcção da Arma de Cavalaria,
contando-se para todos os efeitos o tempo de vencimento
pelo que tiver menos tempo de serviço como praça de
oficial ou desde a data da cedência.
§ 1.0 A troca dos cavalos praças, quando tirados da
fileira, é permitida, independentemente dos grupos.
§ 2.0 Quando os oficiais que desejem aproveitar-se do
disposto neste artigo pertencerem à mesma unidade ou
serviço, será a concessão feita pelo respectivo comandante, que fará imediatamente a devida comunicação à
Direcção da Arma de Cavalaria.
Art. 87. Ao oficial que fôr transferido de uma unidade para outra, ou para qualquer comissão em que tenha
direito a praça ou montada permanente, far-se há a transferência dêstes para a nova unidade ou comissão, continuando nelas o serviço, vencimentos, direitos e encargos
prescritos no presente regulamento.
Art. 88.0 Quando os oficiais do exército forem requisitados para fazer serviço noutros Ministérios poderão
levar as suas praças ou montadas permanentes se a elas
tiverem direito na nova comissão, e, vice versa, poderão
trazê-las para o exército quando regressarem, se a nova
situação lhes der direito a conservá-las.
§ único. As praças e montadas permanentes dos oficiais que forem requisitados nos termos dêste artigo serão transferidas mediante indemnização paga por aqueles
Ministérios ao da Guerra, devendo o valor da praça ou
montada permanente ser calculado em relação ao seu
ú

460

ORDEM DO EXEROITO N.· 10

V Série

custo ou avaliação, tempo de vencimento e preço médio
de remonta à data da transferência.
Art. 89.0 Os oficiais do exército em serviço noutros
Ministérios têm, quanto às suas praças e montadas permanentes, todos os direitos e vantagens expressoa neste
regulamento, podendo receber nova praça quando a ela
tenham direito, mas sendo então fornecida pelo Ministério
onde o oficial prestar serviço e devendo satisfazer às
condições do presente regulamento.
§ único. As praças e montadas permanentes dos oficiais que vierem doutros Ministérios serão transferidas
para o exército mediante indemnização paga pelo Ministório da Guerra àqueles Ministórlos.
Art. 90.0 O oficial que desejo rejeitar a sua praça ou
montada permanente fará neste sentido proposta devidamente fundamentada, a qual, acompanhada da informação
do chefe sob cujas ordens servir, do relatório veterinário,
se o motivo do rejeição fôr de natureza patológica, o da
cópia da fõlha de matricula do cavalo, soré enviada à
Direcção da Arma de Cavalaria.
§ 1.0 Quando tenha de ser conaultuda o. 4. II Repartição
da 2. a Direcção Geral do Ministério da Guerra (Serviços
de Remonta), poderá a Repartição, em presença dos documentos, desde logo pronunciar-se a favor 011 contra a
rejeição, ou, em caso de dúvida, dará o cavalo entrada
na escola de ensino da Escola Prática de Cavalaria, onde
será observado e subseqüentemente examinado por uma
delegação da Repartição acima indicada. Em qualquer dos
casos o procos o será enviado, com o parecer fundamentado da delegação, à Direcção da Arma do Oavalaria.
§ 2.° Os cavalos que tenham sido apresentados para
praças, quando rejeitados definitivamente, nos termos
dês to artigo, serão aumentados ao efectivo da escola de
ensino da Escola Prática de Cavalaria, para serem
novamente classificados nos termos do artigo 69.0
§ 3.° Quando o cavalo praça ou montada permanente
tiver sido tirado da fileira, será constituído processo com
011 documentos exigidos neste artigo, sendo, porém, a
rejeição proposta pelo con olho administrativo da unidade a que o cavalo pertencer, ou por aquele que fôr
indicado pela Direcção da Arma do Oavalaria, quando o
oficial não pertencer a alguma unidade montada.
Art, 91.0 Todo o oficial que possua praça por apresentação às comissões de remonta poderá liquidá-la logo
que passe a situação em que a ela não tenha direito.
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A

praças tiradas da escola. do ensino da
do Cavalaria
o da fileira da' unidades
montadas só poderão ser liquidudn8 no fim de três anos
de serviço como praças de oficial.
Art. 93.0 Em qualquer dos Il!l.SOS de quo tratam 08
artigos anteriores,
os fundos de remonta serão indemnizados do tempo qUQ faltar para o completo vencimento.
Art. 94.0 A Iiquidncão podo fazer-se nos seguintes

Prática

C8S08 :

1.0 O oficinl que da situaç] o que lhe dava direito a
ter praça passar a qualquer outra cm quo G8te regulamenta lha n o conceda;
2." O quo fôr colocado na inactividndc temporária por
motivo de doença ;
3.0 O que passar
à reserva ou o que tiver a na reforma nos termos da legislação vigente.
§ L" A liquidação deverá
er requerida pelo interos'ado, ao Mini tério da Guerra,
dentro do prazo do
trinta dias a. contar daquele om que se tiver dado o facto
que a. motivou, e, quando autorizuda,
ficará do nulo
efeito se n o fôr efectivada no prazo do quinze dias, contados d data da respectiva comuuicação.
§ 2.0 A liquidaçâo
r{t referida
data da Ordem do
Exército em que tenha ido publicada a mudança do situaç o do oficial,
Art. 95.0 As importâncias
das liquidações sorllo recobidas nos regimentos
ou unidades onde os cavalos tenham passado à fileira, fi fim de, nas épocas determinadas, torem conveniente destino.
§ 1.0 As referidas importâncias
serão ontrogues na
totalidade ou em pro tações mensais, o neste caso sorão
deduzidas nos vencimentos
dos respectivos
oficiais, não
podendo as mesmas prestaçõe:
ser em número superior a dez nem inferior s à quantia de 506. O :\1ini tório
da Gllerra
não permitirá o pagamento
em prestações
quando o vencimento
do oficial estiver sujeito a descontos ~or dividas à Fazenda.
§ 2.0 O oficial declarará no requerimento mil (lll pedir
a Hquidnção so dosejn pagar de pronto ou sm prestaçõos ; neste caso, a importância
a pagar será aumentada
do (j por cento dl~ IllO"IUa importância.
Art. 0G. o '11.0 extensivas aos herdeiros dos oflciais falecidos as disposicões e tabelecida
no artigos 91.°, 92.°
e 93.0 dêst r~gulllmento, so requerorem ao l\Iioistório
da. Guerra no prazo de essonta dias imediatos ao óbito.

462

ORDEM: DO EX11:RCITO N.o 10

1.- Série

Art. 97.° As liquidações serão feita na Direcção da
Arma de Cavalaria, e, quando pagas a prestações, a
mesma Direcção participará às estações competentes
qual a importância liquidada e bem assim a quantia que
mensalmente deve ser descontada ao oficial. N Do referida
Direcção haverá um livro (modelo n." 28) e na primeira
parte desse livro será feita a. respectiva escrituração.
Art. 98.° Quando algum oficial perder o direito a
praça ou montada permanente, terá o cavalo passagem
à fileira da unidade a que o oficial pertencia ou à que
fõr designada pela Direcção da Arma de Cavalaria.
Art. 99.° O::; oficiais são rosponsãveis pela conservação das suas praças ou montadas permanentes, podendo
responsabilizar-se
pelo seu ensino nos termos do § 2.°
do artigo 83.°
§ 1.0 Quando alguma praça ou montada permanente
se inutilizar por abuso ou incúria do oficial a cujo serviço estiver, será êste obrigado a indemnizar o Estado
por forma. análoga ao que dispõe o § 3.° do artigo 81.°
§ 2.0 O pagamento da indemnização a que se refere o
§ 1.0 poderá. ser feito em prestações, sendo o número
destas e o "11.101' de cada uma calculados por forma análoga à indicada no § LOdo artigo 95.°
§ 3.0 A aplicação do disposto noste artigo não isenta
o oficial da responsabilidade disciplinar que pelo facto
lhe couber.
Cavalos propriedades

Art. 100.0 E permitido aos oficiais arregimentados
das unidades montadas conservarem como sua propriedade as praças vencidas, tendo estes cavalos direito a
ser sustentados pelas sobras, alojamento, curativo e
ferragem. Esta concessão {. extensiva ao Ministro da
Guerra, oficiais generais, oficiais de qualquer arma habilitados com o curso do estado maior, e aos oficiais da
arma de cavalaria que remontem por conta do Estado.
Compete à Direcção da Arma de Cavalaria indicar
quais as unidades a que <levem S01' adidos ostes cavalos.
Propriedades

de desporto

Art. 101.0 É permitido aos oficiais das armas montadas que estejam em situação de serviço dependente do
Ministério da Guerra apresentar às comissões de re-
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monta, e mediante requerimento," um cavalo para sua
propriedade de desporto que, sati fazendo aos requisitos
regulamentares, tenha pelo menos cinco anos de idade e
manifesta aptidão para o desporto.
§ 1.0 Estes solípedes terão a sua. matrícula nas unidades a que pertencerem os oficiais seus possurdores, ou
na. Direcção da Arma de Cavalaria se os oficiais estiverem colocados nos quadros de comissões das respectivas
armas.
§ 2.° Os possurdorea destas propriedades não poderão
dispor livremente delas sem que tenham decorrido três
anos após a sua matrícula, e sem a respectiva autorização da Direcção da Arma de Cavalaria.
Exceptua-se o caso de os solípedes terem perdido qualidades que os tornem menos aptos para o fim a que se
destinam.
§ 3.° Os possutdores destas propriedades são obrigados a tomar parte, com elas, em quatro concursos hípicos
oficiais em cada ano, e em cada um deles no maior número de provas.
Os concursos internacionais são considerados para êsse
efeito como concursos oficiais.
§ 4.° Os possurdores destas propriedades que, sem motivo justificado oficialmente, as não utilizarem nas provas
a que se refere o parágrafo anterior perdem direito às mesmas e ficam inibido de apresentar nova propriedade de
desporto pelo espaço de três anos, contados desde a data
em que perderam aquele dir ito, devendo além disso indemnizar o Estado da importância do cu 'to das rações
consumidas pelo cavalo, desde o início da época dos concursos em que deviam tomar parte até que o solípede seja
abatido ao efectivo do exército e entregue ao seu proprietário.
§ 5.° Os pOSSUIdor s destas propriedades quando desejem dar-lhes outro destino, pelo facto de as julgarem
menos próprias para o desporto, solicitarão, por intermédio da entidade a qU(lmestiverem subordinados, a devida
autorização à Direcção da Arma de Cavalaria, a. qual
providenciará por forma que uma das comissões de remonta proceda no exame resp ctivo e emita o sou parecer sõbre o a sunto.
§ Q. ° Estes cavalos t m direito aos abonos roguln.
mentares.
§ 7.° Ao oficial provido d propriedade de desporto
não pode ser distribuída montada especial de desporto.
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Montadas especiais de desporto
Art. 102.0 O Ministório da Guerra mandará. adquirir,
quando o julgar oportuno, cavalos de dospórto para distribuir aos oficiais das armas montadas que pratiquem
activamente o despõrto hípico e que estejam cm situação de serviço militar dependente do referido Ministério.
§ 1.0 Estes solípedes, quando atinjam a idade regulamentar, devem concorrer llS pl'OVUS hípicas oficiais ou
àquelas em que o Ministro da Guorru autorize fi sua entrada, montados pelos oficiais a quem estiverem dístribuídos, não podendo no omtauto tomar parto, fi n o
ser fora de concurso, nus provas a que alude o regulamento do provas eqüostres militares, com ex cepçaó do
campeonato do cavalo de guerra.
§ 2.° Estes solípedes têm 11 dosignnção de montadas
especiais de desporto e são distribuídos nos oficiais sem
prejuízo da praça ou qualquer outra montada n quo tenham direito nos termos dêste regulamento, com li. oxcepçüo
do disposto no § 7.0 do artigo anterior, o ficam fazendo
parte do efectivo do 2. o esquadrão daEscola Prática do
Cavalaria, onde serão matriculados, devendo porém estar
adidos às unidades onde os oficiais seus detentores prestarem serviço, ou a uma unidade montada da localidade
onde os referidos oficiais tiverem a sua residência oficial '
se pertencerem ao quadro da arma em qualquer comissão
de serviço.
§ 3.0 Nenhum dos solípedes montadas especiais de
desporto podo SOl' proposto para praça ou montada
permanente da oficial.
§ 4.° Os oficiais a quem estes soltpodes e!itiverem distribuídos silo obrigados a entrnr com êlos anualmente
em quatro concursos hípicos oficiais, e em cada um dêIes no maior número de provas, a menos que circunstâncias especiais e justificativas, que I!!e'rãodirectamente
apracíadas pela Direcção da Arma de Cavalaria, a isso
os impeçam.
Os concursos intarnacionais sãó considerados pura
êste efeito concursos oficiais.
§ 5.° O oficial que voluntàriamonte não desojc continuar na posse do solíp de nestas condi 'ões apresentará,
à entidade a quem estiver subordinado, uma declaração
por escrito, a qual será enviada à Direcção da Arma de
Cavalaria:para que esta lhe dO outro destino.
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§ 6.° Perde o direito à posse dêstes solípedes :

a) O oficial que passar à situação de serviço dependente de outro Ministério;
b) O oficial que inscrever o solípede em qualquer concurso ou prova hípica com nome diferente daquele que
conste da respectiva folha de matricula;
c) O oficial que não o utilize nos concursos e provas a
que aludem os §§ 1.0 e 4.° dêste artigo, sem motivo justificado;
d) O oficial que emprestar a montada especial que lhe
estiver distribuída a qualquer outro, para tomar parte
em qualquer concurso ou prova hípica, sem autorização
da Direcção da Arma de Cavalaria.
Quando no estrangeiro, será esta autorização concedída pelo chefe de équipe ;
e) O oficial que não cumpra com MIo a obrigação de
velar com todo o cuidado e interesse pela conservação
e treinagem da montada.
§ 7.° Os solípedcs que deixarem de estar distribuídos
aos oficiais por efeito do disposto nos §§ 5.0 e 6.° e suas
alíneas deste artigo recolhem à Escola Prática de Cavalaria, onde serão aproveitados nas mesmas condições, até
serem novamente distribuídos.
§ 8.° A distributção será feita, pela Direcção da Arma
de Cavalaria, aos concursistas que tenham tomado parte
€1mconcursos hípicos nos últimos três anos.
Condições de preferência:
1.0 Os classificados no campeonato do cavalo de guerra;
2. o Os que tiverem o curso de mestre de equítação ;
3. o Os concursistas que nos últimos anos tenham ganho prémios de maior classe o em maior número.
Em caso de igualdade, prefero o de maior poste e, no
pOsto, o mais antigo.
§ 9.0 Quando houver necessidade de organizar équipes
no País ou no estrangeiro, pode a Direcção da Arma de
Cavalaria lançar mito de qualquer montada de desporto
quando o oficial a quem estiver distribuída não fizer, por
qualquer motivo, parte da equipe.
§ 10.0 É permitida a troca de montadas especiais de
desporto quando autorizadas pela Direcção da Arma de
Cavalaria.
§ 11.° Os oficiais a quem estes solípedes estiverem distribuídos, quando os não julgarem em condições de continuar no desporto hípico, farão a respectiva comunicação,
por intermédio da entidade a quem estiverem subordina-
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dos, à Direcção da Arma de Cavalaria, para esta por sua
vez providenciar por forma que uma das comissões de
remonta proceda ao seu exame e classificação.
§ 12.° O oficial provido de montada especial de desporto não pode apresentar cavalo para sua propriedade
de desporto.
§ 13.° Nenhum oficial pode ter màis que uma montada
especial de desporto.
Montadas de serviço

Art. 103.° Ao oficial que, tendo direito a praça ou montada permanente, dela esteja desprovido ou a tiver temporàriamente impossibilitada de lhe prestar serviço por
motivo de doença ou por se achar em ensino, poderá ser
concedido um cavalo da fileira como montada de serviço
durante a falta ou impedimento da sua praça ou montada
permanente.
§ 1.0 As montadas de serviço que seja necessário nomear para o serviço de oficiais que por êste regulamento
não tenham direito a cavalo praça serão mandadas recolher às unidades a que pertençam logo que terminem
os serviços para que foram nomeadas.
§ 2.° A montada de serviço não substitui a praça, por
isso que os oficiais que devam ter mais de um cavalo
para sou serviço só têm direito àquela montada quando
não tenham nenhum outro.
§ 3.0 A distributção das montadas do serviço será feita
segundo os princípios seguintes:
1.0 Ao Ministro da Guerra o aos oficiais generais, em
qualquer unidade montada;
2.° Aos oficiais do serviço do estado maior e aos do
quadro da arma de cavalaria, nos regimentos de cavalaria que façam parte da região ou govêrno militar onde
tenham a sua residência oficial;
3.° Aos oficiais de engenharia, artilharia e aos do quadro auxiliar das mesmas armas, nas unidades montadas
das suas respoctívas armas da região ou governo militar
onde tenham a sua residência oficial;
4.° Aos oficiais do infantaria, nos regimentos de cavalaria da respectiva região ou govêrno militar onde tenham
a Rua residência oficial;
5. ° Aos oficiais pertencentes ao efectivo das unidades,
na fileira das respectivas unidndes ;
6. ° Aos oficiais em serviço nas escolas ou estabeleci-
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mentos militares, entre os cavalos ao serviço das mesmas
escolas ou estabelecimentos militares.
§ 4.° Quando o oficial fôr transferido de região ou Govêrno Militar de Lisboa, e estiver provido de montada
de serviço, esta. regressará ao regimento ou à unidade a
que pertencer.
§ 5.0 Os conselhos administrativos das unidades montadas examinarão o estado em que os cavalos são entregues aos oficiais e aquele em que estes os deixarem, lavrando as respectivas actas, das quais enviarão cópia à
Direcção da Arma de Cavalaria, quando os oficiais não
pertençam a essas unidades. Os cavalos serão avaliados,
o que constará da mesma acta, e pelo seu valor se torna
responsável o oficial, nos casos previstos neste regulamento.
Art. 104.° A cargo da Direcção da Arma de Cavalaria ficará todo o expediente que diga respeito à concessão, distribuição e conservação de montadas de serviço,
excepto quando destinadas aos oficiais arregimentados
das unidades montadas, caso êste em que aquela concessão é da competência dos respectivos comandantes.
§ único. A concessão de montadas de serviço, a que
se refere o § LOdo artigo 103.0, é regulada pelos comandantes das regiões ou governo militar, que providenciarão para que tenha exacto cumprimento o determinado
no mesmo parágrafo.
Art. 105.0 Aos sargentos será distribuída uma montada da bataría ou esquadrão a que pertencerem, emquanto estiverem presentes ao serviço. Esta montada
será escolhida pelo sargento e será destinada ao seu serviço, sem prejuízo da instrução da unidade. Para. passeio
poderão utilizá-la mediante autorização do comandante
do regimento, informada pelo comandante da bataria ou
esquadrão.
CAPÍTULO XI
Coudelaria Militar

Art. 106.0 Destina-se a Coudelaria Militar a produzir
reprodutores de raça Alter, de tipo indígena, e quaisquer
outros considerados mais adequados a melhorar as raças cavalares próprias para o serviço do exército.
Art. 107.0 O pessoal superior da Coudelaria consta de:
a) Um oficial superior ou capitão de cavalaria, comandante;
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b) Um capitão ou tenente de cavalaria;
c) Um capitão ou tenente veterinário;
d) Um capitão ou tenente de administração militar, tesoureiro.
§ único. Os oficiais de cavalaria terão o curso da arma.
e, de preferência, o de mestre de equitação.
Art. 108.° O pessoal inferior será o que consta do regulamento privativo da Coudelaria.
Art, 109.0 Os garanhões empregados na cobrição serão
os dos depósitos de guranhões para tal fim indicados pela
Üomissão Técnica de Remonta, e as éguas destinadas à
reprodução serão as aprovadas pela mesma Comissão.
Art.110. "Haverá na fileira da Coudolaria os solípedes de
sela e tiro que forem necessários para o serviço da.mesma.
Art. 111.0 As gratificações e vencimentos de todo o
pessoal militar serão iguais aos determinados para o
pessoal da Escola Prática de Cavalaria.
Art. 112.0 Os poldros destinados a reprodutores serão normalmente transferidos aos quatro anos para os
depósitos de garanhões, salvo proposta em contrário da
Comissão Técnica de Remonta.
Art. 113.0 A Coudelaría regular-se há. pelo seu regulamento privativo, que será publicado em anexo a êstc
regulamento.
CAPÍTULO XII
Depósitos de garanhões e potrls

Art. 114.0 Os potris silo destinados à recriação e desbaste dos poldros, até a idade dos quatro anos, comprados aos produtores e recriadores de cavalos para o exército, e como tais registados.
§ 1.0 Os poldros serão castrados logo que entrem nos
potris, podendo essa operação ser adiada caso o estado
especial dos animais não a permita, devendo entretanto
ser feita logo que seja possivel.
§ 2.0 Exceptuam-se do disposto no parágrafo antecedente os poldros que pela delegação da Comissão Técnica
de Remonta forem julgados com qualidades para garanhões. Para êste fim as comissões de remonta farão as
respectivas propostas seguidamente ao acto da compra.
Art. 115.0 Haverá pelo menos dois potris (um de roo
cria o outro de desbaste) e os depósitos de garanhões
que forem julgados necessários.
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Art. 116.0 Os poldros com quatro anos serão classificados em princípios de Maio e Outubro e distribuídos
nos termos do artigo 67,0
Art. 117.0 O pessoal superior de um depósito de garanhões constará de:
a) Um oficial superior ou capitão de cavalaria, comandante;
b) Um capitão de cavalaria, segundo comandante;
c) Três tenentes de cavalaria;
d) Um capitão ou tenente veterinário;
e) Um capitão ou tenente de administração militar,
tesoureiro.
§ 0 Os oficiais de cavalaria. terão o curso da arma e,
de preferência, o de mestre de equitação.
§ 2.° O efectivo dos tenentes de cavalaria poderá ser
modificado segundo as necessidades do serviço, sob proposta do chefe da 4." Repartição da 2. a Direcção Geral
do Ministério da Guerra (Serviços de Remonta).
Art. 118.0 O pessoal superior de um potril de desbaste
constará do:
a) Um capitão de cavalaria, comandante;
b) Três subalternos de cavalaria;
c) Um capitão ou tenente veterinário.
§ 1.0 Os oficiais de cavalaria devem ter o curso da
arma o, de preferência, o curso de mestre de equitação.
§ 2.0 Quando o potril estiver anexado ao depósito de
garanhões o seu efectivo em pessoal será o do mesmo
depósito, aumentado segundo as necessidades do serviço
sob proposta do chefe da 4. a Repartição da 2. n Direcção
Geral do Ministério da Guerra (Serviços de Remonta).
§ 3.0 Quando o potril da recria estiver isolado será
dirigido por um tenente de cavalaria com o curso da
arma e, de preferência, o de mestre de equitação.
Art. 119.0 O pessoal inferior será o que consta do
regulamento privativo.
Art. 120. o As gratíficações e vencimentos do pessoal
militar serão iguais aos determinados para o pessoal da
Escola Prática de Oavalaria.
Art. 121.0 Haverá na fileira dos depósitos de garanhões e potris os solípedes de sela e tiro que forem necessários para o serviço dos mesmos.
Art. 122.° Os depósitos de garanbõos e potris regular-se hão pelos seus regulamentos privativos, que serão
publicados em anexos a êste regulamento.
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CAPÍTULO XIII
ClassUlcaçAodos reprodutores
A. -

Garanhões

da Coudelaria Militar

Art. 123.° Serão classificados como garanhões os cavalos que satisfaçam às seguintes condições:
1.° Correcta conformação, bom temperamento e ausência completa de taras ou doenças que sejam transmissíveis por hereditariedade;
2.° Idade mínima de quatro anos e meio;
3.° Altura mínima de 1°\52, pelo hipómetro de régua,
com excepção dos cavalos de puro sangue árabe;
4. ° Côr, de preferência escura, sendo excluídas as
pelagens isabéis e malhadas;
5.° Qualidades prolíficas já provadas;
6. ° Bom comportamento em provas de ensino, fundo,
resistência, velocidade e transposição de obstáculos. A
Comissão Técnica de Remonta regulará anualmente a
execução destas provas.
Art. 124.0 As provas de que trata o artigo antecedente devem ser prestadas no mês de Outubro perante
uma delegação da Comissão Técnica de Remonta, devendo
os cavalos ter já coberto algumas éguas aos quatro anos,
como experiência.
§ único. As notas sobre a preparação para estas proVIlS devem ser registadas, a fim de servirem de base à
classificação.
B.- Éguas da Coudelaria Militar

Art. 125.0 Serão classificadas como éguas fantis as
que satisfaçam às seguintes condições:
1.11 Correcta conformação, bom temperamento e ausência completa de taras ou doenças transmissíveis por
hereditariedade;
2.11 Idade mínima de quatro anos;
3. a Altura mínima de 1 ,47, pelo hipómetro de régua,
com excepção das de puro sangue árabe;
4.a Cõr, de preferência escura, sendo excluídas as que
forem isabéis e as malhadas;
5. a Bom comportamento nas provas a que se refere o
TI.O 6.0 do artigo 123.°
ffi
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C.- Garanhões propriedade de lavradores
produtores de cavalos
para o exército ou da Estação Zootécnica Nacional

Art. 126.° Serão classificados garanhões «aprovados»
os cavalos que, destinados a reprodutores, satisfaçam às
condições do artigo 123.°
.
Art. 127.° Todo o produtor que possua um garanhão
aprovado, e êste tenha coberto anualmente um mínimo
de vinte éguas registadas, terá direito a uma pensão
anual de 2506.
Art. 128.° Serão classificados garanhões «autorizados,
os cavalos que forem apresentados às comissões do remonta
que, satisfazendo às condições de conformação,
idade, altura, côr e estado de conservação a que se refere o artigo 123.°, apresentem qualidades individuais que
os recomendem para reprodutores e denotem um regular
estado de trabalho.

e

D.-Éguas

propriedade de Iavradores produtores
de cavalos para o exército

Art. 129.° As comissões de remonta classificarão para
«registo», para efeitos do artigo 19.u, as éguas que para
êsse fim lhes forem presentes quando satisfaçam às condições V", 2.&, 3.& e 4.& do artigo 125.°
§ único. Podem ser registadas éguas dos dois anos e
meio aos três o meio que tenham a altura mínima de
1ID,45.
Art. 130.° Todos os anos o Ministério da Guerra distributrá até vinte prémios de 2006 às melhores éguas
apoldradas, registadas na 4. a Repartição da 2. a Direcção
Geral do Ministério da Guerra (Serviços de Remonta),
cujos filhos, sendo bem conformados e robustos, provenham de garanhões aprovados ou autorizados.
CAPÍTULO XIV
Incapacidade

dos solipedes

Art. 131.° Mediante participação, devidamente fundamentada, dos comandantes das batarias , esquadrões ou
companhias, para os solipedes da fileira ou de tracção, e
dos oficiais que nêles façam serviço, para as praças e
montadas permanentes, os conselhos administrativos examinarão os solípedes com a maior brevidade, enviando à
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Direcção da Arma de Cavalaria propostas para a incapacidade, acompanhadn.s das respectivas notas de assentos e 8. cópia da acta de exame, da qual deverá constar
qual o valor arbitrado para a venda dos que forem julgados incapazes.
§ 1.0 Todos os anos, terminada a Instrução de recrutas, os conselhos administrativos das unidades montadas
procederão ao exame de todos os solípedes das mesmas
unidades, os quais deverão ser classificados em:
a) A proveitáveis para o serviço da arma;
b) Não aproveitáveis para o serviço da arma;
c) Incapazes de serviço.
§ 2.0 Os solípedes não aproveitáveis para o serviço
da arma serão, segundo as suas aptidões, transferidos
para qualquer outra arma ou serviço conforme as indicações da Direcção da Arma de Cavalaria.
§ B. o Nas unidades montadas serão feitos pelos respectivos conselhos administrativos, de que fará parte
um veterinário, os exames e avaliações de que trata o
presente artigo; se o solípede fizor parte de algum destacamento dos regimentos, será feito o exame e avaliação pelo respectivo conselho eventual e pelo veterinário,
no caso de o haver no destacamonto, ou pela forma indicada nos parágrafos seguintes, no caso contrário.
§ 4.0 Se o solípede pertencer a qualquer unidade do
continente não compreendida no parágrafo precedente,
a algum destacamento que não tenha conselho eventual
e veterinário, ou se estiver a cargo do algum oficial não
arregimentado, será examinado e avaliado pelo conselho
administrativo da unidade montada que houver na localidade, e fôr encarregado dêsse serviço pela Direcção da
Arma de Cavalaria j se não houver unidade montada
nestas circunstâncias, a mesma Direcção mandará examinar e avaliar pelo conselho administrativo de outra
unidade montada ou por uma comissão composta de um
oficial superior, um capitão de cavalaria ou artilharia e
um veterinário militar ou civil, nomeados os primeiros
pelo Ministério da Guerra e requisitado à autoridade
competente o veterinário civil.
§ õ. o Nas ilhas dos Açôl'OS e Madeira serão os solípedes examinados o avaliados, para 08 efeitos do presente artigo, pelos conselhos administrativos das unidados aquarteladas, com n assistência dos Intoudentes do
pecuária dos distritos respectivos, requisitados pelo coo
mandante militar -.
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§ 6.° Os solípedes da Escola Militar serão julgados
incapazes para o serviço da mesma sob proposta do
mestre de equitação e por uma comissão presidida pelo
segundo comandante da Escola, tendo como vogais o mestre de equitação, um oficial de cavalaria nomeado pelo
comandante da Escola e o veterinário em serviço nesta.
§ 7.0 Por forma idêntica à do parágrafo anterior se
procederá com os solípedes a julgar incapazes do serviço do Oolégio Militar.
Art. 132.0 Quando a incapacidade do solípede fôr
motivada por fractura incurável e ocorrer em algum
destacamento ou diligência, em localidade ondo não
possa proceder-se de pronto ao exame do mesmo solípede pelos modos indicados nos parágrafos precedentes,
será verificada a incapacidade por uma comissão composta por dois oficiais e um veterinário que haja na localidade, proferindo-se a outros os oficiais que tiver a
fOrça; se não houver veterinário, a comissão será apenas composta pelos oficiais; se houver um só oficial, será
a comissão composta por êste e pelo veterinário, e, não
havendo veterinário, o oficial verificará It incapacidade.
Quando a fôrça fôr comandada por praças de pré e
não seja possível a comparência de um veterinário, a
comissão será composta unicamente pela referido. praça
e pelo ferrador da fôrça, quando o tenha, ou pelo que
se encontre mais próximo e cuja identidade seja autenticada pela respectiva autoridade civil.
§ 1.0 Nas circunstâncias dêste artigo, e quando a incapacidade fOr originada por mormo, laparões ou outra
moléstia infecciosa transmissível e incurável, procederse há de modo análogo, mal sempre com a assistência
de um veterinário militar ou intendente de pecuária ou
veterinário civil, que será directamente requisitado pelo
comandante da fõrça.
Em qualquer dêstes casos cumpre ao comandante da
fórça, independentemente de autorização superior, promover a roünião da comissão.
§ 2.° Na Escola Militar e Colégio Militar, nos casos
de incapacidade de que trata liste artigo, o mestre de
equitação fará a respectiva participação, e a comissão
para inspeccionar o solípede ou solípedes será a de que
tratam os §§ 6.° o 7.0 do artigo 131.0
Art. 133.0 Dos exames e avaliações a que se preceder, nos termos dos artigos precedente a e respectivos
parágrafos, serão lavradas as competentes actas ou au-
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tos, e, quando fôr tomada a deliberação de mandar abater imediatamente o solipede incapaz, deverá ela ser
exarada naqueles documentos.
§ único. Esta deliberação só poderá ser tomada pelos
conselhos e comissões indicados no artigo anterior quan·
do o solípede tiver sofrido fractura incurável ou estiver
atacado de mormo, laparões ou moléstia infecciosa incurável.
Art. 134.0 Os solipedes julgados incapazes do serviço
militar serão vendidos em hasta pública, segundo as ordens da Direcção da Arma de Cavalaria, pelos conselhos
administrativos ou eventuais das unidades ou estabelecimentos.
§ 1.0 A venda será previamente anunciada pelos
respectivos conselhos administrativos em dois 011 três dos
jornais mais lidos na localidade onde haja de efectuar-se.
§ 2.0 Os anúncios serão publicados com oito dias de
antecedência pelo menos, e nêles se declarará o local,
dia e hora em que deva efectuar-se a venda e bem assim
o número de solípedes a vender.
§ 3.0 Das vendas realizadas deverá dar-se imediato
conhecimento à unidade ou estabelecimento em que os
solípedes estiverem matriculados, quando estes forem
vendidos pelo conselho administrativo de outras unidades ou por algum conselho eventual, devendo, em todos
os casos, ser remetida à Direcção da Arma de Cavalaria, a cópia da acta da venda.
As mesmas unidades e com destino aos fundos de remonta serão remetidas as importâncias das vendas realizadas.
Art. 135.0 Os cavalos julgados incapazes para o serviço da Escola Militar serão, mediante ordem da Direcção da Arma de Cavalaria, destinados à fileira de quaisquer unidades, onde continuarão ao serviço, caso não
estejam completamente incapazes.
OAP('l'ULO XV
Exposição de soUpedes

Art. 136.0 Haverá exposições de gado cavalar e muar
organizadas directamente pelo Ministério da Gerra, sob
proposta da Comíssão Técnica de Remonta.
Art. 137.0 Quando as exposições sejam promovidas
por iniciativa de qualquer associação agrícola ou outra
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entidade que tenha a cargo a sua execução, poderão ser
auxiliadas
pelo Ministério ela Guerra, mediante parecer
favorável da Comissãu Técnica de Remonta.
§ único. Os programas destas exposições serão submetidos à apreciação
da Comissão Técnica de Remonta, que
os aprovará 011 indicará as modificações afazer.
Art. 138.0 De acôrdo com o Ministério da Agricultura,
terá lugar trienalmento,
até 20 de Junho, em Lisboa e
no local (Iue fõr designado pelo Ministério da Guerra,
uma exposição
dp solípedes, organizada
com as instruo
C;Ms que constam do anexo a êste regulamento.
§ único. Poderüo realizar-se
outras
exposições
em
localidades
que pela densidade
e qualidade
da produção justifiquem
estas medidas de fomento e propaganda.
Art. 139.0 As oxposições
serão anunciadas,
pelo menos, com noventa dias de antecedência.
Art. 140.° Os júris das exposições de quo trata o artigo 136.° serão nomeados
sob proposta da 4." Reparti<.:ãoda 2.:l Direcção Geral do Ministério da Guerra (Serviços de ltemonta)
e os das exposições a 'I ue 80 refere
o artigo 137.0 serão nomeados pelas entidades
q ue 11S
promoverem,
de acôrdo com a 4." Repartição
da ~.a Direcção Geral do Ministério da Guerra (Serviços de Romonta), fazendo parte do júri, mediante autorização
do
.:\1inistério da Guerra, pejo menos, um delegado da mesma
Reparticão.
Art. 141.0 Os nnimars concorrentes
serão divididos em
grupos.
Art. 142.0 O gado exposto deverá ter as idades seguintes:
Qaranhões,
4 a 18 anos.
l;~guas fantis, 3 a 18 anos.
Cavalos de sela, 4 a 10 anos.
Poldros e poldras, 1 a 3 anos.
Muares, de 3 a 10 anos.
Art. 143.° Os animais são apresentados
isolados 011
em grupos.
Art. 144.° Para prémios será destinada a quantia que,
por proposta
da 4. a Repartição
da 2." Direcção Geral
do Ministério da Guerra (Serviços de Remonta), fôr suo
perlormente
autorizada.
§ 1.0 Estes prémios só serão concedidos a animais que
polo seu valor absoluto sejam dignos dêles.
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§ 2.0 Os animais dos estabelecimontos do Estado d,'verão ser expostos fora de concurso.
Art. 145.0 'I'odo o serviço de expediente e propaganda
a fazer com os lavradores fica isento de qualquer imposto
ou franquia postal.
cAPf'J'tJLO

XVl

(]urrldas

Art. 146.° Com o fim de seleccionar reprodutores, o
Ministério da Guerra, segundo o determinado no artigo 32.0 da lei de remonta, institurrá as corridas de velocidade e fundo.
Art. 147.° Haverá corridas oficiais promovidas pelo
11inistério da Guerra e organizadas por qualquer socie<lado hípica, sindicato agrícola ou qualquer outra entidade particular que tome a seu cargo a sua execução, o
que serão auxiliadas pelo Estado, mediante parecer favorável da Comissão Técnica de Remonta.
§ único .. O programa destas corridas será submetido
à apreciação da Oomissão Técnica de Provas Hípicas.
Art. 148.° As corridas militares serão organizadas segundo o seu regulamento especial e sob a direcção da
4. Repartição da 2.:l Direcção Geral do Ministério da
Guerra (Serviços de Remonta). As corridas particulares
serão organizadas segundo o código de corridas.
§ único. A aplicação do código de corridas será coufiada aos delegados da sociedade hípica ou sindicato que,
nos termos do artigo 147.°, tenha tomado a seu cargo a
execução das corridas.
Art, 149.0 Todo o serviço de expediente, administração de fundos e propaganda que haja de fazer-se por
parte do Ministério da Guerra fica a cargo da 4. a Ropartição da 2.:l Direcção Geral do Ministério da Guerra
(Serviços de Remonta), sendo todo o expediente de propaganda dispensado de qualquer imposto de s810 ou de
franquia postal.
li

CAPITULO XVII
Concu1'SOS hipico!l

Art. 150.0 O Ministério da Guerra organizará concursos hípicos militares, e as sociedades hípicas, sindicatos
on outras entidades particulares, que queiram organizar
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concursos hípicos subsidiados pelo Estado, deverão apresentar à Comissão Técnica de Provas Hípicas os respectivos programas, de acõrdo com as disposições do regulamento de concursos hípicos oficiais.
CA PÍTULO

)._V [II

))isposi~ões diversa"

Art. 101.0 Sob a denominação genérica de cavalo entende se também a égua.
Art. 152.0 Os cavalos distribuídos aos oficiais das diferentes armas ou serviços para suas praças, ou montadas permanentes, serão matriculados:
1. o Nas unidades, escolas e estabelecimentos militares
os que estiverem distribuídos aos oficiais que fazem parto
dessas unidades, escolas e estabelecimentos militares;
2.0 Na Direcção da Arma de Cavalaria os que estiverem distribuídos a oficiais que não façam parte das unidades, escolas e estabelecimentos militares.
Art. 153.0 Todas as unidades, escolas e estabelecimentos onde se matriculem cavalos distribuídos a oficiais comunicarão
imediatamente à Direcção da Arma
de Cavalaria qualquer alteração relativa à mudança de
situação dos mesmos cavalos, quando esta não tenha sido
ordenada pela mesma Direcção.
§ 1.0 Todo o oficial que por qualquer circunstância
perder o direito no cavalo que lhe tenha sido distribuído
nos termos dêste regulamento tem obrigação de fazer a
necessária comunicação à entidade de quem directamente
depender, a fim de que àqueles sollpedes seja dado o de.
vido destino, sem o que não cessará a sua responaabilidade por qualquer prejuízo que pela omissão daquele
preceito possa advir para a Fazenda.
§ 2.0 A Direcção da Arma de Cavalaria indicará qual
o destino a dar aos solípedes de que trata o parágrafo
anterior.
Art. 154.0 As actas das sessões dos conselhos administrativos e as das comissões de remonta, a que se refere o presente regulamento, serão lavradas em livros
especiais, destinados para êsse fim. Os autos dos exames feitos ou das vendas efectuadas pelos conselhos
eventuais dos destacamentos, ou.por comissões especiais,
serão avulso, mas redigidos por forma semelhante.
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Art. 155.° Sempre que os conselhos administrativos,
eventuais ou comissões reünirem para exame e avaliação
de solipedes, será presente e terá voto um veterinário.
§ 1.0 Dêstes exames e avaliações se lavrará a respectiva acta, de que em todos os casos será enviada cópia
à Direcção da Arma de Cavalaria, acompanhada da nota
de assentos, quando o solípede tenha praça no exército.
§ 2.0 Da acta constará sempre a forma por que votaram.
Art. 156.° A Escola Militar deverá remeter à Direcção da Arma de Cavalaria, em 1 de Setembro de cada
ano, relação dos cavalos julgados incapazes do serviço
da mesma, para os efeitos do artigo 134. o
Art. 157.° A posse do cavalo, em harmonia com o disposto neste regulamento, dá direito ao abono de forragens, ferragens, curativos e úm tratador, quando o oficial não tenha impedido.
Art. 158.° Os cavalos dos oficiais não arregimentados
deverão estar adidos aos corpos ou estabelecimentos militares, para efeito de abonos e de alojamento.
Art. 159.° E permitido a todos 08 oficiais arregimentados providos de cavalo tê-lo sob a sua responsabilidade em cavalariça particular, mediante autorização dos
comandantes das unidades. Igual concessão é feita aos oficiais não arregimentados, mediante autorização superior.
Art. 160. ° É rigorosamente interdito o desvio de quaisquer solípedes das unidades montadas, salvo quando em
serviço das próprias unidades ou superiormente autorizado pela Direcção da Arma de Cavalaria.
Art. 161.0 Verificado o estado de prenhez de qualquer
égua, com praça no exército, ser-á a mesma transferida
para um potril. Terminado o desmame, será a mesma
classificada por uma das comissões de remonta, a fim de
lhe ser dado destino.
Art. 162.° Para todos os efeitos dêste regulamento
são consideradas unidades montadas: regimentos de sapadores mineiros, telegrafistas, eapadorcs de caminhos
tlf' ferro, batalhão de pontoneíros, Escola Prática de Engonharia, grupos de artilharia montada, regimentos de artilharia ligeira, grupos independentes de artilharia de montanha, grupos de artilharia a cavalo, grupos de artilharia
pesada, companhias de trem hipomóvel, Escola Prática de
Artilharia, regimentos de cavalaria, Escola Prática de
Cavalaria, dopósitos de garanhõcs, potris o Coudelaria

L" Série
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Militar, batalhões de metralhadoras, Escola Prática de
Administração Militar e companhias da administração
militar.
Art. 163.° Pelo presente regulamento ficam substituídas e revogadas todas as disposições anteriores, gerais
ou especiais, que, relacionando-se com os serviços de remonta ou assuntos previstos e tratados por êste regulamento, tenham sido consignadas em quaisquer outros diplomas.
Art. 164.° (transitório). Até disposição em contrário,
a concessão de dois cavalos, a que se refere o artigo
79.° dêste regulamento, só é aplicável aos seguintes oficiais :
Ministro da Guerra;
oficiais generais; ajudantes
de oficiais generais, quando no comando de tropas; oficiais superiores habilitados com o curso
do estado maior; oficiais superiores dos grupos
do artilharia a cavalo; oficiais superiores de cavalaria quando em comissão de serviço dependente do Ministério da Guerra.
Paços do Govõrno da República, 5 de Julho de 1930.O Ministro da Guerra, João Namorado de .Aguiar.
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Tabela A a que se refere o artigo 48.0

DIa.

Mosos

l.oualidndes

,

Vila Viçosa
Santarém
Vila Franca
Salvaterra de Magos
Oliveirinha.
Vila Viçosa
Azambuja
Vila Real de Trás-os-Monteso
Évora.
Famalicão
Santarém.

Golegã.

Janeiro.
Abril .

29,30 e 31.
Segundo domingo.
Terceiro domingo.
Terceiro domingo.
21.
29,30 e 3{
Último domingo.
12,13 e 14.

.
)j

Maio
)j

»

.,
Junho.

.,
Setembro.
Outubro.
Novembro.

24,25 e 26.
29.
Segundo domingo.
10,11 e 12.

MODÊLO N.· 1

MINISTÉRIO

DA GUERRA

COMISSÃO TÉCNICA DE REMONTA

Bilhete

Do Ex,mo Sr ...

de identidade

n,· ...

,

Lisboa, .. ' de ,.,

de 193 ...

o Presidente,
F....

Dlmen.~e.: 0",12

>< 0",08.
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MOD~LO N.O 3

2

Despacho
Despacho

PROPOSTA

PR.OPOSTA

(Para éguas fantis)
(Para garanhões)
F .... , residente em (a) .•. , concelho de ... , distrito de "',
propõe para serem examinados
pela Comissão Técnica de Remonta, ou sua delegada em ""
'"
garanhões com os resenhos
indicados no verso, que possui em ... , freguesia de ... , concelho
de ... , distrito de ... , a 6m de serem. classifíeadoa nos termos do
artigo 25.0 da lei de remonta, para servirem as suas éguas fantis
destinadas à produção de cavalos para o exército.
• . . , .,.

de •. . de 19 ..•

o Lavrador,

F .... , residente em (a) ... , propõe, para serem examinadas
pela Comissão Permanente
de Remonta do •.. , .. , éguas fantis,
com os resenhos indicados no verso, que possui em ••. , freguesia
de ..• , concelho de ... , distrito de •.• , e que deseja destinar à
produção de cavalos para o exército, a fim de obter a classificação a que se refere o artigo 19.0 do regulamento
de remonta, declarando desde já que se obriga a apresentar
a declaração legal
e modêlo de ferro a que se refere o artigo 24. do mesmo regulamento, quando lhe sejam pedidos pela mesma comissão •
0

• .. , ...

de ...

de 19 ...

F....

o Lavrador,
F....

(a) Re81iênela
Dímensões

r

para onde deve ler enviada

om,Sll X

(a) Re81dênola para onde pode ler envIada a oorre8pondêncla.

a eorrespondêneta,

0·,22.

Dlrnensllea:

0",59 X 0",22.

MOD~LO N.o 3 (verso)

.dODÊLO N.· 2 (verso)

ÉGUAS

GARANHOES
Ferro
Nome.

Cor
geral

Raça

Id"de

.." ..,.... ....
E'ií
.... "=

..
-p..~

--

-

"~-',-I~

--

--

_

-

Altura

I~

Ferro
Genealogia

....

-- ----

I~IC:::

-.I"

\"1"-

""

Roça

CÔ.
geral

Idade

Altura

oe oe

.." ..,....
,,::

p.. ._

,
"

Norn c.

p..:;;

1'''..

".

:F'ANTIS

\"",

c-;;-

-

Genealogia

/
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N.o 4 (capa)

MINISTÉRIO

DA GUERRA
4.a Repartição

2. a Direcção Geral
ServiQos

de ReD1on"ta

Comissão Permanente de Remonta do ...
íNDICE DOS PRODUTORES
MODÊLO

N.o 4

N6mero
de ordem

Nome

Resldênola

Data
do primeIro
regl.to

8ede da ooudellU'la

Data e motivo
da ollmlnação

Ferrol

.

,

.

.

,

~
Dlmen.II .. : 0"',$1 X O"',lI.
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N.o 10

MODÊLO N.· 7

MINISTÉRIO

DA GUERRA
4. a Repartição

2.11 Direcção Geral
Serviços
N.· de matrícula

••.

de RCDlonta
Nasceu em ...

Nome da égua

Raça:
, cô r e sinais
Idade
anoa, altura ... ferro,
Foi inspeccionada em •.. , em ...

na perna ... , pertencente
de ... de 19. '" por ...

de '"

de 19...

a ...

.ASCEN'DÊNCIA

CobrJção nos diverso.

Produtos

anos

obtidos nos diversos

anos

Gnranhio
Número
de
8altol

Data
do
último salte

Anos

Nomes

---

Data
do
nascimento

Resultado

---

Número
de
matrícula

Sexo

Nome.

Destino

_---

---

,

Destino

da l'gUl\ ...
Observações
Dlmen.lIe.:

om,22 X om,'.

MODtLO N.· 8
(a) '"

Guia, de entrega de quantias que constituem reeeita dos fundos de remonta
....

0

trimestre de i9 ...

Proveniênctes

Liquidações.
Indemnizações.

ImportAnclas

.
, \ (6)

cavalos
éguas
muares

.~

cavalos
éguas
muares

Venda. de solipedes .••.•....•

.,,~...

..."...

"."
....
".,...
".{."

Sobras de rações. .
Venda de estrumes.
Redibição.
. • • .
Soma.

Despesa com anúncios
Líquido a entregar.
Importa

na quantia. de (c) "',

Quartel

em ... , , .. de ".

que se entrega

de 19, ..

na Ag&ncia Militar

o Conselho

•
para crédito dos fundos de remonta.

Administrativo

(ã):

l/....
F•...
Recebida
Em ...

na Agêuola Militar
de . " de 19 ••.

O Tesoureiro

(d),

F....
ta) Unl~ade.
(6) Oulrne
a quanttdade,
(C) Por
tenso,
(d) A dnatura.
e IAlo hranoo.

Nota.i-« No urso

•

deverá indicar-se a proveni~nC\a
dirá de quem eram praças o~ eohpedes líquidadoe-

das indemnizaçlles

e

OS oficiais

a quem

pert.IlO8Dl

01 IOlipedeillo

Igllal.msllte

S8

V Série
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MODtLO

N.o 9

MINISTÉRIO

DA GUERRA

2. a Direcção Geral

4.11 Repartição

19 ., .-19 ...

ServiQos de Re.rnon"ta

N."
(a) •••

A comissão de remonta

do ..• em conta corrente

Quantia.

Receita

com o conselho administrativo

Total

I

Quantias

Despesa

I

Soma
... , ...

..

Dtmensõea

Soma

de 193...

(a) Remonta ordinária
ou extraordlnarla,
(b) Aoslnatura
e sêlo em branco.

ou deslgnaçlo

de qualq~el'

o

Presidente,
F. '" (6)

o

Tesoureiro,

serviço.

r Om,22 X om,S2.

xonnr.o

Total

}I' •.••

N." 10

MINISTÉRIO.

Oriador n.

DA GUERRA

O

2. Direcção Geral

4.& Repartição

II

N .•..
Ano ...
Poldr '"

, /S

ServlQos de Re.rnon"ta

n.· ...

Certificado de identidade

O

Pai .,.
Mie ...

Nascimento em ...
Registo em ... de

de

Livro n.O (f) ...
Destino (g) •••
(lt) '"

8 B

que em .. , de ... de 19
em •.. , um

Declaro

C ~~ produtor Sr .... , residente
C c:(~
de ... de 19. , . :

Ce~
C

!z~

Nome (a) ...
Côr da pelagem
C - ~ Cabeça (6)
C ~::J Membros (I:) .,
C ~ Marcas a ferro
8::J Filh ... do cavalo (d) •..
C
e da égua registada n.· (e)

C ~::J

§

~g

I

C!:8

CI-~

C ffi8

C (.)~

C 8

Avós ........

~

la) Nome do produto e raça.
(bl Indicar se tem manobas branca
(01 Judloar le é ealçado.
••
(tI) Nomo, ,'aça, forro e
I.) Nome c raça.
" quem pertenoe.
(fI Livro do remonta em
(g) De6tlno que o produt q~e o produto foi reglsta<1",
(hl Rubrica do obe~e d °R eve depol. da Cl'la9110.
&
eparlÚ;lIo.

foi registado .. ao lavrador
poldr .•. nascido . em '"

m

Paternos

(e) •••

Mat".,,(,) ...

~

Lisboa,

'"

de ...

do 19 ...

RubrlOIl do lavrador

F....

o

Presidente,

F....

1.& Série
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N.o 10
==============--=

MODÊLO

N.o 11
(Para

a Repartição)

(Para

Ministério da Guerra
2." Direcção Geral

4." Repartição

2.· Direcção Geral

..s
"'9"

."Z~..

Observações

....
iS

Me.e.

-

--- o

Encarregado

Serviços de Remonta

.•.
, raça
.
, raça
.
, residente
.

em

Pôsto de cobr ição em ., .
Égua registada n.O ...
Raça •.. , idade ... , altura •..
Côr e sinais ...
Ferro .. " na perna
.
G
I'
I Pai
, raça
.
enea ogra I Mãe .. " raça
.
Nome do produtor
... , residente
... , concelho de ..•

,,:::

9"
",,"

Observações

Meses

Z'"

--- -

--_

-'"

o

do Põsto,

Encarregado

F.•.•

éguas não sejam cobertas, indicando
motivos por que o não foram.

os

Nota.- Os boletins devem ser sempre
enviados à Repartição,
mesmo que as
éguas não sejam cobertas, indicando
motivos por que o não foram.

Um, ..

da cobrição de 19. "
poldr.

a . , ., nascido

., filh

de ...

08

N.o 11 (verso)

•.. , de raça ... , pertencente
de 19 .••

o

Produtor,
F•. ,.

----~~~a)

Resultado

da cobrlção

Um. , ., pold r..
a ... , nascido

de 19 ...

, fi)h. "

(a) .,.

do cavalo ... , de raça

... " cm ...

... , pertencente

de .. , de 19 ...

o

produtor,

P....
(a) Chda,

Besultado

alfoira ou moveu.

da cobrlção

de 19 ...

Um. .. pohlr ... , filh ...
a ... , 'l<tbcido ...

(a)

do cavalo

utn .. , de ...

"',

de raça ... , pertencente

de 19 ..•

o produtor,
F....
(,,) Cbeia, alJeir.' ou u.oveu-

"'~

.~:

Observações

Z~

-

-

Encarregado

do Põsto,

Nota>« Os boletins devem ser sempre
enviados à Repartição,
mesmo que as
éguas não sejam cobertas, indicando os
motivos por que o não foram.

(a) ...

do cavalo

. .. em

iS"

o'"
,,0
Garanhão

F .. ,.

MODÊLO
Resultado

..

o

do POsto,

F. '"

Nota.- Os boletins devem ser sempre
enviados à Repartição,
mesmo que as

em

Registo de cobrição em i9 ..•

o'"
...
0

Garanhão

4." Repartição

2.' Direcção Geral

Registo de cobrição em i9 ...

o"
Garanhão

o produtor)

Ministério da Guerra

em ...
...
, altura

I

Registo de cobrição em i9 ...

s"

(Para

4.' Repartição

• Pôsto de cobrição
Egua registada n.O
Raça .. " idade ...
Côr e sinais ...
Ferro ... , na perna
Genealogia
P~i
Mae
Nome do produtor
... , concelho de

em

N.O 11

o Depósito)

Serviços de Remonta

Pôsto de cobrição em ...
Égua registada n.O '"
Raça ... , idade " .. , altura . , .
Côr e sinais '"
Ferro ... , na perna. , .
Genealogia
\ P~i .. " raça
.
I Mae .. , raça
.
Nome do produtor
... , residente
. . . , concelho de .. ,

..

MODÊLO

Ministério da Guerra

Serviços de Remonta

Mese,

N.· 11

MODÊLO

~~

•

Dimensões:

om,22

>< om,32
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MODÊLO N.· 12

MODÊLO N.- 14

Sr. Chefe da 4." Repartição da 2." Direeçõo Geral
do Ministério da Guerra (Serviços de Remanta}.

Ex.'·"

AVISO
Em cumprimento do disposto no § único do artigo 20.· do regulamento para o serviço de remonta geral do exército, de " . de ••.
de ',' ., se declara que foi anulado o registo da marca a ferro
n,· ... , pedido em .•. de ... por .•. para ••.
4." Repartição
da 2,' Direcção Geral do Ministério da Guerra
(Serviços de Remonta), em ..• de .•• de 19 '"

o

Presidente,
F....

F .•.. , Iavrador produtor residente em .•. e proprietário em ..• ,
pretende registar
o ferro ou marca do que faz uso ou destina ~
marcação dos produtos equídeos, e cuja descrição é a seguinte: ...
J unta a êste requerimento:
Três desenbos ou fotografias do ferro ou marca em escala natural, assinados polo requerente.
'I'rês desenhos em escala reduzida e conhecida e de forma tal
que possam ser colados em um quadrado de 0",15 de lado, assinados
pelo requerente.
Indicação do número médio de éguas fantis que possui.
Declaração do local onde usa aplicar O ferro ou marca.
Uma matriz tipogrl1fica de ferro com as dimansões convenientes
para ser impressa em qualquer jornal.
Um ferro por cada marca de que fizer uso, pronto a funcionar.

P. a V. Ex.·
se digne mandar

proceder

ao registo

Data .

•

(Alllnatnra

eom lo.ras bem loj!Ívell).

MODtLO N.o 15

MODÊLO N.· 13

MINISTÉRIO

DA GUERRA
4. a Repartição

2. a Direcção Geral
Serviços

de Relnon1:a.

.AVISO

-Número
Estlmpllba

do

reg11to

Ao Sr.

Chefe da 4." Bepartição da 2." Direcção Geral
do Miniltério da Guerra (Serviços de Remonta]

Pedido de registo de ferro ou marca
Remete •..
Morador em •.•

1-

Em cumprimento
do disposto no artigo 25.°, § 3.·, do regulamento para o serviço de remonta geral do exército, de .•. de .••
de .•• , e para conhecimento de quem interessar,
se anuncia que
no dia de hoje, à hora ••.
por:
a) Nome.
b) Profissão.
c) Residência.
d) Proprietário
de .' éguas.
foi pedido o rogisto de uma marca a ferro.
(desenho da marca)
destinada
à marcação de produtos de sua coudelaria, e que tem
o n.O •••
Da data da publicação dêste aviso começa a contar-se o prazo
de três meses para as reclamações de quem se julgar prejudicado
pelo registo pedido.
Lisboa, ... de ... de 19 ...

o

Chefe da Repartição,

P....

ORDEM: DO EXERCITO
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N.·I0

MODÊLO N.O 18

MODÊLO N.o 16

MINISTÉRIO.

DA GUERRA
4. a. Repartição

2. a Direcção Geral
Serviços
Ex.mo Sr, Chefe da 4." Repartição da 2." Direcção Geral
do .Minittério da Guerra (Serviçll4 de Remonta).

de Re~on"to.

Registo de marca a ferro
N.O •.•

o abaixo

assinado
Natural .••
Residente •.•
Proprietário
••.
Profissão ...

., .

.'
t-

Vem pela presente
marca a ferro

.lo.

reclamar

contra

o

a concessão do título de

Registada a ."
Cujo aviso tinha o n.· '"
E foi publicado no Diário do Gotêrno n.O •.. , de ... , com
fundamentos que constam da exposição junta.

[Desenho

do Cerro)

o

08

Marca a ferro de que faz uso o produtor ... , residente em .•• ,
concelho de •.. , que aplica na ... dos produtos da sua coudelaria, estabelecida
em •.. , dispondo do éguas fantis, registadas
nesta comissão.

o

Chefe da Repartição,
li"•...

Data.
(A.. lnatnra bem legível)

MODÊLO N.o 17

Dlmen.õe':

0·,52

X om,2l1.

MODÊLO N.· 19

MINISTÉRIO DA GUERRA

MINISTÉRIO.
4. a Repartição

2. a Direcção Geral
Serviços

DA GUERRA
4. a Repartição

2. a Direcção Geral

de Renl.onta

Serviço.

de Re~oll'ta

AVISO
Em cumpr imcuto <lo determinado no artigo 26.° do regulamente
para o serviço da remonta geral do exército, de ... de •. , do •• "
se decl ra que foi transferida a propriedade da marca a ferro
do F.•. , para F...•
Liijboa, ." de ... de 19 .•
(SMo em branco)

o

Chefe da Repartição,
J"•...

ElO

favor de ",

Natural de .,.
ReHidcllte em ..•
Voi rcgistatl0 110 dia ... do.,.
marcar 01 :;6Ui produtos l'quIdcoi
'l'cauleorêocia de registo •••
Li boa, ... de ... de 19 ...

ds •• " às ... horas do ••• ,para
~Ul •••
(rngiio do corpo).

o

Chefe da Repartição,
Ji'••••
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1.' Série

MODÊLO N.o 20

MODÊLO N.· 20 (t!erso)

MINISTÉRIO.

DA GUERRA

2. a Direcção Geral

4. a Repartição

Serviços

BILHETE

P1·odutor-Ex.mo

DE

Sr ...

de ReDlon-ta,

IDENTIDADE

N.o

,

Marca a ferro registada n. °

...

Onde é aplicada

Residência

(Desenho
do ferro)

'"

Observuções

a marca:

1.'- O presente bilhete de identidade serve para fazer a prova
a que se refere o artigo 30.° do regulamento de remonta
e obter as vantagens estabelecidas na lei e regulamento
de remonta.
2.'- Quando o produtor não puder comparecer, entregará o bilhete de identidade à pessoa que o represente, com declaração escrita, indicando o nome do representante e o motivo
por que não comparece.
3.·- O bilhete de identidade será restituído à Repartição quando
o produtor por qualquer circunstância deixe de ser assim
considerado.

Perna ...
Assinatura

Lisboa, ...

de ...

do portador

•••

de 19...
o Chef8 da Repartição,

F...

Dlmenl3el:

0",12X 0",08.

MODtLO N.o 21

MODtLO N.o 21 (folhas)

Instruções para a escrituração do «LIvro da remonta.
tste caderno é cartonado e as suas fôlhas têm 0-,16 de altura
por Om,10de largura, e é escriturado a lápis, depois de examinado
e aprovado cada solípede, do seguinte modo:
da ~ Indica-se se o mercado é geral, especial ou
extraordinário e a localidade onde o ser"
viço se está efectuando.
Data • •
. . J Marca-se o dia, mês e ano da compra.
I A numeração de ordem ê relativa a eada ano
Número.
"1
económico. É êste o nÚ1JleroQue se abre à
tesoura na garupa do animal:
Naturalidade ...
I e is aql
tal respeito se puder
Raça a que pertence
co h do veudedor.
Nome, prollslllo e Indíeam-se estell dados em presença das
morada do vendepropostas de venda e das declarações dos
dor. • . . . .'
interessados.
Nome e sexo.
I Quando o solipede fôr do sexo masculino in·I dica-se se é inteiro ou castrado.
·I Registam-se os anos e meios anos eompleIdade.
I tos.
I É medida pelo hipómetro de régua e insAltura
·I ereve-ae a conta exacta.
São escriturados em harmonia com o disposto
nos n.O.4õ a 67 das Not;õe. gerai. de hipoCôres e sinais .
•
logia do curso da classe de sargentos,
2.· edição, de 1889.
Ferro ..
· Idem.
Preço .•
Aquele por que fôr comprado o solípede,
Indica-se a unidade ou estabelecimeuto a
Destino.
que () solipede fôr de8tinado e onde fôr
mandado adir.
Regista-se o que a tal respeilo se puder
Ascendência.
colMr.

Classe e lugar da remonta .. ,

~ota.- Cada oaderno tem 101 fôlhas, sendo a primeira para estai lDstruc;lIese as restantes pna registar 2110 80lípedes. .As muares lIio elcrituradaa em caderno leparado. tete tem a capa preta
aquele v~.de escuro. 08 :lad~rno8escrituram.se até estarem toos pre?ne Idos, embora tenhllll de paasar de um para outro aDO
económico.

Destino •..

Classe e lugar
remonta.

l

Data '"
N.- ..•

Naturalidade
Raça ...
Nome, profissão e morada do vendedor .••
Nome e sexo ...
Idade .. , anos. - Altura '"
Côr e sinais •••

!

d

Ferro na perDa ...
Preço •.• , •••

Ascendência

1 ~~~

Observaçõel .•.
J)IUlClJlií08.

Om,HI X

0"',10.

1." Série

MontLo

22

N.o

ORDEM DO EXUCITO

2.· Que

as moléstias

redibitória

MINISTÉRIO

contra

b) Epilepsia

2. a Direcção Geral

d) Doenças
imobilidade;

de ReDlon1a.

•.. próximo, pretende
radas:
a) Boa

adquirir

conformação

exterior,

isenção de qualquer moléstia,
bilitã-Ios para o serviço j
b) Ausência

completa

rados de moléstias
dos animais;

gravei

.•.

do sistema

e) Doenças crónicas

temperamento

i) Claudicações

abaixo exa-

sadio,

completa

que pudessem

ter influído na constituj-

a

;
que tornem o solípede

é de trinta

e verificação

impróprio
destas mo-

dias para os casos de oftal-

mia intermitente

e amauroses

quinze dias para

os outros casos, começando

no dia seguinte

que determinem

intermitentes;

3.° Que o prazo para o reconhecimento

sido cu-

pelo síndroma

intermitentes;

léstias e vícios redibitórios
de haverem

caracterizadas

ou roncante;

j) Manhas ou taras nervosas
para o serviço mílítar.,

aleijão ou defeito que possa impossi-

de sinais indicativos

j

das vias aerodigestivas

h) Infecção mormo-laparónica

nos dias .•• de

com as condições

nervoso

soprante

g) Hérnias íngüínaís

se faz público:

1.° Que no mercado de ... , que deve realizar-se

e amauroses

e vertigens;

inspiração sibilante,
/) Birras;

EDITAL
Por esta Repartição

acção

são:

.c) Doenças crónicas dos pulmões, da pleura e do coração;

4. A Re~artição

Serviço.

493

e vícios que dão direito a intentar

os vendedores

a) Ofta!mia intermitente

DA GUERRA

N.· 10

ou de epilepsia

e vertigens,

e de

a contar-se o prazo

ao da compra.

ção

c) Idade:

4.° Em quaisquer

j

d) Altura:

j

e estar

Os machos deverão também
mente curados da castração.

ser castrados

MOOÊLO

completamente

curados

da

Lisboa, ' .. de ...
e achar-se

nacionais

classifica-

quando estes sa-

e os cavalos, éguas e mua-

5.° O prazo para receber propostas é de '"
chegada da comissão ao local de compras.

ou éguas com mais de quatro anos serão montados,

devendo aqueles ser castrados
castração.

os produtores

na venda dos seus produtos

tisfaçam às condições regulamentares
res sejam nascidos no País.

e) As alturas a que se refere a alínea d) são medidas com hipómetro de régua;
/) Os cavalos

mercados

dos têm preferência

horas, a contar

de 19 ...

completao Chefe da Repartição,

F ...

N.· 23
Propost;a de venda

O abaixo a~sinado! .. , de gado cavalar,
do ... o segumte gado:

residente

na freguesia

li.-

'"

de ... , concelho de .•• , propõe para venda à Comissão

de Remonta

Ferro na perua

Naturalidade
do
aulmal

Se:lo

.

Idade

Raça

~
Esquercla

-------

~.....,

I'"'~~'=

Côr geral da pelagem
blr~lta

-----I

IJ:'
.~

Observações

,

~

,
\

......

,

~

....
...
DlmOlli3ell

de ...

de 19 ...

0",112 X

o·,St.

da

F....

ORDEM DO EXÊRCITO

494

1.' Série

N.· 10

MODÊLO N.· 24

Documento n." ..•

MODÊLO N.· 25

Pague-se.

MINISTÉRIO DA GUERRA

O Chefe da Secção,
F....

2." DirecçAo Geral

Reoebi da. ....• Secção (Serviços de Remonta) a quantia de
••. ". .. ( ... ), importância de ... solípedes que lhe vendi para
serviço do exército pelos preços abaixo mencionados.

Serviços

4. a Repartiçãr
de ReDl.on'ta

(Nome do vendedor •.. )
Oemlssão Permanente de Remonta do ...
Quantidade

Sexo

hnportl\ncla

Preço

Marcham de .,. para ... cavalos e ... muares de remonta
que por êste Ministério foram destinados ao .
Os solípedes têm os seguintes números ., .

.....
...._
8

,

O

...

Soma.

.

••. , •.• de ••. de 19...

... de ... de 19...

(a) ...

(Espaço para reconhecimento da assinatura).
(ti)

o Presidente

da Comissão,
F....

Qnando o signatário não fór o próprio vendedor, mencionar a qualidade em

que Assina.

Dlmen,lIe.

J

0",8t X 0",111.

MODÊLO N.o 26

MINISTÉRIO DA GUERRA
2. a Direcção Geral

4. a Repartição

Ser'Vlços de Relnon'ta
Comissllo Permanente
Mercado de "',

de Remonta do

em •.. de •.. de 19...

Relatório a que se refere o n,o 1.° do artigo 59.° do regulamento de remonta

- _.~.-'- ,

Examina.
,~~~

~avalos
guas .
Muares.

...

Ap ov doa

j

It doa

b

rv çll

.

.
Total

I-doI

.
~

.'

Rejeição
/

Número de
Motivo.

Ob.erv ..~II••
Cavalo.

Muar61
.L"

.
...

de ...

de 19 ...

Dlmen.II"., 0·,89 X O-,H.

Informaçaes gerais sôbre o meroa do

/

L
o Presidente,
}I' •...
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MODÊI ...O N.o 27

MINISTÉRIO

DA GUERRA

2. a Direcção Geral

4. & Repartição

!Serviços

de Ren.o:n:ta

Comissllo Permanente

de ReJllonta do ...

Relação de ..• comprados pela dita Comissãoe entregues ao ...

N.o 27 (verBo)

MODÊLO

-

..

;;

....
'"....
..

.::

Destino
do solipode

14.0Ilho do animal

o

-~

a.,

Ano,
mil.
e di"

Número
de remonta

Naturall·
dade
do animal

Nome e l'rofl.são
do vendedor

Raça

.,

Soxo

II)

..

Idade

::
Õ

-- --

-- --1==

~~

_'

_-.

~_

o"
I~

"-

I~

I"

""
Dhu.n.G ...

O",S4 X 0",45.

I~

Preto
da oompra

Ferro

---:---

__......,

Allura

----Na
Porn"
eaquerda

-----o-c"

Praça

C3re. e a1n","

Na
perua
direita

'-:::-:"", '

:-=

Fllelr"

--- --~1
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MODÊLO

N.o 10

1." Série

N." 28
Nome, pôsto, ete., do oficial que liquidou

..

a praça.

_"'
Impcrtâncla
da Iíquídação
Dia

Mê.

",

-Z~
"
"~
_'o
o,,"

Data da liquidação

Descontos
Observações

.=Z«
=""'~

Ano

__ -

Quanto

Mê.

---'" -

-

.

I

Dtmensões

: 0'",32 X Om,22.

MODÊLO

N." 29 (ro8~o)

Instruções para a escrituração do livro destinado ao registo de éguas
ou de poldros

MODÊLO

Lugar

do registo ..•

N orne do criador ...
Residente

tste caderno ó cartonado o as suas fôlhas deverão ter 0",146 de
altura por 0",1 de largura e é escriturado a lápis depois de examinado cada solípede, observando-se
o seguinte:
a) A residência a indicar é aquela para onde deve ser enviada
a correspondência;
b) A numeração é seguida quando se trato de éguas, e relativa
a cada ano civil quando se trate de poldros;
c) Devem registar-se
os anos ü meios anos completos. Quando
se trate de poldros ú mais conveniente indicar-se a data do nasci-

mento;
d) A altura

ó medida pelo hipómetro

de régua c inscreve-se

aos centímetros;
e) A côr e sinais sscrjtur an-se conforme o estabcleeidc
para
gado de compra;
.f) Para os dados genealó~icos devem aproveitar-se
todas
indicações fo rnecidas e provaras pelo criador.

N." 29 (ver8o)

em ...

N.O ...
Nome..

Sexo ...

Idadu,. , .

Altura ...

Côr e binais ...

até
o
:lI1

Cada caderno teni 101 fôlhas, seu do a primeira para estas iustruçõcs c as restantes para regstar 200 sol ipedes, c a sua capa ó
de côr cinzenta clara.

Ferros

"

Genealogia

I

Observações

...

Data

.. / ... / ...

La

S~rie

ORDEM DO EXtRCITO
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:N.o to

° - Determinações

Minisltriu da Guerra -1. a D;recÇáu Geral- 3. a ReJl"rlição -

{.:l

Sr.rção

Que aos primeiros
e segundos
sargentos
cadetes
emquanto forem considerados
supranumerários,
nos termos do n," 6.° do § 2.° do artigo 42.0 do decreto
u. o 17 :379, e bem assim às praças supranumerárias,
nos
termos do 1l.0 3.° do referido parágrafo,
não deve ser
concedida readmissão.
.
. , A os primeiros
e seguudos
sargentos
cadetes
(llLe
Ja eram readutitidos
antes da publicação
do decreto
n. ° 17:379, deve ser mantida a readmissão,
não lhes
Hendo porém cun(~edirlo novo período emquanto forem

sup ranumerúrios.
João Namorado de Aguiar.
Está conforme.

o Ajlldante

Gtmeral,

44r~hÁLrT~

?~
;/

N.o 11
MINISTÉRIO

DA GUERRA

12 DE AGOSTO DE 1930

ORDEM

DO EXÉRCITO
(t.a Série)

Publica-se ao exército o seguinte:

1. o -

Decretos

Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete
Decreto n.O 18:521

Tornando-se necessário aproveitar nos serviços de fiscalização os oficiais superiores do serviço de administração militar que pelo decreto n.? 16:718, de 12 de Abril
de 1929, são atribuídos aos conselhos administrativos
dos quartéis generais das regiões militares;
Reconhecendo-se que a presidência dos mesmos conselhos pode, som maior inconveniente para o serviço,
ser exercida nalguns quartéis generais pelo respectivo
chefe do estado maior;
Considerando que aos quartéis genrrais do govêrno
militar de Lisboa e do comando da L." região militar
não pode, sem grande inconveniente para o serviço, ser
aplicado o mesmo critério;
Usando da faculdade que me confere o n. ° 2.0 do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n." 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
Hoi por bem decretar, para valor como lei, a seguinte

500

ORDEM DO EX11':RCITO N.o 11

1." Série

alteração ao decreto com fôrça de lei n. ° 16:718, de 12
de Abril de 1929 :
Artigo
1.0 O presidente
do conselho administrativo
dos quartéis generais das 2. a, 3. fi e 4. a regiões militares
é o chefe do estado maior da respectiva região.
Art. 2.° Os quadros I anexos ao decreto com fôrça de
lei n." 16:718,
de 12 de Abril de 1929, e decreto
n." 16:756, de 20 de Abril do mesmo ano, são modificados em conformidade
com o disposto no artigo 1.0
Art. 3.° Fica revogada a legislação em contrário.
Determma-se portanto ~ toda!! as autorrdades a quem
o conhecimento
e execução do presente decreto com fõrça
de lei pertencer
o cumpram e façam cumprir e guardar
taro inteiramente
como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições O façam imprimir,
publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da República, em 27 de Junho de 1930.- ANTÓNiO ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONA -s-Dominqos Augusto Alvps da Costa Oli-

»eira - António Lopes Mateus -- Luis Maria Lopes da
Fonseca - António de Oliceira Solazar
João Namorado
de Aguiar-Luis
António de J.lfagalhãe8 Correia-Fernando Augusto Branco- João Antunes Guimarães-« Gustavo Cordeiro Ramos=: Henrique Linhares de Lima.
-c

Hinislério da Guma-

5.a Reparlição da Direc~ão Geral da Conlabilida(:e Públita
Decreto

n.O 18:536

Usando da facnldado que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto 0.° 12:740, de 26 do Novembro do
1926, por fôrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n." 15:331, de 9 de Abril do 1~28, sob pl'OpOSÜI.do Ministro da Guerra e tendo ouvido o Conselho do Ministros: hei por bem decretar,
para "dor como lei, o seguinte:
,
Artigo 1.0 E desde já inscrita no n. ° 2) do artigo 18.0,
capítulo :3.0, elo orçamento do Ministério da Guerra, pura
o ano económico de 19:W-1930 a quantia de 500,OOO~~,
que irá reforçar
as verbas que no mesmo orçamento,
número,
artigo e capítulo estão descritas sob li. rubrica
«Manntenção
da ordem pública», conforme os decretos
com fôrça de lei n.OS 17:4l9, de 20 do Setembro de 1929,
e 18:389, de 27 de Maio de 1930.

1." Série
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Art, 2.0 Ê anulada. também, desde já, a mesma importância de 500.00015 no n. o 1) do artigo 88. o, capítulo 6. o,
do orçamento
a q ne se refere o artigo anterior «Arma
de infantaria»,
«Pessoal dos quadros aprovados por lei».
Art. 3.0 Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se
portanto a todas as autoridades
a quem
o conhecimento e execução do presento decreto com fõrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tum inteiramente
como uêlo se contém.
Os :\1inistros de todas as Repartições
o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República,
em 26 de Junho de 1930.- ANTÓNIO OSCAR
FRAGOSO
CAmIONA - Dominqos Augusto
Ah'es da
Costa Oliveira - Auténio Lopes Jlateus - Luis Maria
Lopes da Fonseca - António de Oliveira SalazarJoão
Namorado de Aguiar - Luís António de J.1IagalhãesCorreia - Fernando Augusto Branco -João
Antunes Guimarães - Gustavo Cordeiro Ramos - Henrique Lillhm'es
de Lima.
DE

lIiuistério da Guerra - Repilrlição tio Gabil:ete do Millislro
Decreto n.O 18:582
Atendendo
ao qU0 me foi representado
pelo Ministro
do Interior
no sentido de conceder aos oficiais em serviço nas diferentes
corporações
de polícia dependentes
do seu Ministério a faculdado de proceder à investigação
de todos os crimes praticados pelos seus IDembros, tendo
os autos dessa investigação
a Iôrça de corpo de delito, e
ainda a faculdade de serem julgado:'! peJAS tribunais militares todos os que dessas polícias fazem parte;
Atendendo
a que não faz sentido terem-se concedido
às aludidas corporações
atributçõoe mais largas sem as
levar até ondo o bom critério indica;
Atendendo a que não há motivo algum que justifique
o não terem os oficiuis em serviço nas uludidas corporações o poder de investigar os crimes praticados
pelos
seus membros,
organizando
os respectivos
processos,
como sucede com a guarda nacional republicaua ;
Atendendo a que também não faz sentido que os ditos
membros não respondam nos tribunais militares;
Usando da faculdade que me confere o n." 2.0 do ar-
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tigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo 1.° do decreto
n. ° 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 Ao artigo 252.° do Código de Justiça Militar é acrescentado o n.? 13.°, que terá a seguinte redacção:
13.° Pelos comandantes ou directores, seus imediatos O pelos chefes de serviço diário da policia de
segurança pública, da policia de informações e da
polícia internacional portuguesa, quando sejam oficiais do exército ou da armada.
Art. 2.° A alínea e) do artigo 365.° do mesmo Código
passa a ter a seguinte redacção:

e) Aos comissários, comissários adjuntos, chefes,
cabos, guardas e agentes das diferentes secções da
policia de segurança pública, da policia de informações e da polícia internucioual portuguesa, acusados
de crimes previstos e punidos pelo Código Penal,
praticados quando estiverem no exercício das suas
funções ou em virtude de deveres impostos pelas
leis e regulamentos das mesmas polícias.
Art. 3.° O artigo 427.° do Código de Justiça Militar
passa a ter a seguinte redacção :
Artigo 427.° Os autos das diligências praticadas
pelos agentes da polícia judiciária-militar,
com todos
os documentos, papéis e quaisquer objectos que digam respeito aos factos sõbre que versam o corpo
de delito, serão remetidos: ao comandante da respectiva região ou govêrno militar, se o argüido pertencer ao exército ou às polícias de segurança pública, informações ou internacional portuguesa; e
ao comandante geral da armada, ou à autoridade
naval compotente para ordenar o prosseguimento do
processo, segundo as circunstâncias, se o argüido
pertencer à armada.
§ único. Do mesmo modo procederão as autoridades judiciais comuns relativamente aos processos
que ante elas forem instaurados por crimes da competência dos tribunais militares.
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Art. 4.° Êste decreto entra imediatamente em vigor e
revoga a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fõrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado DOS Paços do Governo da
República, em 10 de Julho de 1930.-ANTÓNIO
ÓsCAR DE FRAGOSO
CARM.ONA-Domingos Augusto Alves
da Costa Oliveira - António Lopes Mateus -Luís Maria
Lopes da Fonseca-António
de Oliveira SalazarJo(1o
Namorado de Aguiar - Luis António de Maqolhãe« Correia- Fernando Augusto Branco -Jo(1o Antunes Guimarãee=: Gustavo Cordeiro Ram08- Henrique Linhares
de Lima.
Decreto n.· 18:608

Usando da faculdade que me confere o D.O 2.° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra: hei por bem aprovar e mandar pôr
em execução o regulamento literário do Colégio Militar,
que faz parte dêste decreto.
Os Ministros da Guerra e da Instrução Pública o façam
publicar. Paços do Governo da Ropública, 14 de Julho
do 1930.-ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONA-João
Namorado de Agular'- Gustavo Cordeiro Ramos.

Regulamento literário do Colégio Militar
CAPÍTULO I

Do plano de estudos
Artigo 1.0 O Colégio Militar 6 um estabelecimento do
ensino secundário, equiparado para todos os efeitos pedagógicos aos liceus nacionais centrais, habilitando portanto para cursos superiores.
§ único. Aos alunos do Colégio Militar será ministrada,
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durante a freqüõncia do Colégio, a instruç-ão militar ne- .
cessária para que possam, ao findar o curso, ingressar
no exército,
no põsto de primeiro sargento cadete, nas
armas de infantaria e cavalaria.
Art. 2.0 O Colégio Militar, organizado
por forma a
assegurar
perfeitamente
a eq uiparação
estabelecida
no
artigo anterior, depende administrativamente
do Ministério da Guerra e pedagogicamente
dêste Ministério e elo
da Instrução,
por intermédio
do general inspector permanente dos estabelecimentos
da Obra Tutelar e Social,
ouvida a secção pedagógica
do Conselho Tutelar e Pedagógico dos Exércitos de Terra e Mar, quando o julgar
necessário,
nos termos
du artigo 28.0 do decreto-lei
n." 15:709, de 12 de Junho de 1928.
Art. 3.° O curso do Colégio é constituído pelos cursos
liceais, geral e complementar
de sciõncias, com a duração e segundo os planos de estudos estabelecidos
para
os liceus, tanto no que respeita- às disciplinas professadas, como à sua distriburção
pelas classes dos cursos.
Art. 4.° O ensino será ministrado acatando- se as normas legais em vigor nos liceus e procurando
aproveitar
as condições que resultam
do internato dos alunos e do
carácter
militar do Colégio para uma perfeita execução
do regime do ensino por classes.
Art. 5.° Os programas
das disciplinas que constituem
o curso do Colégio Militar serão os que vigorarem para
os liceus e a escolha dos livros adoptados
para o ensino
subordinar-se
há igualmente às disposições legais em vigor para o ensino liceal.
Art. 6.° Haverá no Colégio o ensino de trabalhos manuais educativos
em cartão, madeira e, ferro, com cuja
apreciação
não se entrará
para a classificação escolar
dos alunos. A direcção dêsses trabalhos deve ser confiada a um professor nomeado pelo director do Colégio,
ouvido o conselho escolar.
§ único. Os trabalhos
manuais educativos,
sem perderem a sua feição própria,
deverão, quanto possível,
ser relacionados
com o estudo dos alunos nas diferentes
disciplinas do curso.
Art. 7.° Será ministrado no Colégio o ensino do canto
coral, no qual se deverá dar preferência
às canções de
carácter patriótico.
§ único. Juntamente
com esta instrução,
será ministrado aos alunos o ensino de rudimentos
de música e de
solfejo entoado.
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8. o No princípio
do ano escolar o director do
ouvido o conselho dos directores
do classe, a
que assistirá, com voto consultivo acêrca do horário, o
médico mais graduado ou antigo do Colégio, organizará
a distribuíção
dos serviços escolares pelos dias úteis da
semana, em cada classe, e respectivo horário.
§ único. A dlstríhutção dos serviços e o horário serão
submetidos
à aprovação
do general vice-presidente
do
Conselho Tutelar e Pedagógico
dos Exércitos
de Terra
e Mar, inspoctor
dos estabelecimentos
da Obra Tutelar
e Social.
Art. 9.0 Nos fins do ano lectivo, em dias oportunamente indicados pelo director, realizar-se bão:
a) As provas
de cultura intelectual
nas classes que
não têm exame, realizadas
em algumas disciplinas, com
a assistência do director do Colégio, do director da classe
e, quanto possível, dos professores
da classe;
b) A exposição de trabalhos escritos, de desenho, manuais e individuais,
feitos pelos alunos durante o ano
lectivo, sendo recompensados
aqueles
que mais se distinguirem, conforme o parecer dos conselhos das classes
a que pertencerem;
c) As provas de cultura física e de _instrução militar.
Todas estas provas são destinadas à verificação dos
resultados
obtidos com a educação colegial e a facultar
aos professores
meios seguros de apreciarem
os alunos
em regime de classe.
A rt. 10. o O ano escolar e o ano lectivo começam no
dia destinado à abertura dos liceus e terminam:
aquele
em 31 de Julho c êste em 20 do Junho.
§ único. Os últimos dois dias do 1.0 e 2.0 períodos são
destinados
às roüniõos de classe para o apuramento
das
notas dos alunos,
conformo o preceituado
no regulamento de instrução secundária,
não havendo aulas nesses
dias. As notas obtidas pelos alunos serão cm seguida
publicadas
na Ordem do Colégio.
Art. 11.0 IIá férias no Colégio desde o dia 23 de Dezembro II. 6 de Jnnoiro, inclusive, nos três dias que se
seguem ao domingo de Carnaval,
de domingo de Ramos
ao de Pascoela c de 1 de Agosto ao comêço do ano lectivo.
§ único. Além dos feriados nacionais e do do Município de Lisboa,
será feriado,
no Colégio, o dia 3 de
Março, aniversário
da sua fundação.

Colégio,

506

ORDEM DO EXlffiCITO

N.o 11

1." Série

CAPÍTULO II

Da admissão e matricula dos alunos
Art. 12.0 A admissão dos candidatos à entrada no
Colégio é das utrlbutções do Conselho Tutelar e Pedag6gico dos Exércitos de Torra e Mar.
Art. 13.0 A matricula dos alunos efectua-se por anos
ou classes, s6 em um ano ou classe, e, sucessivamente,
desde a classe em que principiam a freqüõncia.
§ 1.0 As habilitações legais para a freqüêncía
da
1.a classe são as exigidas para a matricula na La classe
dos liceus.
§ 2.0 Para a matricula na 2. a classe dos alunos que
iniciaram a freqüência colegial na 1.a classe, é condição
indispensável ter obtido passagem nesta classe, no Colégio; para os alunos que iniciam a frequência colegial
naquela classe, a habilitação legal é constituída por um
certificado de passagem na 1.& classe em qualquer liceu
ou ainda pelo exame de admissão à 2.& classe, foito no
Colégio ou em qualquer liceu.
Para a matrícula nas restantes classes é condição indispensável ter obtido, no Colégio, as condições legais de
passagem nas classes imediatamente inferiores, conforme
a legislação liceal.
Art. 14.0 O secretário do Colégio lavrará, em livros
para isso destinados, termos de matricula dos alunos das
diversas classes.
Art. 15.0 É permitido a qualquer aluno transferir a
sua matrícula para os liceus, nos termos da respectiva
legislação, devendo porém o interessado, quando interno, ter previamente obtido baixa no batalhão colegial,
não podendo voltar a freqüentar as aulas no Colégio.
CAPÍTULO III

Do funcionamento das aulas
Art. 16.0 A abertura das aulas será em sessão solene, proferindo por esta ocasião um dos professores,
designado pelo conselho escolar, uma oração adequada
ao acto e conferindo-se depois os prómios e diplomas
aos alunos que, no ano lectivo anterior, os tiverem merecido.
Art. 17.0 Em seguida à entrada do professor e dos
alunos para qualquer aula, o contínuo tomará o ponto e
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nomeará em voz alta, pelos seus números, os alunos
que faltarem.
Art. 18.0 Para o registo de frcqüõncia em cada aula,
o respectivo professor terá um caderno, no qual consignará as faltas dadas por cada aluno e bem assim as
notas por cada um obtidas nos diversos trabalhos escolares e qualquer outro esclarecimento interessante para
a apreciação do aproveitamento dos alunos.
§ único. No fim de cada trabalho escolar o professor
enviará para a secretaria um boletim que será presente
ao director de classe respectiva e do qual conste o
assunto versado, os números dos alunos que faltaram,
as ocorrências extraordinárias e qualquer outra indicação que julgue conveniente mencionar.
Art. 19.0 No principio do cada ano lectivo será publicado na Ordem do Colégio o número de faltas com
que, nos termos da legislação liceal, se perde o ano em
cada disciplina.
§ 1.0 O apuramento dos alunos, nas condições dêste
artigo, será feito na secretaria, em presença das partes
das aulas, entregues diàriamente pelo oficial de dia, e
dos boletins, publicando-se depois na Ordem do Colégio
os números dêsses alunos.
§ 2.0 Aos alunos que perderem o ano por faltas, na
conformidade dêste artigo, poderá o conselho dos directores de classe anular algumas, nos termos da legislação
liceal.
§ 3.0 Os alunos que perderem o ano nos termos dêste
artigo serão entregues a seus pais ou tutores até o comêço do novo ano lectivo, deixando de pagar o subsídio
de alimentação até o fim do respectivo ano escolar.
CAPÍTULO IV

Da classificação dos alunos
Art. 20. o Na classificação dos alunos proceder-se há,
em tudo, de harmonia com o preceituado na legislação
do ensino liceal.
Art. 21.0 As perdas de ano e passagens de classe serão igualmente determinadas segundo as regras expressas na legislação do ensino dos liceus.
Art. 22.0 Feito o apuramento da freqüêneia anual, o
secretário do Colégio lavrará os termos de encerramento
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nos respectivos livros de matrícula e organizará as relações dos alunos habilitados para exame, nas classes em
que êles se realizem. Nestes termos, que deverão ser assinados pelo director de classe e pelo secretário, mencionar-se há a classificação geral da freqüência.
Art. 23.0 A perda de ano, de qualquer aluno, por falta
de freqüõncia será mencionada na Ordem do Colégio
Igualmente serão publicadas no fim do cada período escolar as fa 'tas dadas pelos alunos nos respectivos pertodos.
S único. Os alunos eliminados pelas disposições dêsto
artigo serão entregues a seus pais ou tutores, não podendo
regressar ao Colégio senão no principio do novo ano lectivo, deixando de pagar subsídio de alimentação, salvo
se a eliminação se der no fim do 3.0 período.
CAPÍTULO

Da educação

V

cívica

Art, 24.0 O director, auxiliado por todos os oficiais do
Colégio, promoverá cuidadosamente a instrucão e a
educação cívica e moral dos alunos, tomando como
norma o preceituado nas disposições da secção II do capitulo I da organização da Obra Tutelar e Social dos
Exércitos de Terra e Mar, que contém as bases fundamentais de educação nos estabelecimentos da mesma
Obra Tutelar e Social.
Os professores das diferentes disciplinas, especialmente os de português, geografia, história e filosofia,
devem aproveitar todos os ensejos que se lhes deparem
para ministrar aos seus alunos a instrução e educação
cívicas.
Certos assuntos, como os direitos e deveres dos cidadãos, os fundamentos da democracia e o respeito pela
lei, e todo o mecanismo da organização social, deverão
mesmo sor tratados em palestras feitas com tal objectivo.
Art. 25.0 As bases fundamentais da educação, constantes da secção II do capítulo I da organização da
Obra Tutelar e Social, a que so refere o artigo anterior, serão afixadas no edifício do Colégio, em lugares
onde possam fàcilmente ser consultadas pelo corpo educativo e alunos.
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Art. 26.0 Fica expressamente l)rC'ceituada a comemoração da Independência Nacional, no dia 1 de Dezembro,
a do aniversário da morte de Camões (Festa de Portugal) e a do aniversário da fundação do Colégio.
CAPíTULO VI

Das excursões escolares e visitas de estudo
Art. 27.0 Realizar-se hão excursões escolares e visitas de estudo com o fim de:
. a) Dar ao ensino das sciêucias físico químicas e naturais e da geografia o carácter objectivo, sem o qual nem
a aprendizagem dessas disciplinas conseguirá captar o
interêsse dos alunos, nem o espírito dêles se formará
convonientomente para estudos mais profundos das seiêndas da natureza;
b) Incutir no espírito dos alunos o respeito pelos monumentos artísticos ou históricos, e chamar a sua atenção para os lugares em que se passaram importantes
factos da história nacional;
c) Proporcionar-lhes o conhecimento do trabalho em
todas as suas formas e das iniciativas beneficentes, habituando-os a respeitar o trabalho e toda a obra de solidariedade humana;
d) Auxiliar, em geral, a sua preparação para toda a
acção da vida prática.
Art. 28.0 São especialmente recomendados os passeios escolares ao campo, as visitas a pontos apropriados para a observação dos aspectos e fonómonos geográficos, a jardins botânicos, colecções zoológicas e geológicas, museus, monumentos, locais históricos, fábricas
e outros estabelecimentos oficiais ou particulares, institutos de educação e benoficência.
Art. 29.0 Pertence ao director do Colégio, do acôrdo
com o director da classe e com o professor ou professores que dirigirem as excursões ou visitas de estudo, estabelecer as disposições necessárias para que elas se
realizem em condições de os alunos poderem colbêr todo
o proveito educativo que se tem em vista com as exeursõos ou visitas.
§ 1.0 Estas disposições aplicam-se a todas as excursões ou visitas de estudo, que devem ser estabelecidas
segundo um plano geral aprovado pelo conselho escolar,
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em cada ano lectivo, sob propostas dos conselhos de
classe.
§ 2.0 Para o cumprimento do presente artigo, os professores das disciplinas em que devam realizar-se excursões escolares ou visitas de estudo no principio de cada
ano lectivo apresentarão as respectivas propostas em
conselho de classe, as quais, depois de aprovadas, serão
presentes ao director do Colégio, que as submeterá à
aprovação do conselho escolar.
Art. 30.0 Os alunos devem ser convenientemente preparados para as excursões ou visitas de estudo, incitados
durante elas a tomar nota das observações e a apresentar nas respectivas aulas pequenos relatórios ilustrados
com fotografias ou por qualquer outra forma que mais
lhes agrade.
§ único. Na 7. a classe, os professores que dirigirem as
excursões poderão encarregar alguns alunos de apresentar relatórios mais circunstanciados, os quais serão lidos
perante os alunos e professores da classe. Se os conselhos de classe os julgarem em condições de publicidade,
proporão ao director a sua publicação no Anuário do
Colégio.
Art. 31.0 Os professores, quando dirigirem visitas de
estudo ou excursões escolares, serão, para todos os efeitos, considerados no exercício das suas funções docentes.
O aproveitamento do aluno nas excursões deverá ser
tomado em consideração para efeitos de freqüência.
CAPÍTULO VII

Dos exames
Art. 32.0 Haverá no Colégio os exames de saída do
curso geral (5.& classe) e do curso complementar de
sciências (7.a classe) ou os que venham a ser obrigatórios para os alunos dos mesmos cursos liceais, e, excepcionalmente, os exames de admissão a classe.
§ 1.0 Sempre que, por motivo de doença prolongada,
um aluno perder um ano, nos termos do artigo 19.0 deste
regulamento, poderá requerer ao director do Colégio
para fazer exame da respectiva classe, o que lhe será
permitido quando obtiver parecer favorável do conselho
de classe e do conselho escolar.
§ 2.0 A nenhum aluno poderá ser feita esta concessão em mais de um ano lectivo.
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Art. 33.0 A organização e funcionamento dos júris, as
provas dos exames e a sua apreciação, assim como a
classificação final dos alunos, subordinar-se hão, em tudo,
à legislação liceal.
Art. 34.0 O resultado dos exames será registado nos
livros de termos dos exames e comunicado à secretaria.
Art. 35.0 O presidente do júri dos exames do curso
complementar, quando não fizer parte do corpo docente
do Colégio ou não seja o director, apresentará. ao general inspector um relatório acõrca dos mesmos exames.
Art. 36.0 Só é permitida a admissão a exame no Colégio aos alunos internos e aos externos a que se refere o
artigo 50.0 dõste regulamento.
Art. 37.0 Ao director, ouvido o conselho escolar, compete regular o serviço de exames; o secretário do Colégio, segundo as indicações do director, organizará as
listas dos alunos que hão-de ser examinados por cadajúri.
Art. 38.0 O director pode conceder aos alunos permutas dos dias de exame, a requerimento fundamentado dos
interessados, desde que reconheça que os motivos alegados são verdadeiros e justos.
Art. 39.0 O serviço de exames 6 obrigatório para todos os professores do Colégio.
CAPíTULO VIII

Dos prémios
Art.
mios:

40.0

Podem

ser concedidos os seguintes pré-

(() Por aplicação literária :
Prémio pecuniário de 1006;
1Iedalha de ouro;
Medalha de prata;
Obra scicutífica ou literária
rito.
b) Por aptidão física:
Prémio pecuniário do 50~;
Prémio pecuniário de 30a ;
Palmas de onro;
Palmas de prata;
Louvor.

de reconhecido mo-
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Art. 41.0 Os prémios pecuniários de 100;5 serão concedidos aos alunos que eatisfnçam às seguintes condições:
1.0 Terem obtido a clnasificação de distinto no exame
do curso complementar de sciências ;
2. o Terem média do freqüêncía anual não inferior a
15 valores e média não inferior a 12 valores em cada
disciplina;
3. o 'I'erom bom procedimento moral.
Art. 42.0 As medalhas de ouro serão concedidas aos
alunos que satisfaçam às seguintes condições:
1. o Terem obtido a classificação de distinto no exame
do curso geral;
2. o Terem média anual de freqüência não inferior a
15 valores e média não inferior a 12 valores em cada
disciplina;
3.0 Terem bom procedimento moral.
Art. 43.0 As medalhas de prata serão concedidas aos
alunos das classes em que não luí exames e que sntisfu-.
çam às seguintes condições:
1.o Terem obtido média final de frcq üência a que corresponda a classificação de distinto;
2.0 Não terem média inferior a 12 valores em cada
disciplina;
•
3.0 Terem bom procedimento moral.
Art. 44.0 Os livros serão concedidos aos alunos que
tiverem obtido distinção no exame, mas que não reúnam
as condições necessárias para lhes serem concedidos os
outros prómios a que 80 refere a alínea a) do artigo 40.0
Art. 45.0 O apuramento dos alunos com direito a prémio ser:í feito em conselho escolar, reünido em seguida
à terminação dos exames na época normal.
A1it. 46.0 Os prémios a que so refere a alínea b) do
artigo 40.0 serão concedidos nos termos consignados no
regulamento interno do Colégio Militar.
Art. 47.0 Os diplomas que acompanham os prémios
serão assinados pelo director do CoMgio e pelo respectivo director de classe,
Art. 48.0 Os nomes e números dos alunos premiados
serão publicados na Ordem do Colégio e também na Ordem do Etcéreito.
Art. 49.0 Nas curtas de curso do Colégio serão mencionados' os prémios obtidos polos alunos nas diversas
classes, bem como a classificação que houverem obtido
na disciplina de língua alemã, quando a tenham frcqüontado com aproveitamento.
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CAPÍTULO IX

Dos alunos externos
Art. 50.° Aos professores
e oficiais em serviço no Colégio é permitida
a matrícula
de seus filhos ou netos,
quando permanentemente
a seu cargo, como alunos externos, se satisfizerem às condições legais, sempre que o
director não veja inconveniente.
§ 1.0 Não é permitida a matrícula, como alunos externos, a indivíduos que tenham praça assente no exército.
§ 2.0 A instrução militar é obrigatória para os alunos
externos,
devendo ser-lhes ministrada
aquela que fôr
compatível com o tem po que freqüentarom
o Colégio.
Art. 51.° Os alunos externos que satisfaç:lm às condições exigidas pela lei de 8 do Julho de 1913, esclarecida pelo decreto n.? 10:900. do 30 de Junho de 1925,
terão, ao terminarem o curso do Colégio, as mesmas vantagens q ue as leis conferem aos alunos internos.
Art. 52.° O professor
ou oficial que pretenda matricular um filho ou noto, como aluno externo, em qualquer
classe do curso do Colégio, deverá requerer a abertura
da matricula ao director, acompanhando
a petição com os
seguintes documentos:
1.0 Para a matricula. na Ln e 2.a classes, os que foram designados no artigo 13.° e mais os seguintes:
a) Certidão pela qual se provo que o candidato está,
no que respeita à idade, nas condições exigidas pelo reguIamento do Conselho Tutelar e Pedagógico;
li) Atestado em qUf\ S0 prove ter sido vacinado e não
sofrer de doença contagiosa.
2.0 Para a matrícula em qualquer das outras classes:
certidão de idade, atestado cm que se provo ter sido vacinado ou ter tido varíolu e não sofrer de doença contagiosa, certidão de aprovaeão no exame realizado na classe
anterior, se fõr classo em quP haja exame, feito em qualquer liceu, ou certidão em que prove ter obtido passagem na classe anterior em qualquer liceu ou nele ter sido
aprovado no exame de admissão à classe em que se deseja matricular.
§ LU São dispensados de apresentação
ele certidões os
alunos que tiverem dado as suas provas no Colégio.
§ 2.0 Aos alunos nas condiçõt>s do artigo 50.0 poderá
ser permitido continuar o curso, embora deixem de pertencer ao pessoal do Colégio os oficiais ti. cujo cargo es-
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tejam, desde que estes tenham, pelo menos, quatro anos
de serviço efectivo e seguido no Colégio após a matricula de seu filho ou neto.
Art. 53.0 Os termos de matrícula dos alunos externos
serão lavrados em livro especial, designando cada um
dêles o nome, a filiação, a naturalidade, a idade do aluno
e a classe que vai freqüentar. Cada têrmo será assinado
pelo secretário e pelo aluno.
Art. 54.0 E permitida a transferência dos alunos externos, durante o ano lectivo, dos liceus para o Colégio
e vice versa, nos termos da legislação liceal.
Art. 55.0 Os alunos externos não têm direito aos prémios de medalhas e palmas a que se refere o artigo 40.0
Aqueles que estiverem nas condições em que aos alunos
internos são concedidos estes prémios será dada, na sessão
de abertura das aulas, uma obra literária ou scientffica
de reconhecido valor, aprovada pelo conselho escolar.
Art, 56.0 A concessão a que se referem o artigo 50.0
e o § 2.0 do artigo 52.0 cessará logo que o aluno incorra
em falta que importe grave ofensa da boa ordem e disciplina do Colégio, e bem assim quando houver reincidência no cometimento de faltas.
§ único. Para aplicação do disposto neste artigo é nocessária a opinião conforme do conselho de disciplina.
Art. 57.0 Aos alunos externos será aplicável o preceituado no artigo 20.0 e bem assim IlS disposições estabelecidas parll a freqüência e exames dos alunos internos.
CAPÍTULO X

Do director
Art. 58.0 O director do Colégio será um oficial generalou um coronel dos quadros do exército metropolitano, do activo ou da reserva, de reconhecida e provada
idoneidade.
Art. 59.0 O director tem, a respeito dos indivíduos
sob as suas ordens, em serviço ou aprosentados no Colégio, a competência disciplinar que lhe confere o regulamento de disciplina militar.
Art. 60.0 Pertencem ao director, na parte pedagógica,
todas as atribuições qUfl as leis e regulamentos confiram
aos reitores dos liceus, incumbindo-lhe designadamonte :
1.o Velar incessantemente para que, em cada classe o
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entre todos, impere a unidade de espírito e de acção, que
é uma das condições essenciais para a completa realização dos fins da instrução ministrada
no Colégio;
2.0 Convocar as reüniõos do conselho escolar, do conselho de directores de classe e dos conselhos de classe,
~os dias prescritos
neste regulamento
e sempre que os
mterêsses escolares o exijam;
3. u Presidir às sessões do conselho escolar, do conselho dos directores
de classe e dos conselhos de classe
em que se dêem notas de freqüêucia e apro v eitamento
dos alunos, promovendo
que haja a possível unidade de
critério na apreciacão ;
4.0 Superinteuder
na observância
dos programas
e fazer cumprir aos professores
e assistentes
de estudo os
deveres que lhes estão marcados;
5.0 Promover a aquisição do material escolar e didáctico necessário;
6.0 ltesolver,
ouvindo sempre o director de classe ou,
quando o julgue necessário,
o conselho dos directores
do classe ou o conselho escolar,
quaisquer
dúvidas
acõrcu dos programas,
tendo em vista o carácter típico
do ensino secundário;
7. o Organizar
a distributção
do serviço das aulas e
dos professores,
ouvido o conselho dos directores
de
classe, e fazer, em tempo competente,
a organização
e
distributção
do serviço de exames;
8.0 Decidir quaisquer divergências de carácter pedagójrico entre os directores de classe e os professores;
0.° Elaborar
um relatório anual, dirigido ao general
inspector,
sobre a forma como decorreu o ensino e vida
c()l(l~ial, propondo as medidas que julgue úteis e necessárias para SE>U aproveitumento
e progresso;
1().0 Tomar, em casos urgentps, as resoluções extraordinárias
que as circunstâncias
reclamarem,
particip audo logo as providências
adoptadas
ao general inspoctor ;
l l .? Autorizar,
por despacho, as certidões pedidas à
secretaria,
e oxtrníd as dos livros do estabelecimento,
que
se refiram a actos públicos;
1~.0 Assinar os tormos de abertura e encerramento de
todos os livros destinados à escrituração
do estabeleci111011tO
e rubricá- los por seu punho ou chancela;
1:\.0 Assinar as cartas de curso e diplomas de prémios. Na parte adminietrativa,
além das funções de
comando que resultam do carácter militar do estabeleci-
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mento, é das suas atribmções
guintes termos:

1." Série

conceder licenças nos se-

a) Ao pessoal militar:
Todas as licenças e dispensas que, pelo regulamento disciplinar e mais regulamentos em
vigor no exército, são da sua competência,
na parte aplicável ao estabelecimento.
b) Ao pessoal civil:
1. o Com vencimentos, a todo o pessoal, por
motivos atendíveis, até cinco dias em cada
ano, fora do tempo de férias;
2. o Sem vencimentos, a todo o pessoal, por motivos atendíveis, até dez dias em cada ano,
fora do tempo de férias.
c) Aos alunos, até três dias om cada ano, fora do
tempo de férias, e aos domingos o dias feriados,
quando o mereçam pelo seu procedimento e aproveitamento escolar.
d) Ao pessoal civil e militar:
Com vencimentos, durante as férias, a todo o
pessoal que possa ser dispensado do serviço.
Art. 61.° O director não poderá exercer o magistério
no Colégio, ainda que pertença ao seu corpo docente.
Art. 62.0 O director será substituído nos sous impedimentos pelo sub-director, a não sor que no corpo docente haja algum professor efectivo mais graduado ou
antigo do que êle, porque em tal caso recatrá neste a
substittúção.
CAPÍTULO XI

Do conselho escolar
Art. 63. O conselho escolar é constituído pelos professores efectivos do Colégio, em efectivo serviço, sob a presidência do director ou de quem legalmente o substitua.
§ 1.0 Na falta ou impedimento do director assu mirá a
presidência o professor mais graduado ou antigo que estiver presente.
§ 2.0 Os professores provisórios assistirão apenas às
sessões do conselho escolar em que sejam tratados assuntos que o regulamento determinar ou o director en0
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tenda conveniente que sejam resolvidos por todos os pr?fessores.
§ 3.0 O conselho escolai- poderá funcionar sempre que
esteja presente a maioria dos professores que nêle devem
tomar parte.
§ 4.0 O médico roais graduado ou antigo do Colégio e
o oficial que dirigir o ensino da gimnástica assistirão às
sessões do conselho escolar em que se tratem assuntos
da SUl1 competência, sõhre os quais têm voto consultivo.
Art. 64.0 O conselho escolar funcionará com as atributções e pela forma estabelecidas nas leis e rE1gulamentos do ensino secuudário oficial, salvo as restrições constantes dêste regulamento.
Art. 65.0 Os professores estranhos ao quadro dos professores efectivos do Colégio não podarão assistir, em
caso algum, às sessõea do conselho escolar em que êste
se ocupar:
a) Da organização das propostas de nomeação dos directores da biblioteca, dos laboratórios e instalal;ões de
desenho, dos trabalhos manuais e de classe;
. b) Da informação acõrca dos serviços de quaisquer
professores;
c) Da classificação dos candidatos a professores provisórios e a assistentes de estudo.
Art. 66.° Todos os assuntos serão resolvidos em votação nominal, começando nos professores menos graduados ou mais modernos, pela maioria do número legal das
professores necessários para constituirem o conselho.
§ 1.0 q presidente só vota no caso de empate.
§ 2.° E protbida a qualquer vogal do conselho a abstenção de voto ou parecer. Qualquer vogal pode fazer
lançar na acta a declaraçã.o do seu voto, ainda que o •
assunto haja sido tratado em sessão anterior a que não
tenha assistido, fazendo-o por escrito se quiser fundamentá la.
Art. 67.° O conselho escolar terá em cada ano as seguintes sessões ordinárias:
a) Em um dos primeiros dias do mês de Outubro, para
classificar os candidatos a professores provisórios e para
tomar conhecimento do horário e distribuição do serviço
dos professores;
b) Em seguida ao encerramento das. aulas, para tomar
conhecimento do' serviço de exames;
c) Em seguida à terminação dos exames, para abrir
concurso para professores provisórios, para apuramento
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dos alunos com direito a prémios, designar o professor
que há-de pronunciar a oração na próxima sessão de
abertura das aulas e escolher os livros que no próximo
ano lectivo devem ser adoptados.
A rt. 68.° O secretário do conselho, a cargo do qual
está a escrituração do livro das actas, será:
1.° O professor provisório mais moderno no serviço do
magistério colegial;
2.° Não comparecendo ao conselho professores provisórios, o professor efectivo mais moderno no serviço
dêste cargo.
Art. 69.° Haverá sessões extraordinárias sempre que
o director, para resolver qualq uer assunto ou para melhor o esclarecer, julgue necessário ou conveniente ouvir
a opinião do corpo docente.
§ único. Estas sessões realizar-se hão, quanto possível,
em dias e horas em que não haja prejuízo do ensino.
Art. 70.° A ordem de convocação designará o assunto
sõbre que o conselho terá de pronunciar-se.
§ único. Só podem tomar-se deliberações sôbre os
assuntos designados na ordem convocatória, salvo o caso
em que o conselho votar a urgência.
CAPÍTULO XII

Dos professores, sua admissão, seus deveres
e direitos
Art. 71.° O pessoal docente do Colégio é constituído
por professores efectivos e provisórios.
§ único. Os professores do Colégio distribuem-se pelos grupos e secções estabelecidos pela legislação liceal.
Art. 72.0 O quadro dos professores efectivos do Colégio é de 24, assim distribuídos :
1.0 grupo

2.°
3.°
4.°
5.°
6.°
7.°
8.°
9.0

grupo
grupo
grupo
grupo
grupo
grupo
grupo
grupo

•

3
2
2
2
2
3
4
4
2
24
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Art. 73.0 Os professores efectivos serão recrutados
por concurso documental, perante o conselho escolar do
Colégio, entre oficiais do exército ou da armada, do qua·
dro permanente ou da reserva, que possuam 3. habilitação legal para a entrada nos quadros do magistério secundário oficial.
. § único. O disposto neste artigo é extensivo aos oficíais milicianos, quando estejam na efectividade do serviço, com carácter permanente.
~rt. 74.0 Os professores provisórios, cujo número será
varIável em cada ano com o aumento ou deminutção de
turmas escolares e conforme as necessidades do ensino,
serão recrutados, por concurso documental, entre oficiais
do exército ou da armada, do quadro permanente ou da
reserva.
Art. 75.0 O número de lições semanais a que serão
obrigan.os os professores é igual ao estabelecido na legislação relativa aos liceus, salvo determinação em contrário do Ministério da Guerra.
§ único. Além do serviço obrigatório poderão os professores reger mais algumas horas de lição semanal ou
de trabalhos práticos individuais, não excedendo porém o
número de vinte e quatro, recebendo por cada uma dessas
horas a gratificação .que fôr arbitrada pam. os professores
dos liceus. Esta gratificação nunca poderá ser alterada sem
determinação expressa do Ministério da Guerra.
Art. 76.0 Logo que ocorra vacatura no quadro. dos
professores efectivos do Colégio, será anunciada no Diário do Gooêrno a abertura do respectivo concurso, com
a designação do grupo em que a vaga se dá.
Art. 77.0 O prazo do concurso será de trinta dias, contados. da data do Diário do Govêrno em que foi feito o
anúncio.
§ único. O anúncio será também publicado na primeira.
Ordem do Exército posterior à publicação no Diário do
Govêrno e nos dois jornais de maior tiragem da capital.
Art. 78.0 Os req uerimontos, entregues pelos interessados ou remetidos pelo corpo ou estabelecimento em que
o candidato servir, ou comando militar onde estiver
apresentado, devem dar entrada na secretaria do Colégio
~té as quinze horas do último dia do concurso, e serão
Instruídos com os seguintes documentos:
1.0 Certidão da que constar do livro de matricula e
registo disciplinar;
2.0 Informação do chefe sob cujas ordens servir;
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3. o Certificado
em que se provo que o concorrente
possui a habilitação
legal para a entrada nos quadros
do magistério secundário oficial.
Árt. 79.0 Findo o prazo do concurso, o conselho escolar reünir se há para fazer o apuramento
dos candidatos
que devem ser admitidos.
§ único. A lista dos candidatos admitidos será afixada
no átrio do Colégio.
Art. 80.0 Em outra sessão o conselho escolar apreciará os candidatos,
fazendo primeiro uma votação sõbre
o mérito absoluto de cada um dêles, em seguida ao que
classificará, pelo sou mérito relativo, os que tiverem sido
aprovcdos em mérito absoluto.
§ único. A graduação
dos candidatos
será regulada.
pelos princípios soguintes r
a) A dos candidatos
que tenham feito concurso por
provas públicas será a classificação
que o júri lhes houver atribuído,
aumentada de 3 valores, 'quando as respectivas provas hajam sido realizadas anteriormente
ao
decreto com fôrça de lei n." 4:650, de 14 de Julho de UH8;
b) A dos diplomados com o antigo curso de habilitação ao magistério secundário dos grupos 1.0 a
o, atribuindo 10 valores às aprovações por unanimidade,
acrescida do mais 1 valor por cada ~rupo do duns distinções
em oadeiras da especialidade
ou de três distinções em
cadeiras estranhas à especialidade;
c). A dos diplomados com o antigo curso de habilitação
ao magistério
secundário das disciplinas dos grupos 6.()
a 9.°, pelu média dos valores obtidos em todas as cadeiras e provas do referido curso; q uando estas não
tiverem valorização
numérica,
ti. média
será calculada
atribuindo-se
15 valores às aprovações nemine, H> valores às distinções e 17 e 18 valores, respectivamente,
nos
. accessits e prémios que hajam obtido nas cadeiras do
grupo respoctivo ;
d) A dos diplomados pelns escolas normais superiores,
pela classificação
final obtida no respectivo Exame de
Estado;
e) A classificação dos candidatos que já tenham prestado bom serviço como professores
provisórios
do Colégio será. acrescida de 2 valores.
Art. 81.0 Findos os trabalhos
de classificação,
o conselho proporá ao l\1inistério da Guerra, por intermédio da
Inspecção
Permanente,
a nomeação do candidato mais
classificado.
õ.

1.· Série

ORDEM DO EURClTO N.· 11

521

§ único. O director informará, na nota de remessa,
tudo quanto se lhe oferecer, não somente com respeito
ao acto do concurso, mas também às circunstâncias que
COncorrem no candidato proposto.
Art. 82.0 No caso de não ter havido concorrentes ou
de não ter sido aprovado candidato algum, abrir-se há
!lOvo concurso •
. Art. 8.!3. o A permanência dos professores no magístér!o do Colégio é limitada ao fim do ano escolar em que
tlVerem ascendido ao pôsto de coronel ou capitão de
mar o guerra, podendo continuar nestes postos se declararem optar pelo serviço do magistério, caso em que
terão passagem ao quadro de reserva, podendo conservar-se no exercício do seu cargo até a idade de setenta
anos.
§ único. Os oficiais 8. que se refere êste artigo não
poderão ser promovidos sem satisfazerem às condições
obrigatórias de promoção .
. ~rt. 84.0 O professor a quem seja aplicada pena di~clplmar ou outra de natureza superior só poderá contínuar no exercício do magistério mediante voto favorável
do conselho escolar.
§ 1.0 Para os efeitos do disposto neste artigo, o cons.elho escolar, constituído em júri nos termos do artIgo 79. do presente regulamento, verificará se, dada a
nntureza da falta e a punição, o professor continua ou
não a possuir as condições de comportamento que permitiriam ser admitido a um concurso ao magistério no
Col~gio.
§ 2.0 Considera-se favorável a votação sempre que
três q uartos do númoro de votantes sejam de parecer
que o professor deva continuar no exercício do magistério.
§ 3.0 Nilo sendo favorável a votação, o director, em
nome do conselho escolar, proporá ao Ministério da
Guerra, por intermédio da Inspecção Permanente, que o
professor seja demitido do exercício do magistério.
Art. 85. De dois em dois anos será concedido a um
professor efectivo, escolhido pelo conselho escolar, um
8ubsidio de 3.0008, destinado a uma viagem de estudo
ao estrangeiro, com os direitos e obrigações constantes
dos artigos 289.° a 306.0 do decreto n," 7:5b8, de 18 de
Junho de 1921.
§ único. O Govêrno fornecer-lhe há passagf'm gratuita.
de ida e regresso, nos vapores da frota do Estado, sempre que a viagem se possa fazer por via maritirua.
0

0

522

ORDEM DO EX~RCITO N.· 11

1." Série

Art. 86.0 O Colégio poderá facultar aos professores
de geografia e sciências naturais os meios indispensáveis
à realização de excursões que lhes permitam o estudo
das diferentes regiões do Pais que mais interessem às
disciplinas que ensinem.
§ único. Os professores que aproveitarem a concessão
feita por êste artigo são obrigados a apresentar um relatório sõbre o objecto do seu estudo ou a fazer uma ou
mais conferências perante o corpo docente, às quais assistirão os alunos, quando o director assim o entender.
Art. 87. o Na sessão do conselho escolar a que se refere a alínea c) do artigo 67." dõste regulamento abrir-se
há concursu para a nomeação de professores provisórios
para todos os grupos de disciplinas.
§ úmco, O prazo do concurso será de trinta dias, contados da data do Diário do Gooêrno em que fõr feito o
anúncio, o qual também deverá ser publicado na primeira
Ordem do Exército
posterior ao mencionado Diário do
Govêrno o em dois jornais de maior tiragem da capital.
Art. 88.0 Os req uerimentos, remetidos pela unidade ou
estabelecimento cm que o candidato servir, ou comando
militar em que estiver apresentado, dr-vem dar entrada
na secretaria do Colégio até as quinze horas do último
dia do concurso e serão instruidos com os seguintes documentos:
1.0 Certidão do que constar do livro de matrícula e
registo disciplinar;
2.0 Informação do chefe sob cujas ordens servir;
3.0 Certidão em que o concorrente prove ter o curso
do qualquer arma ou serviço do exército ou um curso
superior.
Art. 89. o Na sessão do conselho escolar a que se refere a alínea a) do artigo 67.0 dêste regulamento se
fará o apuramento, classificação dos candidatos e sua
distributção pelas vagas existentes nos diferentes grupos.
Art. 90.0 O apuramento e classificação dos candidatos
a que se refere o artigo anterior serão feitos nos seguiu.tes termos:
1.0 Proceder-se há à votação dos candidatos, cada um
por sua vez, em mérito absoluto ;
2. o Os candidatos, aprovados em mérito absoluto, serão classificados em mérito relativo, dentro do grupo a
que concorrerem;
3. o Esta graduação far-so há por votações sucessivas,
comparando os candidatos dois a dois, devendo conside-
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rar-se primeiro classificado o que obtiver maioria de votos na comparação com cada um dos outros; segundo,
o que obtiver essa maioria na comparação com os restantes, e assim sneessivameuto.
Art. 91.0 A classificação em mérito relativo, a que se
refere o artigo anterior, deve obedecer às seguintes normas ordenativas :
1. a Candidatos habilitados para o exercício do magistério secundário oficial;
. 2.:' Candidatos que já tenham exercido o magistério oficial e comprovem por atestados ter prestado bons serviços;
3 . Candidatos que o conselho julgue em condições
de poderem prestar bom serviço como professores provisórios.
Art. 92.0 A acta do conselho mencionará, pela ordem da sna classificação, os candidatos apurados.
Art. 93.0 Feita esta classificação, o director proporá
ao Ministério da Guerra, por intermédio da Inspecção
Permanente, a nomeação dos candidatos que hão-de
preencher as vagas existentes.
§ único. No caso de não haver candidatos classificados para o preenchimento de quaisquer vagas, ou de se
esgotar a lista dos candidatos aprovados e ser necessário prover o cargo de professor, o director, ouvido o
conselho escolar. proporá ao Ministério da Guerra, por
intermédio da Inspecção Permanente, a nomeação de
oficiais idóneos para a regência das disciplinas que dêles
careçam.
Art. 94_0 Quando no quadro dos professores se der
vaga ou falta prolongada que não possa temporàriamente ser suprida, será chamado a prestar serviço o
candidato mais classificado no grupo em que a vaga se
der ou proceder-se há conforme dispõe o artigo anterior.
§ único. A nomeação cessará logo que a vaga seja provida ou desapareça a causa que lhe deu origem.
Art. 95.0 O concurso para professores provisórios só
terá validade para o ano escolar a que disser r.espeito.
Art. 96.0 Os professores efectivos e provisórios do
Colégio têm os deveres, direitos e regalias dos professores das mesmas categorias dos liceus, em tudo que não
seja prejudicado por disposições de leis e regulamentos
que lhes sejam expressamente aplicáveis, cumprindo-lhes
especialmente :
1.0 Prestar aos trabalhos escolares o tempo que lhes
esteja destinado;
.1
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2. ° Corrigir a tempo compotente os exercícios escritos;
3.° Cumprir integralmente os programas, procurando
no método de ensino conformar-se com os princípios formulados neste regulamento e com as resoluções tomadas
nos conselhos escolar, dos directores de classe e de
classe; .
4.° Completar o ensino ministrado nas aulas com as
excursões escolares, visitas de estudo e outros meios instrutivos estabelecidos pelo conselho escolar ;
5.° Aproveitar todas as ocasiões favoráveis para aprimorar a edncação dos alunos;
6.° Não obrigar os alunos à compra ou lição de livros
que não sejam adoptados no Colégio para a respectiva
disciplina;
7. ° Executar pontualmente os serviços próprios das
suas funções que constem das prescrições regulamentares
ou sejam determinados pelo director.
Art. 97.° As faltas a tempos de aulas, ordinários e extraordinários, eladas por motivo de doença não superior
a quinze dias seguidos, o devidamente comprovada pelo
médico do Colégio, não implicam perda das gratificações
docentes que os professores estejam percebendo.
Art. 9B.° Todas as faltas fi tempos de aulas, ordinários e extraordinários, quando dadas por motivo de serviço determinado pelo Ministério da Guerra, não implicam perda das gratificações docentes que os professores
estejam percebendo,
Art. 99.0 O director do Colégio poderá conceder aos
professores, em cada ano lectivo, mediante pedido convenientemente justificado, até cinco dias lectivos do licença, seguidos ou intervalados, sem perda das gratificações docentes que estejam percebendo.
Art. 100. ° Fora dos casos provistos nos artigos 97.°,
98.° e 99.°, os professores perdem, pelas faltas a tempos
de aulas, as gratificações docontes que estejam percobendo, nos termos do artigo 101.0 dêsto regulamento.
§ único. A doutrina deste artigo não prejudica, nos
casos oportunos, a acção disciplinar adequada.
Art. 101.0 Silo consideradas f< ltas a tempos extraordinários todas as que forem além de duas em cada dia,
não podendo o número delas ser superior em cada semana ao número do horas de serviço semanal extraordinário qUClhaja sido distribuído ao respectivo professor.
Art. 102.° Sempre que algum professor falto, por
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qualquer motivo, ao serviço escolar por mais de cinco
dias lectivos consecutivos, ou se preveja que a falta ve~ha ~ dar-se nestas condições, o director providenciará
lmedllttamente, nos termos dêste regulamento, de modo
a. a~s(lgurar a regularidade do ensino na cadeira ou disClplma a cargo dêsse professor.
Art. 103.0 Os professoros efectivos e os professores
de gimnástica que se conservarem afastados do serviço
do magistério por um período de tempo igual a um ano
lectivo abrem vaga nos respectivos quadros.
§ único. Esta disposição não se aplica aos professores
chamados a satisfazer às condições de promoção, nem
àqueles que forem nomeados para exercer comissão importanto de serviço público.
CAPÍTULO XIII

Conselhos dos directores de classes
Conselhos de classe

Art. lO.!. o Cada uma das sete classes será dirigida
por um professor, que se denominará director de classe.
§ único. Nenhum professor deverá, em regra, ser director de mais de uma classe.
Art. 105.0 Os directores de classe são nomeados pelo
director do Colégio, ouvido o conselho escol::t.r, de entre
os professores efectivos.
Art. 106.0 Os directores de classe, reunidos sob a
presidência 0.0 director do Colégio ou do director de
classe mais graduado ou mais antigo, servindo de secretário o professor menos graduado ou mais moderno,
constituem o conselho dos directores de classe.
§ único. O conselho dos directores do classe reünir-se há sempre que o director do Colégio o iulgue conveniente pam. a boa execução dos serviços, Iavrundo- se
a acta dessa reünião em livro especial.
Art. 107.0 A reünião dos professores duma classe,
sob a presidência do director do Colégio ou do respectivo director de classe, constitui o conselho de classe;
a ôlo incumbe, duma maneira geral e em harmonia com
a lei liceal, orientar e encaminhar o ensino e apreciar a
situação escolar dos alunos da respectiva classe.
§ 1.0 O secretário do conselho de classe será o professor mais moderno no magistério colegial.
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~ 2.° Nenhum professor deverá, em regra, ser secretário em mais de uma classe.
Art. 108.° Os conselhos de classe, além das reüniões
efectuadas para a classificação dos alunos, roüuir-se hão
num dos primeiros dias do ano lectivo, a fim de os professores se entenderem acêrca dos métodos e processos
de ensino, escolherem os dias da semana destinados a
trabalhos escritos e revisões, apresentarem as propostas
para as excursões escolares e visitas de estudo, e bem
assim, em regra, nos princípios de cada mês, para que
os professores colham informações acêrca de cada aluno
e possam assentar na melhor forma de orientar o ensino
para se consoguir o adiantamento dos que se mostrem
menos habilitados. Das informações colhidas dará o conselho conhecimento à direcção, para que ela possa, pelos meios que tiver por mais convenientes, estimular os
alunos retardatários.
§ único. Estas reüniões efectuar-se hão fora das horas
das aulas e sempre com prévio conhecimento do director
do Colégio, que a elas poderá presidir sempre que o j ulgue conveniente.
Art. 109.° Os (Erectores de classe terão as atribuíções que lhes são conferidas pela legislação do ensino
secundário, cumprindo-lhes especialmente:
1.o Convocar as reüniões do conselho de classe;
2.° Promover a execução ajustada dos programas;
3. ° Regular a tempo competente a distributção
dos
trabalhos nas diferentes disciplinas, de modo que o trabalho que os alunos tenham de realizar em cada dia, na
sala de estudo, seja compatível com o tempo de que dispõem;
4. ° Centralizar as informações dos professores acêrca
da aplicação e aproveitamento dos aiunos, transmitindo-as ao director do Colégio quando entenda que so torna
necessária a sua intervenção;
5.0 Verificar, uma ou outra vez, como se efectua o estudo dos alunos;
6.° Procurar, por meios suasórios ou coercivos, que os
alunos menos aplicados se dediquem ao estudo;
7. ° Dar aos oficiais que presidem às salas de estudo
as indicações que se tornem necessárias para melhor
aproveitamento dos alunos;
8. o Requisitar o material necessário para o ensino;
9. o Submeter à aprovação do director qualquer decisão extraordinária tomada pelo conselho de classe e bem
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assim as propostas IJara as excursões escolares ou visitas de estudo' ,
10. o Visitar as aulas dos prufessores provisórios em
serviço na sua classe e prestar ao director e ao conselho
escolar, quando pedidas, as necessárias informações
acêrca da competência dês ses professores;
11.0 Apresentar ao director, findo o ano escolar, um
relatório sôbre a forma como decorreu o ensino durante
o ano lectivo na sua classe e o resultado dos exames,
s,e os houver, moncíonando nõle todos os dados estatísticos indispensáveis ao relatório da direcção e propondo
as medidas que julguem convenientes ao aperfeiçoamento
e progresso do ensino.
Art. 110.0 Os directores de classe vencerão mensalmE'fite a grntificação correspondente a duas horas de lição semanal, extraordinárias,
acumulável com todos os
vencimentos a que tiverem direito.
§ único. Esta gratificação começa com o inicio dos
trabalhos escolares, terminando com o ano lectivo nas
classes que não têm exame e com o ano escolar na classes de exame.
Art. 111.0 Ao secretário da classe incumbe:
1.o Expedir os avisos para as reüniões do conselho;
2.0 Lavrar as actas das sessões no livro respectivo.
§ único. Estas actas serão assinadas pelo director do
Colégio, quando estiver presente à sessão, e por todos
Os professores da classe.
CAPÍTULO XIV

Do pessoal auxiliar do ensino
Art. 112.0 O pessoal auxiliar do ensino abrange as seguintes categorias:
Assistentes de estudos;
Professores de gimnástica;
Instrutores d esgrima, tática, de equitação e de
velocipedia o jogos dosportivos;
Oficial da biblioteca;
Regente de canto coral;
Mestre de dança ;
Conservadores dos laboratórios, museus e gabinetes;
Mestres de trabalhos manuais.
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Art. 113. o Os assistentes
de estudos são em número de
sete, um por companhia,
vencendo
a gratificação
consignada na lei.
§ único. O cargo de assistente de estudos não é acumulável com qualquer outro do Colégio.
de estudos serão oficiais do
Art. 114.0 Os assistentes
exército ou da armada, do activo ou da reserva, de patente não inferior a tenente, habilitados com o curso da
sua arma ou serviço, ou com qualquer curso superior,
nomeados pelo Govêrno, precedendo
concurso documental, aberto perante o conselho escolar.
§ 1.0 Os requerimentos
dos candidatos, acompanhados
dos documentos
mencionados no artigo 88.0 dêste regulamento e de quaisquer outros que os candidatos
desejem juntar-lhes,
devem dar entrada na secretaria do Colégio até as quinze horas do último dia do concurso, o
qual será aberto, por espaço de trinta dias, no Diário do
Gooêrno e na Ordem do Exército:
Para a classificação dos candidatos seguir-se há o disposto no artigo 90.°, na parte aplicável.
§ 2.° A permanência
dos assistentes
de estudos no
Colégio é limitada ao fim do ano escolar em que atingirem os postos de tenente-coronel
ou capitão de fragata.
Art. 115.0 São deveres dos assistentes
de estudos:
1.0 Presidir às salas de estudo dos alunos;
2.° Coadjuvar
os professores
nos trabalhos práticos e
excursões
escolares
sempre que lhes fõr determinado
pelo director;
3.0 Acompanhar
inteligentemente
o ensino dos alunos,
guiando-os
no seu trabalho de preparação,
sem todavia
os leccionar.
Para tornarem profícuo o seu auxílio, devem adequá-lo rigorosamente
ao método seguido pelos
respectivos
professores,
procurando
orientar-as,
quer
pela assistência
às aulas dos alunos distribuídos
à sua
sala de estudo, sempre que lhes soja possível, quer pelas indicações do director de classe;
4.° Vigiar o estudo dos alunos, nos tempos livres, nas
salas para q UA forem nomeados.
Art. 116.° Os professores
de gimnãstica, que serão
dois, sendo um auxiliar, serão oficiais diplomados com o
curso de educação física pelo Ministério
da Instrução
Pública
ou com o de qualquer escola estrangeira
equivalente àquele, oscolhidos mediante concurso documental perante o conselho escolar.
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. Art. 117.0 Os instrutores, que serão oficiais do exército activo, habilitados com o curso das respectivas armas, dividem-se pelas díferontes especialidades do modo
seguinte:
1
1
1
1
1

instrutor
íustr utor
instrutor
instrutor
instrutor

de esgrima;
de eq uítação ;
de velocipedia e jogos desportivos;
de tática ;
auxiliar de tática e tiro.

§ único. Os oficiais instrutores de esgrima e equitação
serão sempre habilitados com os cursos de aperfeiçoamento das respectivas escolas de instrução ou com curSOl! equivalentes,
e serão nomeados pelo Governo, sob
proposta do director do Colégio.
Art, 118.0 O instrutor de tática acumula as funções
dêsts cargo com as de ajudante do Colégio.
O instrutor auxiliar de tática e tiro e o professor auxilhr de gimnástíoa, além de coadjuvarem o instrutor e
professor respectivos, agruparão no serviço de oficiais
de dia. com os comandantes de companhia, escala em
que tam Mm entrará o instrutor de velocipedia e jogos
desportivos.
Art. 119.0 Os oficiais instrutores de esgrima, equitação
e velocipedia e jogos desportivos e o professor de gimnástica são obrigados a 18 tempos de instrução por semana
quando tenham menos dEIoito anos de exercicio do lugar
e a 1ó em caso coutrérío. O instrutor e professor auxiliares são obrigados a 18 tempos.
Art. 120.0 A permanência dos instrutores e dos professores de gimuáetiea
no Colégio é limitada 'ao fim do
ano lectivo em que ascenderem ao põsto de tenente-coronel.
Art. 121.0 Os professores de gimnltstica, diplomados
como professores de educação física. pelo Ministério da
instrução, perceberão mensalmonta, por cada tempo de
ensino além dos obrigatórios, um aumento de metade da
gratificação de comissão que lhos competir como professores daq nela especialidade; para os que não satisfizerem a esta condição, bem como para todos os instrutores, o aumento será de um terço da sua gratificação.
Esta gratifica~ão começa quando se iniciarem os trabalhos do ano lectivo, findando com êle.
Art. 122. o Os instrutores das diferentes ospecialidades e o professor de gimnástica. deverão, no fim de cada
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ano lectivo, apresentar ao director do Colégio um relatório sôbre a maneira como decorreram as instruções e
o ensino a seu cargo, no qual farão as propostas que a
experiência lhes sugerir para o aperfeiçoamento do ensino.
Art. 123.° O regente de canto coral será um chefe de
música, militar ou civil, proposto pelo director, ouvido o
conselho oscolar, e contratado polo conselho administrativo, devendo a escolha recair cm pessoa idónea.
§ 1.0 Ao regente de canto coral cumpre dirigir o ensino do canto coral e dos rudimentos de música, bem
como qualquer ensino de natureza musical que lhe fór
indicado pelo director, acompanhando os alunos sempre
que õles exibam em público as aptidões artísticas da sua
especialidade.
No fim do ano lectivo apresentará ao director um relatório sôbre a maneira como decorreu o ensino a seu
cargo, ao qual poderá juntar as propostas que a experiência lhe aconselhar para melhoramento do ensino.
§ 2.° O regente de canto coral é responsável pela
conservação
dos instrumentos de música do Colégio que
lhe forem confiados para o ensino.
Art. 124.° Os mestres de dança e trabalhos manuais
serão contratados pelo conselho administrativo, devendo
a escolha recair em pessoas idóneas para o desempenho
das respectivas funções, sendo a dos mestres de trabalhos manuais precedida de concurso documental.
§ 1.0 Ao mestre de dança cumpre fazer o ensino de
dança e dirigir, na parte coreográfica,
as festas escolares dos alunos.
§ 2.° Os mestres de trabalhos manuais serão três,
respectivamente para os trabalhos em cartão, madeira e
ferro, cumprindo-lhes dirigir, sob a orientação do professor que superintender neste ramo de ensino, os trabalhos na aula-oficina, cada um na sua especialidade.
Art. 125.° Haverá no Colégio um conservador-préparador para o museu de sciêucias naturais e respectiva aula e outro para o gabinete de física e química e
observatório
meteorológico e respectivas aulas, tendo êste
último um ajudante.
Art. 126.° Os dois conservadores-preparadores
a que
se refere o artigo antecedente serão contratados pelo
conselho administrativo entre os indivíduos habilitados
em concurso de provas práticas, perante um júri constituído pelos professores dos respectivos grupos.

1.- Série

ORDEM DO EX~RCITO

N.o 11

531

§ único. Êste concurso será anunciado no Diário do
GOvêrno com um prazo de quinze dias, só podendo ser
admitidos indivíduos que possuam aprovação na 5. a classe
dos liceus ou curso julgado equivalente pelo conselho escolar.
.
Art. 127.° São deveres dos conservadores e do ajudante:
1.0 Conservar em boa ordem o material existente nos
gabinetes, laboratórios, museus, observatório e aulas a
seu cargo;
2. ° Preparar as lições de física, química e sciências
naturais, segundo as instruções recebidas dos respectivos prefessores ;
3.° Assistir às aulas práticas e auxiliar os professoros
que as dirigem na realização dos trabalhos dos alunos;
4.° Escriturar a carga dos aparelhos e a catalogação
dos exemplares, segundo as indicações dos directores dos
gabinetes e museus;
5.° Efectuar pequenas reparações nos aparelhos e dos
exemplares a seu cargo;
6. ° Dirigir ou auxiliar a execução das projecções luminosas onde elas se realizarem.
Art. 128.° As nomeações do oficial da biblioteca, do
professor auxiliar de gimnástica, do instrutor de velocipedía e jogos desportivos e de um dos conservadores-preparadores, a que se referem respectivamente os artigos 112.°,116.°,117.°
e 125.° dêste regulamento, só serão feitas quando as circunstâncias orçamentais o permitirem.
CAPÍTULO XV

Dos estabelecimentos

auxiliares de ensino

Art. 129.° Para completar o ensino com exercícios
práticos haverá no Colégio, além das aulas e salas de
estudo, uma biblioteca, um gabinete e laboratório de
fisica, um laboratório de química, um museu e laboratório de sciências naturais, um jardim botânico, uma
estação meteorológica, um museu geog-ráfico, uma sala
para projecções luminosas e conferências, um gabinete
de fotografia, um gimnásio, uma sala de esgrima, oficinas para trabalhos manuais educativos, um picadeiro e
uma carreira de tiro reduzido.
Art. 130.° Os laboratórios de física, química, sciências naturais, geografia, estação meteorológica, jardim
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botânico, instalações de desenho, trabalhos manuais e biblioteca terão directores, nomeados pelo director do Colégio, ouvido o conselho escolar, de entre os professores
efectivos, os quais exercerão as respectivas funções nas
condições estabelecidas para os cargos análogos nos liceus,
sendo responsáveis pela conservação e catalogação do
material dos estabelecimentos sob a sua direcção.
§ único. Os directores dos estabelecimentos auxiliares
de ensino a que se refere o artigo anterior perceberão
mensalmente a gratificação correspondente a duas horas
de lição semanal, extraordinárias, acumulável com todos
os vencimentos ti que tiverem direito.
Art. 131.0 O material para o ensino das línguas vivas
ficará a cargo do professor mais graduado ou mais antigo dos grupos 2.0 e 3.0, sem direito, por êsse motivo,
a qualquer gratificação.
'
Art. 132.0 O gimnásio, a sala de esgrima e o picadeiro
estarão a cargo do mais graduado ou mais antigo
dos oficiais encarregados de ministrar o respectivo eusino e instrução; a carreira de tiro estará a cargo do
ajudante, sem direito a qualquer gratificação. Todo o
material destinado à instrução de velocipodia e jogos
desportivos ficará a cargo do respectivo instrutor.
CAPíTULO XVI

Do secretário
Art. 133. O secretário do Colégio será um oficial de
qualq uer arma ou serviço do exército 011 da armada, do
activo ou da reserva, de patente não inferior a tenente
ou segundo tenente, nomeado pelo Govêrno, sob proposta
do director do Colégio.
§ único. Quando o secretário fôr oficial superior, deverá
ter menor põsto ou antiguidade do que o sub-director.
Art. 134.0 Ao secretário do Colégio, além dos deveres
que lhe silo atribuídos pelo regulamento interno, competem as atributções que pela Iegialação liceal têm os chefes de secretaria dos liceus e designadamente:
1.o Lavrar os termos de matricula dos alunos das diversas classes;
2.0 Lançar nos livros de freqüência as notas e faltas
dos alunos;
3. o Escriturar a caderneta escolar, lavrando os termos
de abertura e encerramento e verificando as verbas lançadas no fim do ano lectivo;
0
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4.0 Passar as certidões que forem requeridas ao director, depois do respectivo despacho;
5. o Instruir os processos disciplinares relativos aos
alunos;
6. o Organizar e fazer distribuir pelos júris as relações
dos alunos habilitados para exame;
7. o Passar cartas de curso e 0S di plomas de prémios.
Art. 135.0 O secretário terá em seu poder, e sob a sua
r~sponsabilidade, os seguintes livros, rubricados pelo
dlrec:tor:
1.0 Livro das actas do conselho escolar;
2. o Livro das actas dos conselhos de classe;
3. o Livro das actas dos conselhos dos directores de
classe;
4. o Livro das actas dos concursos para professores;
o Livros dos registos
das certidões passadas pelo
secretário;
6. o Livro de termos de entrega de requerimentos dos
candidatos a professores;
7. o Livro de registo das faltas dos professores;
8.0 Livro dos termos da abertura e sncerramento da
Inatrícula dos alunos internos;
9.0 Livro de registo de abertura e encerramento de
matricula dos alunos externos;
10.0 Livros de termos de exame ou passagem de classe;
11. o Livro de registo de diplomas de prémios;
12. o Livros de registo das cartas de curso do Colégio;
13. o Livro das actas dos conselhos dos professores
da sua disciplina;
14.0 Livro dos termos dos exames de admissão;
15.0 Livro de registo das cadernetas escolares.

o'.

CAPI'l'ULO XVII

Da caderneta escolar
Art. 136. Cada aluno terá uma caderneta médico-pedagógica com a sua fotografia, chamada «caderneta
escolar», da qual conste o seu nome, filiação, idade, naturalidade e todos os elementos consignados neste regulamento.
Esta caderneta conterá as indicações antropométricas,
especialmente as respeitantes ao ano de entrada e de
saída do Colégio, e nela serão registados todos os dados
da vida escolar do aluno.
§ único. O modêlo da caderneta, organizada nos ter0
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mos dêste regulamento e adquirida pelo aluno, será aprovado pelo conselho escolar.
Art. 137.° A caderno ta conterá duas espécies de indicações ou verbas, a saber: as ordinárias, que serão periódicas, e as extraordinárias.
Art. 138.° As verbas ordinárias e periódicas são as
seguintes :
a) Notas biográficas notáveis que, pela sua importância, mereçam especial menção. respeitantes à vida do
aluno antes da sua entrada no Colégio. Estas notas serão
obtidas das respectivas famílias na resposta a um questionário que para êsse fim. lhes será enviado e escrituradas pelo secretário do Colégio;
b) Verba anual com as indicações antropométricas
usuais e indispensáveis para, periodicamente, se avaliar
do progresso fisiológico do aluno. Esta verba será escriturada sob a responsabilidade do médico chefe do serviço clínico do Colégio;
c) Verba com indicação das notas de aproveitamento
literário e do procedimento moral. Esta verba será lançada pelo comandante da companhia;
d) Verba anual, redigida por um conselho, sob a presidência do sub-director e com a assistência do respectivo
comandante de companhia, assistente de estudos, professor de gimnástica e instrutores, em que se consigne o
resultado das observações feitas durante a vida escolar
do aluno fora das aulas, sôbre o seu comportamento,
qualidades ou defeitos de carácter. Esta verba será lançada pelo comandante da companhia;
e) Verba anual, redigida pela classe em presença do
assistente de estudos, em que so consigne o valor do
aluno sob o ponto de vista pedagógico. Esta verba será
lançada pelo director de classe.
§ único. Todas estas verbas serão, quanto possível,
claras, concisas e sintéticas.
Art. 139.° Se, entre cada um dos órgãos incumbidos
de apreciar o aluno, surgirem flagrantes divergências de
apreciação, serão estas expostas ao director pelos presidentes respectivos e êste resolverá em definitivo sobre
a redacção da verba a consignar na caderneta.
Art. 140.° São consideradas verbas extraordinárias da
caderneta escolar as seguintes:
a) Verba em que se consigne qualquer doença grave
a cujos prováveis efeitos seja necessário atender de futuro na vida escolar do aluno;
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b) Verba em que se registem os prémios consignados
~e~te regulamento
e qualquer recompensa
ou louvor conf~ndo ao aluno por actos de verdadeiro
e invulgar méfito;
c) Verba em que se consigne qualquer punição por
falta cometida cuja natureza
e circunstâncias
mereçam
espeCial menção;
d) A pena de expulsão, que será sempre mencionada •
. ~rt. 141.0 A caderneta
ficará à guarda e responsablhdado do comandante de companhia, que a apresentará
e~ tempo competente às entidades encarregadas
de a escrIturar. Sempre que um aluno fõr julgado em conselho
de disciplina" será a êste presente a sua caderneta.
§ {mico. As famílias será facultado o exame das cadernetas dos alunos sempre que o solicitem.
Art. 142." As cadernetas,
devidamente encorradas por
um têrmo, serão entregues aos alunos quando êles complt'tem o seu curso ou por qualquer motivo deixem de
pertencer ao Colégio.
CAPÍTULO XVIII
Disposições

diversas

Art. 14.3.° Todas as alterações e modificações que forem sendo estabelecidas
no regime literário dos liceus
serão sempre introduzidas
no regulamento
literário do
Colégio e dar-se lhes há, desde logo, cumprimento, mesmo
antes de estarem incluídas no regulamento
colegial, se
da Sua falta de execução puder resultar prejuízo para a
-validade dos exames.
Art. 144.° Em todas as omissões do presente regulamento relativas
ao regime literário
serão seguidos os
preceitos do regulamento
dos liceus.
Art. 145.° Serão despedidos do Colégio os alunos que
não obtiverem passagem, ficarem reprovados ou perderem
o ano por faltas durante dois anos sucessivos na mesma
classe ou três em classes diferentes, mas sucessivas.
§ único. Se as perdas do ano forem motivadas por
d?ença, que será sempre comprovada
por atestado médlC~, devidamente
reconhecido
e apresentado
na secretana do Colégio no prazo de quinze dias a partir da data
em que o aluno perdeu o ano, êste só será abatido ao
efectivo do batalhão colegial quando tal facto se repita,
seguidamente,
pela terceira vez.
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Art. 146.0 Os alunos quI:' completarem dezasseis :tnos
durante a freqüência da 3." classe e dezóito durante a
freqüência da 5. a só poderão conservar-se no Colégio
até concluírem, nesses anos, as respectivas classes, ou
até a data em que perderem a freqüõncia por faltas ou
por qualquer outra causa.
Art. 147. o Nonhum aluno interno permanecerá no Colégio depois do dia em que completar dezanove anos de
idade; se porém estiver freqüontnndo a 7. a classe, ser-lhe há permitido continuar até o fim do ano, emquanto,
pelo seu comportamento e aproveitamento nas diferentes
disciplinas, o merecer.
Art. 148.0 As curtas do curso serão assinadas pelo
director e pelos dois professores efectivos mais antigos e
nelas se mencionarão os prémios obtidos pelos alunos
nas diferentes classes.
Art. 149.0 As matriculas serão gratuitas para todos os
alunos e' as curtas de curso serão pagas por quantias
estipuladas pelo conselho administrativo.
§ único. Não se passará mais de uma carta de curso
a cada aluno, salvo autorização do conselho escolar, de
vendo o requerente da nova carta pagar uma propina fixada pelo mesmo conselho.
Art. 150.° O tempo de serviço prestado pelo pessoal
militar do Colégio é considerado, para efeitos de promoção, como tempo de serviço militar.
Art. 151.0 O pessoal militar e civil está sujeito às disposições do reg"ulampnto de disciplina militar.
Art, 152. o No fim de cada ano lectivo será enviada ao
Conselho Tutelar e Pedagógico uma relação dos alu nos
que hajam terminado o curso, com indicação reservada
de todas as informações que osclarocam as suas condições intelectuais, físicas e morais ; quando haja conhecimento do alistamento dos mesmos alunos, será com unieado ignalmente àquele Conselho.
CAPÍTULO XIX

Disposições transitórias
Art. 153.° Aos actuais
contem, pelo menos, cinco
tivo serviço no magistério
rem concurso do provas

professores provisórios que
anos lectivos de bom e efeccologial serú permitido fazepúblicas para os respectivos
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grupos, nos termos do decreto n.? 11:036, de 31 de Jul~o de 1925, logo que o requeiram no prazo de trinta
dias, a contar da data da publicação dêste decreto.
Art. 154.° A doutrina do artigo 103.° somente será
aplicada aos professores que, à data da publicação do
presente rf'gulamento, já estejam nas situações a que se
refere o corpo do mesmo artigo, se durante o período
d~ um ano, após aquela publicação, não regn'\ssarem à
efectividade do magistério do Colégio.
Art. 155.° Os actuais professores efectivos conservam
todos os direitos e regalias que lhes dava a legislação
anterior.
, Art. 156.° Ao actual conservador do museu e gabinetes são mantidos os direitos adquiridos .
. Art. 157.° Fica revogada a legislação em contrárIO.

Paços do Governo da República, 14de Julho de 1930.O Ministro da Guerra, João Namorado de Aguiar.

linislério da Guerra - 3.a Direcção jleral- Rslado ~faiol' do Exérrilo
ta Repartição - 2. II Secção
.
Decreto n. 18:614
O

Considerando que, por não ter havido nos últimos
anos escolas preparatórias
de quadros, aqueles que
presentemente as deviam freqüentar são em número
elevado e não compatível com as possibilidades orçamentais;
Considerando que para um tam crescido número de
concorrentes se tornaria imprescindível a organização de
local e quadro de instrutores em número tam elevado
que facilmente se não improvisam;
Considerando que os cursos de oficiais milicianos só
podem, pelas disposições legais em vigor, ser frr-qüentados pelas praças que tenham sido julgadas com aptidão
para oficiais durante a frequência da Escola Preparatórta de Quadros;
Atendendo a que não devem ser prejndicados aqueles
que, pelas razões acima expostas, continuam impossibihtados de freqüentar a Escola Preparatória de Quadros
e respectivo curso de oficiais milicianos;
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Usando da faculdade q ue me confere o n. o 2.0 do artigo ~.o dó decreto n." 12:740, df' 26 de Novembro de
19:!6, por fõrca do disposto no artigo 1.0 d decreto
n." lf):H31, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos Mini-tres de todas as Repartições :
Hei por bem decretar,
para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 No corrente ano não se realizam
as escola ... preparntórias
de quadros nom os cursos de oficiais
milicianos determiuados
pelos decretos
n.OS 17:8ô1 e
18:271,
respectivamente
de 11 de Janeiro e 1 de Maio
de 1\330.
Art. 2.° As praças que hajam atingido vinte e seis.
anos do idade. as que tenham concluído os seus cursos
e bem assim as que possuírem qualquer outra razão assaz atend.vel poderão requerer ao Ministério da Guerra
dispensa da fraqüência da Escola Preparatória
de Quadros e respectiva Escola de Oflciais Milicianos.
Art. 3.° As praças abrangidas
no artigo anterior a
quem tenham sido deferidos os seus requerimentos
serão
desde logo licenciadas,
devendo, no emtanto, receber
instrução quando fõr determinada
a convocação,
ordinária ou extraordiuária,
para serviço militar das praças da
respectiva classe.
Art. 4.° A exigência da Escola Preparatória
de Quadros e dos cursos de oficiais milicianos é dispensada
para a admissão às escolas e concursos militares que tenham lugar antes de serem postos em execução os citados decretos n."" 17:861 e 18:271.
Art. 5.° ~ste decreto entra imediatamente
em vigor e
revoga toda a legislação em contrário
Determina-se
portanto a todas as autoridades
a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fõrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente
como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir,
publicar
e correr. Dado nos Paços do Govêrno da República,
em 15 de Julho de 1930.-ANTÓNIO ÓSCAR
FRAGOSO
CARMONA - Domingos Augusto Alves da
Gosto Oliveira - A1dónio Lopes Mateus - Luis Maria
Lope« da Fom:ecn-António
de Otineira Salazar-João
Namorado de Aguiar - Luis Anrónio de Maqalhãee Correia - Fernando Augusto Branco - João Antunes Guimarães - Gustavo Cordeiro Ramos - Jlenrique Linharee
de Lima.
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Rellartição da Direcção Geral da Contabilidade llública

0
Declara-se que, em virtude do disposto nos n. os 7. e
0
9.° do artigo 25. da lei de 9 de Setembro de 1908, o
nos termos das instruções que fazem parte do decreto de
;jl de Outubro de 1911, foi aprovada, em sessão de Conselho de Ministros de 11 do mês corrente, a autorização
de antecipação de fundos para despesas do Ministério da
Guerra durante o ano económico de 1930-1931.
5. a Repartição da Direcção Geral da Contabilidade
Pública, 15 de Julho, de 1930.-0 Director de Serviços,
José Pedro Estanislau da Silv.a.

lliuistério do Comércio e Comunicações - Direcção Geral das Indústrias
Serviço das substâncias eiplesivas
Alvarã de licença

n.· 237

Concedida licença a Jos6 Jorge Ruivo para a instala0

ção de uma oficina pirotécnica, nos termos do artigo 11.

do decreto n." 2:241, de 29 de Fevereiro de 1916, ne
lugar de Pinheiros, freguesia e concelho da Batalha,
distrito de Leiria, ficando o concession{trio obrigado ao
disposto no citado diploma e às seguintes condições gerais e especiais:
.
1.a Entrar na Caixa Geral de Depósitos, no prazo
de trinta dias, a contar da data dêste alvará, com a
quantia de 1.000.B, importância da caução definitiva arbitrada;
.2." a) Cada um dos barracões que constituem a oficma deverá ter uma parede fraca e as restantes fortes,
sendo um dêles destinado exclusivamente a depósito dos
artifícios pirotécaicos já manufacturados;
b) Não fabricar pólvora, 'nem mesmo a necessária para
os artifícios pirotécnicos que manufacturar;
c) Não ter em depósito ou em laboração mais de 50
quilogramas do substâncias explosivas;
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d) Não empregar
nem ter em depósito dinamite 011
qualquer outro explosivo propriamente
dito.
Dado nos Paço.'! do Governo da República, em 17 de
.Tunho de 1929. - O Ministro do Comércio e Comunicações, José Vict!nte de Freitas.
(Diário do Gov~rno n.? 149, 2.3 série, de 3 de Julho de 1929).
Alvará de lIoença n." 238
Ooncedida licença a Joaquim Monteiro Amarelo para
a instalação
de uma oficina pirotécnica,
nos termos do
artigo 11.° do decreto n.? 2:241, de 29 de Fevereiro
de
1916, no lugar de Oasal do Relvas. freguesia e concelho
da Batalha, distrito de Leiria, ficando o concessionário
obrigado ao disposto no citado diploma e às seguintes
condições gerais e especiais:
1. a Entrar na Caixa Geral de Depósitos, no prazo de
trinta dias, a contar da data dêste alvará, com a quantia
de 1.000:$, importância
da caução definitiva arbitrada;
2.3 a) Cada um dos barracões que constituem a oficina deverá ter uma parede fraca e as restantes fortes,
sendo um dêles destinado exclusivamente
a depósito dos
artifícios piro técnicos já manufacturados;
b) Não fabricar pólvora, nem mesmo a necessária para
os artifícios pirotécnicos
que manufactumr;
c) Não ter em depósito ou em laboração
mais de 50
quilogramas
de substâncias
explosivas;
d) Não empregar
nem ter em depósito dinamite ou
qualquer outro explosivo propriamente
dito.
Dado nos, Paços do Govêrno da República, em 17 de
J unho de 1929. - O Ministro do Comércio e Comunicações, José Vicente de Freitas.

(Diário do Gonêrno n.? 152, 2.& série, de 4 de Julho de 1929).
Alvará de lIoença n.O 239
Concedida
licença a José de Oliveira Dinis para a
instalação
de uma oficina pirotécníca,
nos termos
do
artigo 11.° do regulamento
de 29 de Fevereiro de 1916,
no lugar de Casal do Relvas, freguesia e concelho da
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Batalha, distrito de Leiria, ficando o concessionário obrig~do ao disposto no citado diploma e às seguintes condlções gerais e especiais:
1.a Entrar na Caixa Geral de Depósitos, no prazo
de trinta dias, a contar da data dêste alvará, com a
q~ant~a de 1.000~, importância da caução definitiva arbItrada;
. 2.11 a) Cada um dos barraoões que constituem a oficina deverá ter uma parede fraca e as restantes fortes,
sendo um dêles destinado exclusivamente a depósito dos
artifícios pirotécnicos já manufacturados;
b) Não fabricar pólvora, nem mesmo a necessária para
os artifícios pirotécnicos que manufacturar;
c) Não ter em depósito ou em laboração mais de 50
quilogramas de substâncias explosivas;
d) Não empregar nem ter em depósito dinamite ou
qualquer outro explosivo propriamente dito.
Dado nos Paços do Govêrno da República, em 1,7 de
.Junho de 1929. - O Ministro do Comércio a ComunicaÇões, José Vicente de Freitas.
(Diário do Gooêrno n." 153, 2.& série, de 5 de Julho de 1929).
Alvará de licença

n.O 241

Concedida licenca a José Pereira Varino para a instalação de uma oficina pirotécnica, nos termos do artigo 11.° do regulamento de 29 de Fevereiro de 1916,
no lugar de Casal do Relvas, freguesia e concelho da
Batalha, distrito de Leiria, ficando o concessionário obrigoado ao disposto no citado diploma e às seguintes condições gerais e especiais:
1. a Entrar na Caixa Geral de Depósitos, no prazo
de trinta dias, a contar da data dêste alvará, com a
quantia de 1.0006, importância da caução definitiva arbitrada;
2.a a) Cada um dos barracões que constituem a oficina deverá ter uma parede fraca e as restantes fortes,
sendo um dêles destinado exclusivamente a depósito dos
artifícios pirotécnicos já manufacturados;
b) Não fabricar pólvora, nem mesmo a necessária
para os artifícios pirotécnicos que manufacturar;
c) Não ter em depósito
ou em laboração mais de 50
quilogramas de substâncias explosivas;
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d) Não empregar nem ter em depósito dinamite ou
qualquer outro explosivo propriamente dito.
Dado nos Paços do Govêrno da República, em 17 de
Junho de 1929. - O Ministro do Comércio e Comunicações, José Vicente de Freitas.

(Diário do Govêrno n. o 154, 2.a série, de 6 de J ulho de 1929).
Alvará

de licença

n.O 240

Concedida licença a António Pereira Varino para a
instalação de uma oficina pirot6cnica, nos termos do artigo 11.° do regulamento de 29 de Fevereiro do 191G,
no lugar de Casal do Relvas, freguesia e concelho da
Batalha, distrito de Leiria, ficando o concessionário obrigado ao disposto no citado diploma e às seguintes condições gerais e especiais:
1. Entrar na Caixa Geral de Depósitos, no prazo
ele trinta dias. a contar da data dêste alvará, com a
quantia de 1.000~, importância da caução definitiva arbitrada;
2.1\ a) Cada um dos barracões q\1e constituem a oficina deverá ter uma parede fraca e as restantes fortes,
sondo um dêles destinado exclusivamente a depósito dos
artifícios pirotécnicos jú manufacturados;
b) Não fabricar pólvora, nem mesmo a necessária para
os artifícios pirotécnicos
que manufacturar;
c) Não ter em depósito ou em laboração mais de 50
quilogramas de substâncias explosivas;
d) Não empregar nem ter em depósito dinamite ou
qualquer outro explosivo prõpr-iamente
dito.
Dado nos Paços do Govêruo da República, em 17 de
Junho de 1920. - O Ministro do Comércio e Comunicações, José Vicente de Freitas,
1\

(Diário do Gocêrno n. o 166, 2. a série, do 20 de J ulbo de 1929).
Alval"á de licença

n.O 243

Concedida licença a António Vieira da Silva Júnior
para a instalação de uma. oficina pirotócnica, nos termos
do artigo 11.° do regulamento de 29 de Fevereiro do
191G, no lugar da Quinta do Sobrado, freguesia e con-
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celho da Batalha, distrito de Leiria, ficando o concessioná~io obrigado ao disposto no citado diploma e às segumtes condições gprais e especiais:
1.a Entrar na Caixa Geral de Depósitos, no prazo de
t~inta dias, II. contar da data dêste alvará, com a quantia de 1.0006, importância da caução defintiva arbitrada ;
. 2. a a) Cada um dos barracões
que constituem a oficma deverá ter uma parede fraca e as restantes fortes,
sendo um dêles destinado exclusivamente
a depósito dos
artifícios pirotécnicos já manufacturados;
b) Não fabricar pólvora. nem mesmo a uecessárla para
os artifícios pirotécnicos que manufacturar;
?) Não ter em depósito ou em laboração mais de 50
quiloeramas
de substâncias
explosivas;
d) Não empregar nem t...r em depósito dinamite ou
qualquer outro explosivo proprialllnnte
dito.
Dado nos Paços do Governo da República.
em 17 de
Junho de 19:m.-O Ministro do Comércio e Comunicações, José Vicente de Freitas.

(Diário do Gonêrno n." 167, 2.11 série, de 22 de Julho de

1929).
Alvará

de licença

n.O 242

. Concedida licença a Agostinho Ferreira
Louro para a
instalaçãq de uma oficina pil'otécnica, nos termos do artigo 11.° do regulamento
de 29 de Fevereiro de 1916,
no lugar da Calvaria de Baixo, frpguesia
e concelho da
Batalha, distrito de Leiria, ficando o concessionário
obrigado' ao disposto no citado diploma e às seguintes condições gerais e especiais:
1.a Entrar na Caixa Geral de Depósitos, no prazo
de trinta dias, a contar da data dêste alvará, com a
quantia de 1.0005, importância
da caução definitiva arbitrada;
2.11 a) Cada um dos barracões que constituem a oficina deverá tor uma parede fraca e as restantes fortes,
sendo um dêles destinado exclusivamente
a depósito dos
artifícios pirotécnicos já manufacturarios;
.
b) Não fabricar pólvora, nem mesmo a nElCeSSáfl8.para
os artifícios pirotécnicos
que manufacturar;
.
c) Não ter em depósito ou em laboração mais de 50
quilogramas
de substâncias
explosivas;
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d) Não empregar nem ter em depósito dinamite ou
qualquer outro explosivo propriamente dito.
Dado nos Paços do Govérno da República, em 17 de
Junho de 1929. - O Ministro, do Comércio e Comunicações, José Vicente de Freitas.

(Diário do Govêrno n." 155: 2./1 série, de 8 de Julho de 1929).
Alvará de licença n.O 233

Concedida licença a Manuel Grosso dos Reis para a
instalação de uma oficina pirotécnica, nos termos do artigo 11.° do regulamento de 29 de Fevereiro de 1916,
no lugar e freguesia de Amareleja, concelho de Moura,
distrito de Beja, ficando, o concessionário obrigado ao
disposto no citado diploma e às seguintes condições gerais e especiais: _
1.11 Entrar na Caixa Geral de Depósitos, no prazo
de trinta dias, a contar da data dêste alvará, com a
quantia de 1.000~, importância da caução definitiva arbitrada;
2. a a) Arborizar a parte do terreno em volta da oficina que não está arborizada;
,
b) Não fabricar pólvora, nem mesmo a necessária
para os artifícios pirotécnicos que manufacturar ;
,
c) Não ter e~, depósito ou em laboração mais de 50
quilogramas de substâncias explosivas ;
d) Não empregar nem ter em, depósito dinamite QU
qualquer outro explosivo propriamente dito.
Dado nos Paços do Govêrno da República, em 1'( de
Junho de 1929. - O Ministro do Comércio e Comunicações, José Vicente de Freitas.
' '
(Diário do Gooêrno 11.° 165, 2.a série, do 19 de Julho de 1929).
Alvará de licença

n.O 244

Concedida licença a Basílio Catarino pllra a instalação de uma oficina pirotócnica,
UO!! tarmos do artigo 11.° do decreto regulamentar n." 2:241, de 29 de
Fevereiro de. 1916, no lugar de Pinhel, freguesia de
Ourém, concelho de Vila Nova de Ourém, distrito de
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Santarém, ficando o concessionário obrigado ao disposto no citado diploma e às seguintes condições gerais
e especiais:
1." Entrar na Caixa Geral de Depósitos, no prazo
de trinta dias, a contar da data dêste alvará, com a
quantia de 1.000t$, importância da caução d(,finitiva arbitrada;
2.a a) Não fabricar pólvora, nem mesmo a necessária
para os artifícios pirotécnicos que manufacturar;
b) Não ter em depósito ou em laboração mais de 50
quilogramas de substâncias explosivas;
c) Não empregar nem ter em depósito dinamite ou
qualquer outro explosivo propriamente dito.
Dado nos Paços do Governo da República, em 3 de
Agosto de 1929.- O Ministro do Comércio e Comunicacões, João Antunes Guimarães.
(Diário do G01;êrno n. o 192, 2. a série, de 20 de
Agosto de 1929).
Alvarã de licença

n.O 245

Concedida licença a Alberto Gomes da Costa & Filhos para a instalação de uma oficina pírotécnica, nos
termos do artigo 11.° do rrgulamento de 29 de Fevereiro de 1916, no lugar de Lobeira, fregu('sia de Oleiros, concelho de Ponte da Barca, distrito de Viana do
Castelo, ficaudo os concessionários obrigados ao disposto
no citado diploma e às saguintes condições gerais e espociais :
1." Entrarem na Caixa Geral de Depósitos, no prazo
do trinta dias, fi contar da data deste alvará, com a
quantia de 1.000t$, importância da caução definitiva arbitrada;
2." a) A barraca destinada a depósito de explosivos,
e que na planta tem o n." 4, será mudada parll o local
do extremo do terreno dos roquereutes, marcada a lápis
na mesma planta, 50 metros a NIiJ. do caminho, tendo
a parede voltada para o referido caminho de alvenaria e
as três restantes de madeira;
b) Não fabricarem pólvora, nem mesmo a necessáJ1ia
para os artifícios pirotécnicos que manufacturarem;
I
c) Nilo terem em depósito ou em laboração mais de 50
quilogramas de substâncias explosivas;
.
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d) Não empregarem nem terem em depósito dinamite
ou qualquer outro explosivo propriamente dito.
Dado nos Paços do Govêrno da República, em 3 de
Agosto de 1929.- O Ministro do Comércio e Üomunicações, João Antunes Guimarães,
(Diário do Gouêrno n.? 193, 2.:1 série, de 21 de
Agosto de 1929).
Despacho

Nos termos do § 3.° do artigo 109.° do decreto n." 2:241,
de 29 de Fevereiro de 1916. tl para os devidos efeitos se
publica que, por despacho de S. Ex. a O Ministro do
Comércio e Comunícações
de !l do corrente, foi concedida autorização a Manuel da Rocha Soares Júnior para
vender avulso dinamite no paiol qUA possui no sitio do
Monte do Frade, freguesia do Rio de Moinhos, concelho
de Penafiel, distrito do Põrto, sob as seguintes condições:
1.& A venda da dinamite efectuar-se há somente no
próprio local onde está construído o paiol;
2.a Cumprirá com todo o rigor as prescrições estabelecidas nos artigos 114.°, 116.°, 118.° e 119.° do decreto
n." 2:241, de 29 de Fevereiro de 1916, e as mencionadas nos artigos 57.°, 66. e 67.° do decreto n." 13:740,
de 21 de Maio de 1927;
3,.a Habilitar-se há com o respectivo alvará de licença
a quo se refere o § 4.0 do artigo 109.0 do decreto
n.? 2:241, de 29 de Fevereiro de 1916.
Direcção Geral das Indústrias, 14 de Agosto de 1929.O Director Geral, Luis Correia Fogaça.
0

(Diário do Gooêrno
Agosto de 1929).

3. o -

D.O

192, 2. a série, de 20 de

Determinações

Ilinistério da Guerra - Repartição do Gabinete do Ministro

I) Que de futuro todas as circulares publicadas pelas
diferentes repartições dêste Ministério, regiões f' comandos
militares, e bem assim pelas direcções das armas e serviços e estabelecimentos militares, sejam enviadas ao
Arquivo Geral.
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. II) Que as diversas repartições e estabelecimentos mihtares satisfaçam sempre com a maior urgência possível
as requisições de esclarecimentos que para o bom desempenho do seu serviço lhes sejam dirigidas pelos inspectores
e oficiais encarregados das fiscalizações administrativas,
devendo ter todo o cuidado em prestar informações exactas,
~ara não dar lugar a demoras desnecessárias, nas inspec..ões ou fiscalizações. com prejuízo de serviço e dos interê8ses da Fazenda Pública.

5linistério da Guerra - 3. a Direcção Geral- t.a Repartição

III) Que, na instrução de transmissões a cabos e soldados das diferentes unidades do exército, se observe o
seguinte programa:
a) Meios de transmissão: agentes e processos, SUIl classificação e definição.
b) Alfabetos Morse e homográfico.
c) Prática de transmissão e recepçãod) Pilhas e acumuladores: idea sumária e voltagem.
e} Telefones e indicadores:
acústicos, magnéticos e
acústico-magnéticos;
connecimento geral, montagem e
manipulação.
f) Lanternas, heliógrafos, bandeiras fl discos de sinais: conhecimento geral e manipulação.
9) Cuidados a ter com o material, sua conservação.
h) Exploração das transmissões:
regras de serviço,
classificação e taxação de despachos; regras de utilização
dos aparelhos.
i) Linhas de cabo ligeiro: sua execução, conservação
e reparação.
j) Pombos-correios: sua utilização.

linistério da tluerra- 3.a Direcção Geral-

a.a

Repartição

IV) Considerando que, pelo disposto no artigo 4.0 do
decreto n.? 16:407 (Ordem do Exército n." 2, L" série,
de 1929), todas as praças são consideradas mobilizáveis
findos os primeiros três meses da escola de recrutas,
passando a substituir no quadro permanente as praças
da classe anterior;

548

ORDEM DO EXERCITO

N. o 11

Considerando que estas pra,ças, embora sejam dadas
prontas da instrução complementar de recrutas ao fim de
sete meses, servem de facto um ano no quadro permanente;
Convindo que o contingente do tempo de serviço a que as
praças são obrigadas seja contado da mesma origem, qualquer que seja a qualidade do seu alistamento:
Determina-se:
1.0 Que fica nula e de nenhum efeito a determinação II),
da 3.& Repartição da 3." Direcção Geral do Ministério
da Guerra, publicada na Ordem do Exército n." 7, 1."
série, de 31 de Maio de 1930.
2. o Que o tempo de serviço a que são obrigados os
refractários,
compelidos e voluntários seja contado a
partir da data em que estas praças são consideradas mobilizáveis.
lIinislério da Guerra - Di,'ecçál do Serviço de Administração !Iililàr
2,8 Repartiçán

V) Tendo sido solicitados esclarecimentos quanto à
maneira como pelos distritos de recrutamento e reserva
deve ser cumprido o disposto DO n." 4.° da circular n.? 5,
de 19 de Maio último, desta Direcção, e convindo que 08
mancebos a encorporar tenham conhecimento, com antecedência, não só de tal disposição, mas também da do
n,? 1.0 da mesma circular: comunico a V. Ex.a que S. Ex.a
o Ministro determina que, para os fins acima referidos,
seja apõsto nas guias modelo n." 9 O seguinte carimbo,
em caracteres bem legíveis e a tinta encarnada:
«Nenhum artigo de vestuário e calçado de uso civil
é aproveitado para o serviço do exército.
Toda a praça, pa1'a ser licenciada, tem de apresentar os artigos de vestuário civil que lhe forem
necessários» .
4. o -

Declarações

Alini~,éri9 da Guerra - Repartição do Gabinele do Ministro

I) Que se encontra à venda no extinto Depósito de Publicaçôes, deste Ministério. Largo da Graça, Lisboa, pelos
preços designados e por cada exemplar, o seguinte:
Almanaque do Exército, referido ao ano de 1929-4013.
Colecção doe Pareceres do Oonselho de Recursos dos
anos de 1926 e 1927 -11630.
Instruções relativas à pistola 711<"',65, tn/1915 -- 1r$.
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Ministério da GRerra-I.:L Direcção Gml- 3.a Reparti~áo

II) Que a taxa de 2.500~ de que trata o artigo 7.° do
decreto n.? 16:407, de 19 de Janeiro de 1929 (Ordem do
Exército n.? 2, L" série, P: 67), não deve ser restituída
às praças que a tenham depositado, desde que as mesmas
p.raças sejam licenciadas, embora, pelo número poster~ormente tirado no sorteio, lhes compita o licenciamento,
Visto que o citado artigo não autoriza essa restituição e
que só assim fica garantido às citadas praças não serem
chamadas ao serviço efectivo, depois de licenciadas, para
completo do efectivo fixado para a sua unidade.

Ministério da Guerra - RCIJarlição do Gabinete
Rec"tHicRÇão
Na Ordem do Exército II.· 8, I10 decreto n.· 18:494, ua lin. 2.",
eliminar as palavras «Estado Maior do Exórcito».

João Namorado de Aguiar.
Está conforme.

o Ajudante

General,

N.O 12
MINISTÉRIO

DA GUERRA

15 DE AGOSTO DE 1930

ORDEM

DO . EXÉRCITO
(l.a Série)

Publica-se ao Exército o seguinte:

Decreto
llinislério da Guerra - Repartição do Gabiu~te
Decreto n.O 18:674

Considerando a conveniência de contar por igual forma
os períodos de aumento de sôldo por diuturnidades aos
oficiais do exército e da armada e de fazer desaparecer
as importantes diferenças que existem entre os actuais
v,encimentos dos contra-almirantes e generais do exérCito com menos de cinco anos e entre estes e os generais
Com mais de cinco anos;
Considerando que a promoção na situação de reserva
ou reforma dos oficiais que ao passarem a estas situaÇões satisfaçam a todas as condições de promoção, só
deve efectuar-se quando por antiguidade lhes pertencesse
essa promoção se continuassem na situação de actividade;
Considerando que da existência de fórmulas diversas
para a determinação da pensão de reserva ou reforma
dos oficiais do exército e da armada, com percentagens de melhorias diversas, resultam grandes disparidades;
, Considerando que existe um pequeno número de ofieíais que recebe melhorias inferiores às de praças de
pré;
Considerando finalmente a conveniência de estabelecer a igualdade de vencimentos entre os oficiais do
e~ército e da armada, quando nêles recaiam circunstânCIas de identidade de situação na mesma patente e tempo
de serviço j
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Usando da faculdade que me confere o n." 2.° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo LOdo decreto
n." 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seg~n~:
.
Artigo 1.0 Os aumentos de sôldo estabelecidos para os
oficiais do activo do exército pelo decreto n.? 5:570, modificado pela lei n.? 1:039 e decreto n." 17:517, e para
os oficiais do activo da armada pelo decreto n.? 5:571,
como compensação pelo atraso de promoção, passam a
contar-se, para todos os quadros em relação à data da
promoção a tenente ou segundo tenente, dentro dos respectivos quadros, desde o dia em que completarem os
anos de permanência no oficialato que na seguinte tabela
vão indicados:
Exéroito
4. partir
do pêsto
de tenente
Ano.

Marinha
A partir
do pôsto
de aClundo
tenente

---A.no.

Tenentes ou segundos tenentes:
1.° aumento .
2.° aumento.
3.° aumento.
4.° aumento.

15
20

17
22

Capitães ou primeiros tenentes:
1.° aumento.
2.° aumento..
•
.
3.° aumento
.
4.° aumento. . . • . . .

9

11

15
20
25

17
22
27

Majores ou capitães-tenentes:
1.° aumento.
2.° aumento.
3.° aumento.
4.· aumento.

15
20
25
30

17
22
27
32

'I'enentes-ccronéis
fragata:
1.° aumento.
2.° aumento.
8.° aumento.
4.° aumento.

20
25
30
35

~2
27
32
37

3

5

9

11

ou capitães de

L' Série
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Exército

Marinha

A partir
do pôsto
de tenente

A partir
do pôsto
de .e~undo
tenente

Anos

Anos

25

27
32

\

Coronéis ou capitães de mar e guerra:
1.·
2.·
3.·
4.·

aumento.
aumento .
aumento.
aumento.

30

35
40

37
42

Brigadeiros:

25

1.· aumento .
2.· aumento.
3.· aumento .
Generais ou eontra-almirantes:
1.· aumento
2.· aumento

30

35

.
.

30

35

32

37

a) Estes aumentos serão de 10 por cento sobre o soldo
que o oficial estiver percebendo, não podendo dar direito
a um sõldo superior ao que lhe pertencer quando promovido ao pôsto imediato.
b) Os contra-almirantes com cinco anos dêste pôsto,
além do aumento que lhes competir por esta tabela, vencerão mais 10 por cento do sôldo que resultar da aplicação da mesma tabela.
c) Para os vice-almirantes e generais com cinco anos
dêstes postos aopercentagem será de 20 por cento sõbre
o sôldo simples.
§ 1.0 A antiguidade da data do pôsto de tonente dos
oficiais do exército será contada nos termos dos artigos 103.0 a 108.° do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro de 1929, e a de segundo tenente, para os da
armada, desde o dia 1 de Dezembro do ano em que
devam ser considerados como promovidos a êste posto,
lUantendo-se as diferenças a que se refere o artigo 11.°
do decreto n." 5:571, de 10 de Maio de 1919, com as
modificações posteriores.
§ 2.0 Aos oficiais milicianos dos quadros especiais
serão concedidos os aumentos de que trata êste artigo quando a êles tiverem direito os oficiais dos qua-
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dros permanentes pelos quais forem reguladas as suas
promoções.
§, 3.° Para os efeitos dêste artigo só será descontado
o tempo que legalmente deva ser deduzido para efeitos
de promoção ao põsto imediato.
§ 4.° Não podem ser abona~os estes aumentos com
relação a anos económicos anteriores àquele em que forem requeridos.
Art. 2. O sõldo dos brigadeiros é fixado em 2008.
Art, 3.0 A pensão dos oficiais do exército e da armada na situação de reserva ou reforma será calculada,
no acto da sua passagem a estas situações pela seguinte
fórmula:
0

em que P representa a importância mensal da pensão a
que O oficial terá direito em qualquer destas situações,
S o soldo que estiver recebendo na efectividade, n o
número de anos contados segundo os preceitos actualmente em vigor para o cálculo da mesma pensão, e n' o
número de anos de serviço como oficial, considerando-se como talo prestado como guarda-marinha, não podendo ser atribuído a n' valor inferior a n - 5, excepto
para os oficiais dos quadros auxiliares da armada, em
que o valor de n' não poderá ser inferior a n -10.
§ LOAs fracções de ano superiores a cento e oitenta
dias serão, para êste efeito, contadas como ano completo.
§ 2.° Para o cálculo da pensão a que se refere êste
artigo o tempo de serviço de campanha ou como tal
oficialmente considerado e o de estado de sítio é aumentado em 100 por cento; o prestado na Guiné, Timor,
S. Tomé e Príncipe e rios de Angola e Moçambique
em 60 por cento e o desempenhado em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Macau e India em 50 por cento.
a) À percentagem do tempo de serviço de campanha
nas colónias acresce a da respectiva colónia;
b) O tempo de serviço de aviação, submersíveis o o
de epidemias para os médicos navais continua a ser
contado nos termos da legislação vigente.
§ 3.0 O serviço prestado em campanha ou nas colónias
dá direito a um acréscimo de 0,14 por cento por cada período de trinta dias de serviço efectivo sõbre o venci.
mento resultante da aplicação da fórmula, não podendo
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êss~ aumento exceder 25 por cento da pensão por ela
o~~lda. As fracções superiores
a quinze dias, para o
efeIto deste parágrafo,
são contadas como períodos completos de trinta dias.
§ 4.° Para os oficiais da armada o tempo de serviço
E'fuctivo prestado
no comando ou guarnição dos navios
(~o Estado ou fretados pelo Estado, quando a navegar
101'a dos portos, dá também direito ao acréscimo de 0,07
POl: cento por cada período de trinta dias, quando o refendo sorviço não seja considerado
colonial ou de campanha, nos termos da legislação vigente, contando-se as
fracções superiores a quinze dias como períodos completos de trinta.
§ 5.° Os acréscimos a que se roforem os dois parág.rafos anteriores,
como recompensa
de serviços especiais, não serão incluídos nos limites de vencimentos
fixados por lei, nos tormos do decreto n. ° 4:211, de 4 de
Maio de 1918.
§ G.o Pela aplicação dõsto artigo não poderá a nenhum oficial 8('1' liquidada pensão de reserva ou reforma
superiur ao sõldo que no activo lhe competia, acrescido
de 50 por cento, e ainda da percentagom
a que se referem os §§ 3.° e 4.°, continuando
contudo em vigor o
abono das percentagens
de 2 e 4 por cento, estabelecide 18
das pelas leis n.OS 888 (3 1:332, respectivamente
de Setembro de 19HJ e 26 de Agosto de 1922.
Art. 4.° Os oficiais do activo que ao passarem à situação de reserva ou reforma satil:ifizerem a todas as condiçi)es de promoção estabelecidas
para o põsto imediato
não incluindo
a de aptidão física, serão promovidos
tt
ês~e pôsto se o seu quadro o comportar,
quando a êle
seja promovido
por antiguidade
qualquer
oficial mais
luoderno do quadro da arma, classe ou serviço a que
lJol'tençam, passando desde então a tor direito aos vencimentos de r0801'\"a ou reforma no põsto imediato ao
S?U correspondentes
ao tempo de serviço que lhes tenha
sido liquidado
na data da sua passagem
a qualquer
destas últimas situações.
§ único. Para os efeitos dêste artigo o pôsto imediato
li. considerar
para os coronéis, e os limites de vencimentos para os brigudeiros,
coronéis e capitrtes de mar e
guerra,
serão respectivamente
os de gf'neral
ou de
contra-almirante
com monos de cinco anos de permanência no generalato;
o pal'3. os contra-almirantes
e generais
tumbém respectivamente
os de vice·almirant0,
e de go-
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neral com mais de cinco finos de permanência
neste
pôsto, Todavia os coronéis antes de ascenderem
ao generalato nos termos dêste artigo, transitarão
pejo pôsto
de brigadeiro
com os rospectivos
vencimentos,
sendo a
êste pôsto promovidos
quando lhes pertencer
pela sua
antiguidade.
Art. 5.° (transitório).
Aos oficiais da armada que tenham outros oficiais mais modernos promovidos ao pôsto
imediato,
nos termos do artigo 29.0 o seu § único e do
artigo 36.0 do decreto n.? 17:807, de 21 de Dezembro de
1929 (estatuto
dos oficiais da armada), é mantido o direito de promoção
estabelecido
pelos mesmos artigos e
parágrafo.
Artigo 6. o Os oficiais superiores,
capitães e subalternos
do exército e da armada, que na data da sua passagem
a qualquer
das situações de reserva ou reforma satisfaçam às condições gerais do promoção, não incluindo a
de aptidão física, e tenham completado
trinta
e cinco
anos de serviço efectivo, não se levando para isso em
conta as percentagens
de aumento pelo serviço prestado
em campanha,
estado de sítio ou nas colónias, terão direito nas referidas
situações aos vencimentos
do posto
imediato
com as restrições
do § 1.0 dõste artigo,
quando um oficial mais moderno
da arma, classe ou
serviço a que pertençam tiver por antiguidade
atingido
no activo o referido posto se o seu quadro o comportar,
ou o primeiro lugar dos contados no quadro, na escala
respectiva,
no caso contrário. Para a aplicação dêste artigo é necessário
porém quo o oficial conto também
serviço efectivo o número de anos em seguida designado
para o seu posto e para a pertnunência
no oficial ato a
partir da data desde que fôr considerado tenente ou segundo tenente respectivamente
para o exército e para
a, armada:

no

Coronéis ou capitães de mar e
2 e 32 anos;
Tenentes
coronéis ou capitães
ou 2 e 29 anos;
Majores
ou capitães
tenentes
22 anos;
Capitães
ou primeiros
tenentes
18 anos;
Tenentes
ou segundos tenentes
14 anos;

guerra -

2 e 30 ou

de fragata

-

2 o 27

2 e 20 ou 2 o

-

4 e 1G ou 4 e

-- 2 e 12 ou 2 o
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a) Para os primeiros e segundos tenentes dos quadros
auxiliares da armada o tempo de permanência no oficialato a partir da data de que são considerados segundos tenentes, é reduzido a dez anos;
§ 1.0 Os vencimentos do põsto imediato, que para os
Coronés e para os efeitos dêste artigo será considerado
o de general, não podem ir além dos seguintes limites:
a) Coronéis e capitães de mar e guerra: os de generalou contra-almirante com menos de cinco anos em
serviço activo sem gratificação de comissão, que só tenham direito ao primeiro aumento.
b) Restantes patentes: os dos oficiais de pôsto imediato
na situação da alínea anterior que só tenham direito ao
segundo aumento, salvo se já tiverem direito a vencimento superior que neste caso continuarão percebendo.
§ 2.0 Os primeiros tenentes da classe dos oficiais auxiliares da armada que passarem à situação de reserva
011 reforma com Q tempo de serviço efectivo de oficial
e de pôsto designado neste artigo e sua alinea a) obterão
~as condições nêle estabelecidas a promoção ao pôsto
lmediato com os mesmos limites de vencimentos que no
seu § 1.0 vão indicados.
§ 3.0 (transitório). Aos oficiais actualmente na situação de reserva, que passaram a esta situação pela redu~ão dos limites de idade nos termos do decreto n,o ~ 7:387 ,
de 27 de Setembro de 1929, será também aplicada a
doutrina dêste artigo, se, continuando na situação de
serviço activo tivessem tido tempo de complet.ar os mesmos prazos dentro dos limites de idade estabelecidos
pela legislação anterior.
Art. 7.° Os alferes e guardas-marinhas na situação
do reserva ou reforma, com mais de trinta anos de serviço efectivo, terão por limite de vencimentos o de ten_ente ou segundo tenente, vencendo o sõldo simples na
sItuação de serviço activo.
Art. 8.0 Nenhum oficial poderá nas situações de reserva ou reforma ficar percebendo melhoria inferior à
que competir a um aspirante a oficial na situação do
activo, com excepção daqueles a quem fôr aplicável o
artigo 178.0 do regulamento de disciplina militar de 15
de Junho de 1929, que apenas não podem receber melhoria inferior à dos sargentos ajudantes.
Art. 9.0 Os vencimentos correspondentes à gratificaç~o de serviço, mandados abonar, sem direito a melhorla alguma, aos oficiais da armada pelo § LOdo ar-
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tigo 2.0 da lei n.? 1:355, de 15 de Setembro de 1922,
passam a sofrer o desconto de 2 por cento para imposto
de rendimento.
Art. 10.0 É elevado a 5 por cento o desconto de 2
por cento para compensação para a reforma, estabelecido pelo artigo 13.0 da carta de lei de 22 de Agosto de
1887.
Art. 11.0 Continuam em vigor os limites de vencimentos estabelecidos pelo § LOdo artigo LOdo decreto
n," 13:586, de 11 de Maio de 1927, sem prejuízo do
§ 5.0 do artigo 3.0 e do artigo 6.0 do presente decreto.
Al't. 12.0 As percentagens para o abono de melhorias
de vencimentos aos oficiais do exército e da armada, nas
situações de reserva ou reforma, são fixadas em 50 e
para os do activo serão reguladas pela seguinte tabela:
Alferes e guardas-marinhas.
.
Tenentes e segundos tenentes.
Oapitães e primeiros tenentes.
Majores e capitães-tenentes.
.
Tenentes-coronéis e capitães de fragata.
Coronéis e capitães de mar e guerra. .
Brigadeiros
. . . . . . . . . . . .
Generaís e contra-almirantes . . . . .
Contra-almirante com cinco anos . . .
General com cinco anos e vice-almírante .

52
55
60
61
62
64
67
70
72
74

Art. 13.0 As disposições estabelecidas por êste decreto
serão aplicadas a partir de 1 de Julho do corrente ano.
Art. 14.0 Fica revogada a legislação em contrário.
Determina. se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fõrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado DOS Paços do Governo da
República, em 26 de Julho de 1930. - ANTÓNIOÓSCAR
DE FRAGOSO CARMONA-Domingos
Augusto Alves da
Costa Oliveira~António
Lopes Mateus-Luís
Maria
Lopes da FonsecCl.~António de Oliveim 8alazar-Joi'io
Namorado de Aguiar-Luis
António de Magalhi'ies Correia ~ Fernando Augusto Branco - João Antunes Guimarães - Gustavo Cordeiro Ramos - Henrique Linhare«
de Lima.
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Ilinislério da Guerra - Repartição do Gabinete do Ministro
RectificaQão
N a Ordem do Exército n. o 7, do corrente ano, p. 321, no § 1.0
do artigo 93.0 do decreto n.s 18:156, onde se lê : «depende directamente da 4.' Repartiçâo
da 2.' Direcção Geral do Ministério da
Gu!lrra>l, deve ler-se: «depende da Direcção da Arma de Caval ana».

João Namorado de Aguiar.

Está conforme.

o Ajudante

General,

..

MINISTÉRIO
IODE

ORDEM

DA GUERRA

SETEMBRO

DE 1930

DO EXÉRCITO
(t.a Série)

Publica-se

ao exército

o seguinte:

1. o - Decretos
Ministério da Guerra - t.a Direcção GeralDecreto

a.n Repartição

n.O 18:651

Atendendo às necessidades do serviço e usando da
facuHade quo me confere o n. o 2.0 do artigo' 2. o do decreto
D.O 12:740, de 26 do Novembro de 1926, por fôrça do
disposto no artigo LOdo decreto n. o 15:331, de 9 de
Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra: hei
por bem decretar o seguinte:
Artigo 1.0 É extensiva ao regimento de telegrafistas,
desde 1 de Julho do corrente ano, a doutrina do § único
do artigo 1.0 do decreto n.? 18:211, de 15 de Abril de
1930.
Art. 2.0 Fica revogada a legislação em contrário.

O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 22 de Julho
de 1930.- ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONAJOilo Namorado de Aqutar,
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Ministério da Gucrra- 5.a Rrpartição da Direc~ão Gelai da Contabilidade Pública
Decreto n.O 18:652
Usando
da faculdade que mo confere o n.? 2.° do artigo 2.° (lo decreto n." 12:740, do 26 do Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo LOdo decreto
n." 15:331, do 9 do Abril do 1928, sob proposta do Ministro da Guerra,
o tendo ouvido o Conselho do Ministros: hei por bom decretar,
para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 É aberto no Ministério das Finanças,
a favor do Ministério
da Guerra,
um crédito especial da
quantia de 106.523t580, que será inscrito no orçamento
do Ministério da Guerra para o ano económico do 19291930 pela forma que segue:
No n.? 1) do artigo 136.°, capítulo 6.°, alínea g)r
«Para
pagamento
de medicamentos
e pensos
adquiridos
para o Ministério
das Colónias e de
que êste não se utilizou»,
6.7õ3t$95, o no artigo 149.°, capítulo 6.°, n." 2), «Para pagamento
do material
de aquartelamento
adquirido parl1 o
Ministério das Colónias e de que êste não se utilizou», 99.7G0t585.
Art. 2.° Para compensação
da despesa mencionada no
artigo 1.0 será desde já anulada no referido orçamento
do Ministério
da Guerra igual quantia de 106.523t$80
na alínea a) do n." 1) do artigo 129.°, capítulo 6.°,
«Para pagamento
do tratamento
de oficiais e praças de
pré nos hospitais militares e civis».
Art. 3.° Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se
portanto a todas as autoridades
a quem
o conhecimento
e execução do presente
decreto
com
força de lei pertencer
o cumpram e façam cumprir o
guardar tam inteiramente
como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições
o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República,
em 12 de Julho de 1930. -ANTÓNIO· ÓsCAR
DE FRAGOSO
OARl\IONA - Dominqos
Augusto Alves da
Costa Oliveira - António
Lopes Mateus - Luís Jllaria
Lopes da Fonseca - António de Olnietra Salazar - João
Namorado de Aguim' - Luis António de J.1IagallzélesCorreia - Femando
Augusto Branco - João Antunes
marães - Ouetos:o Cordetro Ramos - Ilenrique Linharee
de Lima.

o.u-
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lIinistério da Surra - 3.a Direcção Gml- E~lado Maior do Exérci lo
1.:1 Reparli~áo - 2.:1 Secção
Deçreto n.s 18:716
Considerando
a necessidade
de actualizar
o regulamento do concurso
para preenchimento
das vagas no
quadro permanente
dos oficiais veterinários;
Considerando
a neceseidado
de introduzir
no mesmo
regulamento
algumas alterações
que a experiência
e a
l1rática aconselham'
. Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artIgo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro do
1926, por fôrça do disposto no artigo LOdo
decreto
nl\'~~5:331, do 9 de Abril de 1928, sob proposta dos
11111stros de todas as Repartições:
~Iei por 'bom decretar,
para valer como lei, o seglllnte:
Artigo 1.0 Será aberto, anualmente,
no Ministério da
G~erra, no dia 1 de Outubro, concurso ordinário, por
trJnta dias, para o provimento das vacaturas que venham
a dar-se durante um ano no quadro dos oficiais veterinl, .
anos do quadro permanente.
§ 1.0 Este concurso
será válido apenas
durante
o
aono que começa cm 1 de Novembro e fin da em 31 deuto bro imediato.
§. ~.o Quando se não apresente ou apure o número de~6.clals veterinários
necessários
para o provimento
das
\ acaturas ocorridas durante o ano, será aberto concurso
~xtraordinário
logo que seja nomeado o último concorlento apurado do concurso ordinário.
~rt. 2.0 Aberto
o concurso, que será anunciado no
D!ário do Gooêrno e em Ordem do Exército, e cornunic~do ao director da Escola Superior de Medicina Veterluária de Lisboa, a fim de que o faça também anunciar
!la l'(>spectiva Escola,
deverão os candidatos,
cidadãos.
portuguoses por nascimento,
dirigir os seus roquerimeni?S, por intermédio das unidades ou estabelecimentos milta~'es a que pertençam,
à Direcção do Serviço Veterínál'lO Militar, durante o prazo do concurso, instruindo-os
COlll os seguintes
documentos:
. a) Carta de curso médico veterinário
pela Escola Supcflor de l\1eàicina Veterinária
de Lisboa ou de qualquer
Outra escola estrangeira
da especialidade,
devidamente
categorizada
e revalidada
em harmonia
com o determinado na legislação om vigor;
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b) Certidão de idade pela qual provem não completar
trinta e cinco anos de idade até 31 de Dezembro do ano
em que foram abertos os concursos;
.
c) Atestado de bom comportamento moral e civil passado pelo administrador do concelho onde tiverem residido nos últimos três anos; nas localidades onde houver
comissário de polícia será o atestado passado por êste
funcionário;
d) Certidão do registo criminal em que provem estar
isentos de culpa;
e) Quaisquer outros documentos que comprovem a sua
competência profissional e de serviços públicos militares
ou civis.
§ 1.° Aos candidatos em efectivo serviço será dispensada a apresentação do documento a que se refere a alinea c) dêste artigo.
§ 2.° Os documentos originais poderão ser retirados o
substituídos por públicas-formas, depois de conferidas
estas por aquela Direcção.
Art. 3.° A estes concursos serão admitidos os militares quer do quadro permanente quer milicianos, COll1
exclusão:
a) Dos que estejam julgados apenas aptos para o serviço moderado;
b) Dos que, tendo sido julgados incapazes do servico
durante a guerra, em qualquer grau, quer quando praças do pré, quCl' quando oficiais, foram posteriormente
julgados aptos para o serviço militar.
Art. 4.° Encerrado o concurso e excluídos os concorrentes que não tenham satisfeito às condições designadas nos artigos antecedentes, serão publicados no Diário do Govêrno os nomes dos candidatos admitidos,
sendo-lhes designado o local, dia o hora em que deverão reünír-se, a fim de serem submetidos ao exame do
uma junta militar de saúde.
Art. 5.° A junta a que se refere o artigo antecedente
será constituída nos termos do artigo 357.° e alínea d)
do n.? 1.0 do artigo 364.° do regulamento geral do serviço de saúde do exército.
§ único. Os candidatos julgados incapazes serão excluídos das provas do concurso.
Art. 6.° O júri para a apreciação das provas dos candidatos será constituído por um oficial superior veterinário e três vogais, em serviço efectivo (oficiais superiores,
capitães ou subalternos veterinários), sendo um suplente,
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propostos pela Direcção do Serviço Veterinário Militar
c nomeados pelo Ministério da Guerra.
§ único. Exercerá as funções de secretário, sem voto,
u.m oficial do secretariado militar nomeado pelo Ministér10 da Guerra.
, Ar.t. 7.0 As provas que os candidatos a alferes veterlnárlOs do quadro permanente do exército têm de prestar são quatro: uma prova escrita, uma prova prática,
Uma prova oral e uma prova de equitação.
§ único. Os pontos das provas prestadas em um concurso não podem. ser repetidos no concurso imediato.
Art. 8.0 O ponto da prova escrita versará sôbre uma
questão prática de medicina, cirurgia, higiene veterinária
ou Zootécnica.
§ único. 1!:steponto será igual para todos os candidatos.
Art, 9.0 A prova prática versará sóbre o exterior do
~avalo, cirurgia, higiene aplicada, siderotecnia e exames
e carnes destinadas à alimentação de tropas .
. Art. 10.0 A prova oral versará sobre todas as matérlas do curso de medicina veterinária, compreendidas no
programa do respectivo curso, e no exame de nm solípede doente, de patologia interna ou cirurgia, tirado à
Sorte.
Art. 11.0 A prova de equitação versará sobre nolUenclatura do arreio, armar e desarmar o arreio em
M'dem de marcha, aparelhar e desaparelhar um cavalo.
anejo do cavalo a passo, trote e galope, passagens de
lUão, ladear, recuar e transposição de pequenos obstácnlos.
I' Art. 12.0 As provas serão executadas no Hospital Mid~ar Veterinário Principal, cujo director mandará pôr à
SISposição do presidente do júri todos os meios necesárlOS para a execução das ditas provas .
. § único. O júri poderá, quando assim julgar couvenl~nte, requisitar de qualquer corpo da guarnição de
Llsboa os solípedes doentes que entender necessários
para os exames.
,Art. 13.0 A prova de equitação será prestada no HosP~t~l Militar Veterinário Princi pal, com a assistência do
J ~I. do concurso e do professor de equitação da Escola
~l~tar, que terá voto nesta prova. No caso de o Hospital
M\htar Veterinário Principal não dispor de local aproprIado, será esta prova prestada na Escola Militar.
Art. 14.0 Para a primeira segunda e terceira provas
serão elaborados com a devida antecedência seis pontos
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para cada prova, aprovados pelo director do serviço veterinário militar.
§ único. Encerrado o concurso, os pontos a que se
refere o presente artigo estarão patentes aos candidatos no Hospital Militar Y oterinário Principal e secreta'
tia da Escola Superior de Medicina Veterinária de Lisboa .
.Art. 15.0 Para cada uma das provas, excepto para a
escrita, que será comum, cada candidato tirará à sorte uIll
dos respectivos pontos, cuja resolução começará a executar imediatamente. O ponto extraído voltará. para a
urna no dia imediato.
§ único. Quando a prova se não realizar no dia indicado por qualquer circunstância, o júri designará outro
dia para ser prestada, devendo então o candidato tirar
o respectivo ponto .
.Art. 1G.o Os candidatos acompanharão a execução da
prova prática, que não deve exceder hora e meia, das
considerações que julgarem convenientes.
§ único. Finda a prova prática, qualquer dos membros
do júri pode interrogar cada candidato por espaço de
dez minutos sobre a matéria da prova .
.Art. 17.0 Para a escolha dos solípodos doentes que tiverem de servir no exame em cada dia O júri resolverá
como entender e em harmonia com os recursos de" que
possa dispor.
Art. 18.0 Couhocidos os doentes, serão estes observados pelos respectivos candidatos na presença do júri,
sem que lhes sejam facultadas quaisquer informações
hospitalares, passando logo a uma sala conveniente, onde
dirão, por escrito, o que entenderem sõbre o diagnóstico, prognóstico e tratamento das doenças observadas .
.Art. 19.0 O tempo destinado à prova escrita não poderá exceder duas horas; a prova oral não poderá. exceder uma hora; durante ns provas os candidatos serão
acompanhados, pelos membros do júri.
.Art. 20.0 E expressamente proibido aos candidatos
servirem-se, na resolução dos pontos distribuídos, de
qualquer livro ou manuscrito, sendo excluídos imediatamente os que procederem em contrário desta disposição.

§ único. Ooncluídas ns provas, serão assinadas pelos
respectivos candidatos e rubricadas pelos membros do
júri em todas as folhas.
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Art. 21.0 A classificação do júri será especialmente
baseada nas provas de cada um dos candidatos, tendo
eontudo em consideração
as habilitações
académicas e
milit~re8, os serviços prestados, a disposição física e as
demms qualidades pessoais dos concorrentes de que hou"Ver conhecimento.
§ único. Para os fins do presente artigo, depois de
constituído o júri, serão entregues ao respectivo presidente os documentos apresentados pelos candidatos.
Art. 22.0 A votação será foita em mérito relativo .
. ~rt. 23.0 A votação em mérito relativo será feita indl\'ldualmente e em relação a cada prova.
Art. 24.0 No fim de cada prova cada membro do júri
lançará numa urna uma lista dobrada em quatro com os
v~lores arbitrados. Em cada votação será tirada a mó-dia dos valores.
Art. 25.0 O candidato que obtiver média inferior a 10
valores não podo continuar a prestar provas.
Art. 2G. o A média geral dos valores alcançados por
cada concorrente servirá de base para a sua colocação
na escala de acesso .
. Art. 27.° As provas escrita, prática e oral serão elasSIficadas de 10 a 20 valores; a prova de equitação será
;classificada de 10 a 15.
§ único. Na prova de equitação o presidente terá voto
de qualidado.
Art. 28.0 Lavrar-se há .uma acta de cada prova e sua
classificação, a qual será assinada por todos os mentbros do júri.
Art. 29.0 Terminado o concurso, será o respectivo
processo remetido à Direcção do Serviço Veterinário
Militar, com a informação do presidente acerca da forma
como decorreram os actos do concurso.
.
Art. 30.0 O director do serviço veterinário militar
apreciará o processo, juntar-lhe há a sua informação, e,
dop~is de submetido a despacho do Ministro, será devolVIdo à Direcção do Serviço Veterinário Militar, sondo
publicada em Ordem do Exército a lista dos candidatos
admitidos, pela ordem da sua classificação.
Art. 31.0 Publicada 3. sua promoção a alferes médico
~eterinário, serão mandados apresentar no Hospital Mihta~ .Vetorinário Principal, a fim de ali realizllre~ um
estaglO de instrução
de seis meses, em conformidade
com o artigo 16.0 do decreto n. o 4:784, de 3 de Agosto

do H118.
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Art. 32.0 Fica revogada a legislação em contrário.
Determina se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fõrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêlo se contém.
Os Ministros de todas us Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República, em 2 de Agosto de 1930.-ANTÓNIO ÓSCAR
DE FRAGOSO CARMONA-Domingos
Augusto Alves da
Costa Oliveira·- António Lopes Mateus -'- Luís Maria
Lopes da Fonseca - António de Oliveira Salazar - João
Namorado de Aguiar-Luís
António de .Magalhães Correia-Fernando
Augusto Branco-João
Antunes Guimarães - Eduardo Augusto Marques - Gustavo Cordeiro
Icamoe-u Ilenrique Linhares de Lima.

Ministério da Guerra - Repartiçne do Gabiode do Miuistro
Decreto

n.O 18:722

Considerando que pelo decreto n. o 18:015, de 27 de
Fevereiro último, foi alterada a redacção da condição 1.n
do § LOdo artigo 16.0 do decreto n. o 17 :379, de 27 de Setembro de 1929, por os alunos dos cursos especializados
do Instituto Proflssional dos Pupilos do Exército só poderem concluir êsses cursos aos vinte e um anos de idade,
e excepcionalmente, quando se dê o caso consignado nu.
última parte do § 4.0 do artigo 89.0 do regulamento literário do mesmo Instituto, aos vinte e dois anos do
idade;
.
Considerando que, pelo artigo 151. o do regulamento
do Colégio Militar, aprovado pelo decreto n." 11:036, de
31 de Julho de 1925, aos alunos do Colégio Militar é
permitida a freqüência do referido Colégio, até completarem o curso, depois de atingirem os dezanove anos de
idade, desde que estejam na T;" classe, com bom procedimento e suficiente aproveitamento em todas as disciplinas,
pelo que é de toda a justiça que a alteração publicada
no decreto n.? 18:015 se torne extensiva aos alunos do
mesmo Colégio;
Considerando que a condição Ln do § LOdo artigo 16. C>
do decreto n. o 17 :379, de 27 de Setembro de 1929, limitou aos dezanove anos de idade o ingresso nas classes de
sargentos, como segundo sargento cadete e como pri-
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melro sargento cadete, dos alunos do mesmo Instituto
habilitados respectivamente com os cursos de segundo
sargento e de primeiro sargento, e dos alunos do Colégio
~Iilitar habilitados com a 5.a ou 6.a classe do curso
ou com o curso completo do mesmo Colégio, cujos exames só podem ser feitos quando concluam os respectivos
cursos literários;
Considerando que pola legislação anterior sempre lhes
foi concedida a regalia do alistamento como sargentos
cadetes quando, independentemente da idade, terminassem
os citados cursos;
Considerando quo não é justo que agora se cerceie
osso. regalia aos alunos habilitados com cursos superiores e que se mantenha aos habilitados com cursos inferiores poderem ser concluídos aos dezanove anos do
idade;
Usando da faculdade quo mo confere o n. ° 2.1' do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, do 26 do Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n.? 15:.331, de 9 do Abril de 1928, sob proposta dos },{inistros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o se·
guinte:
Artigo l.°.A condição 1.a do § 1.0 do artigo 16.° do
decreto n. ° 17 :379, de 27 de Setembro de 1920, passa
a ter a seguinte redacção:
1.a Terem mais de dezasseis e menos de dezanovo anos do idade, com exc(11)çãodos alunos do
Instituto Profissional dos Pupilos do Exército e do
Colégio Militar a quem pela legislação privativa
dos mesmos Instituto o Colégio seja permitido permanecer naqueles estabelecim<.>ntos até concluírem
os respectivos cursos, findos os quais gozarão das
regalias concedidas pelas alíneas c) o d) do corpo
deste artigo.
Art. 2.° Êste decreto substitui o decreto n. ° 18:015,
de 27 de Fevereiro último, e revoga a legislação cm contrário.
Determlna-se portanto a todas as autoridades fi quem
o conhecimento o execução do presente decreto com fõrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
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República, em 28 de Julho de 1930.-ANTÓNIO
ÓSCAR DE
FRAGOSO CARMONA-Domingos
Augusto Alz:es da Costa
Oliveira - António
Lopes Mateus - L11ís Alaria Lopes
da Fonseca - António de Olioetra Salazar - João X·amorado de Aguiar - Luis António
de Magalhães
Correia - Fernando -Augusto Branco - João Antunes Guimarães - Gustavo Cordeiro Ramos - JJem·tque Ltnltaree
de Lima.
Jlinistério da Guerra - Repartição Geral
Decreto

n.s 18:761

Considerando
a necessidade
do publicar o diploma especial que deve regular
o programa
do concurso para
enfermeiras
chefes a q uo se refere o artigo 29.° do decreto n.? 4:756, de 28 de Agosto de 1918;
Usando da faculdade que me confere o n. o 2.° do artigo 2.° do· decreto n.? 1:3:740, de 26 de Novembro de
1926, por fórça do disposto do artigo 1.0 do decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra:
Hei por bem aprovar
e mandar pôr em execução o
seguinte regulamento,
que faz parte integrante
dêsto docreto, para a nomeação das enfermeiras
chefes dos estabelecimentos
de hospitalização
militares
onde haja um
grupo de enfermeiras.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido o faça
executar. Paços do Governo da República,
9 de Agosto
de 1930.-ÂNTÓNIO
OSCAR DE FUAGOSO CAUMO~AJoão Namorado ele :Aguiar.

Regulamento ~o concurso para provimento do lugar
de enfermeira chefe dos hospitaiS militares
Artigo 1.0 O preenchimento
dos lugares de enfermeira
chefe dos hospitais
militares
sedo feito por concurso
aberto por proposta dos directores dõsses hospitais, sempre que haja vagas, ao qual poderão concorrer todas
as enfermeiras
em serviço no hospital onde é aberto o

concurso,
§ único.
nenhuma
concurso

Quando não haja concorrentes
ao lugar ou
obtenha aprovação, não poderá realizar-se novo
som quo decorra o prazo de um ano.
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Art. 2.° A proposta para a abertura do concurso será
enviada à Direcção do Serviço de Saúde Militar, que
solicitará a sua aprovação
por despacho ministerial.
Obtida essa aprovação e comunicada ao hospital, será
anunciada a abertura do concurso na Ordem hospitalar,
devendo realizar-se as provas decorrido o prazo de
trinta dias.
Art. 3.° O júri será constituído pelo sub-director do
hospital, como presidente, e por dois vogais, majores ou
capitães módicos, do quadro do hospital, nomeados pelo
director do mesmo entre os clínicos do estabelecimento
que não estejam impedidos por serviço de instrução. O
vogal mais moderno servirá de secretário.
Art. 4.° Aberto o concurso, as enfermeiras que desejem concorrer entregarão uma declaração escrita pelo
seu próprio punho, em papel almasso, acompanhada de
quaisquer documentos de habilitações literárias, não
averbadas, que desejam apresentar,
informações dos
chefes de serviço onde tenham trabalhado, sôbro a sua
competência profissional e zêlo pelo serviço, declarações
estas que devem dar entrada na secretaria do hospital
até quinze dias antes do começo das provas.
A estes documentos será adicionada cópia do registo
disciplinar de cada uma das concorrentes.
sondo depois os respectivos processos enviados ao júri do concurso.
Art. 5.° No quinto dia antes do comêço das pro\'as, e
seguintes, o júri, tendo-se reünido às horas e no lugar
que superiormente lhe fôr determinado pela Ordem hospitalar, examinará os documentos das candidatas que lhe
tiverem sido remetidos e deliberará sôbre a execução
dos trabalhos fi realizar para efeito do concurso.
Art. 6.0 Para avaliar a aptidão das candidatas serão
efectuadas duas provas - prática e oral- subordinadas
ao programa que faz parte dêste regulamento.
§ único. As provas serão realizadas pela ordem por
que vão mencionadas; em cada uma serão examinadas
as candidatas sucessivamente pela ordem decrescente de
antiguidade militar, devendo o júri indicar, antes do início do concurso, as candidatas que dovom prestar provas em cada dia; serão excluídas as que se não apresontarem até um quarto de hora dopois da hora marcada
para início de qualquer prova, sendo essa hora marcada
pelo relógio do hospital.
Art. 7.° Para a prova prática serão formulados pelo
júri pontos escritos em folhas de papel almasso igual,
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sendo o número de pontos igual ao número de concorrentes e mais um.
Cada ponto compreenderá duas preguntas: a primeira
de técnica de serviço de enfermagem numa enfermaria
de medicina, cirurgia, doenças infecto contagiosas, sala
de operações ou põsto de socorros; a segunda de escrituração de enfermaria.
Para execução desta proya cada uma das candidatas
tirará à sorte um dos pontos, que começará imediatamente a executar, sendo-lhe fixado pelo júri, em cada
ponto, o tempo de duração da respectiva prova.
§ 1.0 Os pontos saídos em cada dia voltarão para a
urna no dia imediato.
§ 2.0 Finda a prova, qualquer dos membros do júri
pode, por espaço de dez minutos, fazer às candidatas
as preguntas que entender necessárias sõbre qualquer
assunto que directa ou indirectamente se relacione com
o ponto.
Art. 8.0 A prova oral consistirá no interrogatório de
cada uma das candidatas, pelo júri, não devendo êsse
interrogatório
exceder dez minutos para cada um dos
seus membros.
Art. 9.0 A classificação do júri será especialmente baseada nas provas prestadas por cada uma das candidatas,
tendo contudo em consideração também as habilitações
literárias e militares, os serviços e as mais qualidades
pessoais das concorrentes de que houver conhecimento.
§ único. Em cada prova cada membro do júri atributrã
a cada concorrente valores indo de O a 20; as médias
das provas serão obtidas com aproximação até as décimas.
Terminado o concurso, o júri procederá à classificação,
sendo o cálculo desta obtido pela fórmula seguinte, para
cada candidata:
C

3p-O
6

em que p é a média dos valores obtidos na prova prática.
e O a dos obtidos na prova oral.
Art. 10.0 Em igualdade de médias será classificada em
número um a que possuir as seguintes preferências, apreciadas pela ordem por quo vão onumeradas :
1.12.11_
3. a -

Melhor comportamento militar;
Mais idade;
Mais antiguidade militar.

1." Série

ORDEM: DO EX:eRCITO N.o 13

573

Art. 11. ° Tanto na prova prática como na oral, o júri
interrogará
as candidatas,
segundo o programa
dos cursos de enfermeiras
da Cruzada das Mulheres Portuguesas, que consta da portada
n.? 1:124, de 27 de Outubro

de 1917.
Art. 12.° Terminadas

as provas do concurso e feita a
classificação,
o júri elaborará
um relatório,
que será enviado à Direcção do Serviço de Saúde Militar, acompanhado dos processos das concorrentes,
cujas peças serão
numeradas
e rubricadas
pelos membros do júri.
Nesse relatório constarão a maneira como decorreram
todos os actos do concurso, bem como os pontos elaborados pelo júri e actas de votação.
Ari. l3. ° O processo será submetido a despacho ministerial
pela Direcção
do Serviço
de Saúde Militar,
sendo, depois de aancionada a decisão do júri, publicado
o resultado do concurso na Ordem do hospital.
Art. 14.° As reclamações
sôbre qualquer acto do concurso devem ser feitas no prazo de vinte e quatro horas sôbre o facto que motivou a reclamação,
e entregues
nesse prazo ao presidente
do júri, que as fará seguir
com o respectivo
processo do concurso.
§ único. Só serão admitidas reclamações por falta de
cumprimento
das disposições dêste regulamento,
e nunca
sõbre a classificação
arbitrada
pelo júri.
Paços do Govõrno da República,
9 de Agosto
de
1930. -O Ministro
da Guerra,
João Namorado
de
.Aguiar.

linisténo da Guerra - 3. a Dircc~âo Geral- Estado lIaior do Elército
f. a RepartIção _ 2. a Secção
Decreto

n.O 18:762

Sendo necessário
modificar algumas
das disposições
do decreto n.? 16:332, relativamente
às proyas especiais
do aptidão que os capitães de aeronáutica devem prestar
quando lhes competir a promoção ao põsto de major;
. Usando da faculdade
que me confere o n." 2.° do arlIgo 2.° do decreto n.? 12:740, de 2(3 de Novembro de
192G, por força do disposto no artigo 1.0 do decreto
D:" 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos :Mim troa de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 Para avaliar as provas especiais de aptidão
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para a promoção
ao pôsto de major da arma de aor onáutica haverá em cada época um jurí especial constítuído do modo seguinte:

a) Presidente

b)

- o chefe do estado maior do exército;
Vogais-um
brigadeiro
ou coronel do serviçodo estado maior; três brigadeiros
ou coronéis
de cada uma das armas diferentes da do candidato; um coronel e um tenente- coronel pertencentes à arma de aeronáutica.

§ 1. ° Os coronéis -c o tenente-coronel
a que se refere
a alínea b) dõsto artigo deverão ser do preferência
oficiais tirocinados
ou habilitados,
respectivamente,
com o
3.° ou 4.° grau da Escola Central de Oficiais.
§ 2.° Os vogais a que se refere a alínea b) dêsto artigo serão anualmente
nomeados pela La Direcção Geral
do Ministório da G uerra, podendo contudo esta nomeação
recair sôbre os que fizeram parte do júri do ano anterior.
§ 3.° O vogal menos graduado entre os designados na
alínea b), dêste artigo servirá de secretário.
Art. 2.0 As funções a que se refere o § 2. o do artigo 6. o
do regulamento
para as provas especiais de aptidão para
a promoção ao pôsto de major dos capitães das diversas
armas, modificado pelo artigo 4.° do decreto D.O 16:332,
de 9 de Janeiro de 1929, que os candidatos deverão dosempenhar
são: comandante de esquadrilha indepeudonto
ou grupo de esquadrilhas,
ou ainda comandante
do aeronáutica de corpo de exército ou do divisão. No ponto
serú apresentada
uma situação tática, da qual resulte elaramonto 11 missão que compete à aeronáutica
da grande
unidade o às fôrças do aeronáutica
que dentro da grande
unidade se atribuem ao candidato.
:fjsto apresentará
propostas
para o emprêgo da aeronáutica da referida grande unidade, e redige 8S ordens o
instruções à unidade de aeronáutica
que comandar,
de
modo a assegurar
o desempenho
da missão que lhe fõr
atribuída.
Art. 3.0 Os oficiais da arma de aeronáutica
só poderão
regressar
ao serviço ou quadro do origem se como capitães prestarem
as provas especiais de aptidão para 0posto de major regulamentadas
para os respectivos qua.
dros,
Art. 4.0 Continuam em vigor todas as disposições
decreto n, o 16:332 que não contrariem
a doutrina

do
do
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presente
decreto,
bem como as disposições do decreto
n.? 17:903, de 30 do Janeiro de 1930,
Art. 5.° Fica revogada toda a legislação em contrário.
Determina-se
portanto a todas as autoridades
a quem
o conheciments
e execução do presento decreto com fórça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente
como nêle se contém.
Os Ministros do todas as Repartições o façam imprimir,
publicar e correr. Dados nos Paços do Governo da República, em 19 de Agosto de 1930. -ANTÓNIO ÓSCAR DE
FRAGOSO CARMONA- Domingos Augusto Alves da Costa

Olixeira - .António Lopes Mateus - Luis Maria Lopes da
Fonseca - .António de Oliveira Salazar - João Namorado
de Aguiar - Luis António de Maqalhães Correia - Fernando Augusto Branco -- João .Antunes Guimarães=«
Eduardo Augusto Marque» - Gustavo Cordetro RamosHenrique Ltnhares de Lima.
Decreto n.> 18:775
Usando da faculdade
que mo confere o n. ° 2.° do artigo,2.0 do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro
de
1926, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta
do Mi·
nistro da Guerra:
hei por bem aprovar e mandar pôr
em execução o regulamento
da Escola de Transmissões,
que faz parte integrante
dêste decreto, em substituição
das instruções provisórias para o funcionamento
da Escola
de 'I'runsmissões,
aprovadas e mandadas pôr em execução
pelo decreto n. ° 16:288, de 24 de Dezembro de 1928.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Governo da República, :25 do Agosto
do 1930.-A:S-TÓNIO
ÓSCAR DE FRAGOSO CARl\IONAJOclO

Namorado de Aquiar,

Regulamento ~a Escola ~e TransmlssOEs
CAPÍTULO I
Objectivo e cursos
Artigo 1.0 A Escola do Transmissões
destina-se:
1.0 A assegurar
no exército a uniformidade
na. execução do serviço de truusmissões ;
2.° A actualiznr
os conhecimentos
dos oficiais de engenharia relativos no serviço do transmissões;
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3.0 A especializar os oficiais das outras armas no desempenho das funções de chefe das secções de transmissões;
4.0 A servir como centro de estudo e estação de ensaio e experiências do serviço de transmissões;
5. o A elaborar as instruções relativas ao emprego dos
meios de transmissão em uso no exército.
Art. 2.0 A Escola de Transmissões. depende directamente da Inspecção das Tropas de Comunicação e funcionará nos períodos que forem determinados em cada ano.
Art. 3.0 Os estágios e cursos que funcionam na Escola são:
1.o Estágio para os capitães de engenharia, com a duração de quatro semanas;
2. o Estágio para os tenentes do engenharia, com a duração de seis semanas;
3. o Estágio para os oficiais que se destinam à freqüêncía do curso do estado maior, com a duração de quatro
semanas;
4. o Curso de transmissões para os subalternos das outras armas, com a duração de dez semanas;
5. o Curso de transmissões para oficiais da. arma de
aeronáutica, com a duração de dez semanas;
6. o Curso preparatório para oficiais milicianos de telegrafistas, com a duração de doze semanas;
7.0 Qualquer outro curso ou estágio cujo funcionamento seja superiormente determinado.
Art. 4.0 O estágio para os capitães de engenharia destina-se a habilitá-los para o desempenho das funções do
chefes do serviço divisionário de transmissões.
Art. 5.0 O estágio para os tenentes de engenharia destina-se a actualizar os seus conhecimentos para o desempenho das funções técnicas uo serviço do transmissões.
Art. ü. o A freqüêucia dos estágios a que se referem
os artigos 4.0 e 5.0, com boa informação, ó condição de
promoção ao põsto imediato.
Art. 7.0 O curso do transmissões a que se refere o
n.? 4.0 do artigo 3.0 destina-se a ministrar aos subalternos de infantaria, cavalaria e artilharia os conhecimentos
necessários para o desempenho das funções de chefe de
secção de transmissões das respectivas armas.
Art. 8.0 O curso de transmissões para oficiais da arma
de aeronáutica destina-se a ministrar a estes oficiais o
conhecimentos necessários para o serviço de transmissões privativo da sua arma o em relação com os outros.

1.> Série
Art.

ORDEM DO EXÉRCITO

N.o 13

577

9.0

O curso preparatório
para oficiais milicianos
de telografistas destina se a habilitar as praçl1s saídas
da escola preparatória
de quadros com os conhecimentos
nece sários ao desempenho
dos serviços que competem
aos subalternos
das tropas do telegrafistas.
Art. 10.0 O número de oficiais que em cada período
deve freqüentar
os estágios e cursos a que se refere o
artigo 3. o será fixado pelo Minístório da Guerra, ouvido
Q director
da Escola.
§ 1.0 Os oficiais destinados a freqüentar os estágios e
cursos,
nos termos do presente artigo, serão nomeados
pelo ~1inil!tério da Guerra,
sob proposta
das direcções
das armas, rr devorn aprosontar-so
na Il.ll'pecção das Tropas d Comunicação
no dia anterior ao da abertura ,los
mesmos estágios e cursos.
§ 2.° Os oficiais quo frcqüentam ti. Escola conservarão
durante os estágios ou cursos os mesmos vencimentos
e
gratificações
que tinham na situação anterior à sua apresentação na Escola.
CAPiTULO U
Do pessoal o suas atrilluiçi'ies
Art.

11.° O pessoul da Escola compreendo:
- ~ director, oficial superior dr engonharia ;
Um adjunto, capitão de engenharia;
Quatro instrutores,
majores Oll capitães de engenharia;
Um ajudante, subalterno
do quar'ro auxiliar de
engcnh nria ;
'Um amanueuse,
sargcntc,
de preferência
com a

especialidade

uo

tolografista ;

Um destacamento
do rogimonto
do telograflstas,
constituído por um sargento e dez cabos O soldados.
•

§ único. O número de instrutores
só poderá ser alterado por proposta fundamentada
do director da Escola.
Art. 12.0 O director da Escola será proposto pela Dirocc:ão da. Arma e nomeado pelo Ministério da Guerra.
Art. 13.0 Ao director da Escola compete:
. a) Orientar,
coordenar,
impulsionar
O dirigir
toda a
mstrucão ;
b) Prupor
ao inspector dns tropa!' do comunicaeão todus as medidas necessárias
para a execução dos sorviços a sou cargo, do modo a dar-lhes a máxima eficácin ;
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c) Dar

as informações técnicas que lhe sejam pedidas
e serviço de transmissões.
Art. 14.0 Os instrutores
e o adj unto serão propostos
pelo director
da Escola e nomeados pelo Ministério da
Guerra.
Art. 15.0 Aos instrutores
compete ministrar
a instrução aos oficiais que freqüentam
os estágios e cursos,
conforme os programas .eetabelecidos.
Art. 16.0 Ao adjunto
compete auxiliar o director em
todos os serviços a. seu cargo, podendo também desempenhar o serviço de instrutor
quando as necessidades
da.
instrução
assim o exijam e lhe seja determinado
pelo
director.
Art. 17.0 O ajudante da Escola será proposto pelo director da Escola e nomeado pelo Ministério da Guerra.
Art. 18.0 O ajudante desempenha
as funções de chefe
da secretaria,
tendo a seu cargo o serviço de correspondência
e arquivo, acumulando
essas funções com as
de encarregado
do material
de instrução e aquartelamento.
Art. 19.0 O amanuense
é o auxiliar imediato do aj udante e desempenha
as funções de fiel do material de instrução e aquartelamento.
.
Art. 20.0 O director, o adjunto e os instrutores
da Escola terão direito ao abono da gratificação
escolar a que
se referem os artigos 10.0 e 11.0 do decreto n.? 15:955 e
o restante pessoal receberá os voncimentos o gratificaçõoa
como se estivesse fazendo serviço na Escola Central do
Oficiais.
Art. 21.0 O director, o adjunto e os instrutores
da Escola terão direito ao abono de vencimentos,
nos termos
da portaria n.? 3:545 (Ordem do Exército n.? 4, 1.:1série,
de 1923), quando acumulem as suas funções na Escola
com outras funções oficiais fora da mesma Escola.
Art. 22. o A assistência aos trabalhos da Escola é obrigatória e prefere a qualquer outro serviço que não seja
o de justiça.

sôbre o material

CAPÍTULO

II

Da Instrução

Art. 23.0 O ensino nos eatágios será essencialmente
prático e ministrado
em conferências,
resolução de problemas sebre transmissões,
trabalhos
de aplicação, visitas e demonstrações.
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Art. 24.0 O ensino dos diferentes cursos será ministrado em lições, conferências, resolução de problemas
sõbre transmissões, trabalhos de aplicação, visitas e demonstrações.
Art. 25.0 Quando o director o julgue conveniente poderão ser feitas conferências por oficiais estranhos à Escola.
~
Art. 26.0 Os programas dos estágios e cursos serão
elaborados pelo director e submetidos à apreciação do
director da arma de engenharia pelo inspector das tropas de comunicação.
Art. 27.0 A duração da instrução diária será fixada
para cada estágio ou curso nos respectivos programas,
não devendo ir além de cinco horas, sendo pelo menos
duas de trabalhos práticos.
Art. 28. o Na última semana de cada curso deverão ter
lugar provas de aptidão para avaliar com rigor o aproveitamento dos instruendos.
Art. 29.0 Findo cada estágio ou curso, o director da
Escola, ouvidos os respectivos instrutores, preencherá
um boletim de aproveitamento, conforme o modêlo anexo,
sõbre cada um dos instruendos.
§ 1.0 Os boletins de aproveitamento serão remetidos
ao estado maior do exército por intermédio da Direcção
da Arma de Engenharia.
§ 2.0 Os instruendos que não obtenham informação de
bom aproveitamento poderão repetir o curso ou estágio,
por uma só vez, mediante requerimento dirigido ao Ministério da Guerra.
Art. 30.0 Iniciado o curso, nenhum instruendo poderá
desistir da sua frcqüõncia, e aqueles que por motivo de
doença ou outros impedimentos tiverem deixado de tomar parte em mais de um quinto dos dias de instrução
serão mandados recolher à sua anterior situação.
Art. 31.0 O curso preparatório para oficiais milicianos
de telegrafistas será regulado por legislação especial,
sendo-lhe no emtanto aplicadas as disposições dos artigos anteriores compatf.veis com essa legislação.
Art. 32.0 O director da Escola no fim de cada período
escolar elaborará um relatório sobro a instrução no referido período.
§ único. Êste relatório será enviado à Inspecção das
Tropas de Comunicação, que por sua vez o remeterá com
a sua apreciação à Direcção da Arma de Engenharia,
dentro de trinta dias, depois de acabado o período escolar.

ORDEM: DO EXERCITO

ií80

N.o 13

.

1.' Série

Art. 33.° Os oficiais que forem julgados competentes
para o desempenho
das funções de instrutores
e chefes
de secção de transmissões,
no curso de transmissões
a
que se refere o n.? 4.° do artigo 3.°, serão classificados
« oficiais de transmissõea»,
devendo essa classificação ser
publicadã na Ordem do Exército.
§ único. Os oficiais classificados nos termos dêste artigo usarão como distintivo da especialidade
uma estrelá
<lourada de cinco pontas, com raios, no braço esquerdo.
CAPÍTULO IV
I

Dos fundos da Escola
Art. 34.° Os fundos da Escola serão constituídos:
. a) Pela dotação anual fixada em cada ano económico
no orçamento do Ministório da Guerra;
b) Pela cota parte da verba «Fundos de instrução»
posta
à disposição
da Escola
pelo estado maior do
exército;
c) Pelo produto da venda de instruções ou quaisquer
publicações feitas pela Escola, para. divulgação dos trabalhos realizados j
d) Por quaisquer outras verbas devidamente
autorizadas pelo Ministério da Guerra.
Art. 35.° As receitas da Escola destinam-se à aquisição de livros e revistas
da especialidade,
expediente,
material de consumo e técnico para a instrução,
repara·
ção o conservação
do material
a seu cargo e diversas
despesas.
Art, 3G. o A gerência
dos fundos da Escola compete
ao conselho administrativo
da Inspecção
das Tropas de
Comunicação.
CAPÍTULO V
Das dependências
Art,

37.° A Escola

da ERcola

compreende:

A secretaria.
A biblioteca.
As salas de couferêucias e mais instalações destinadas à íustrução,
Os gabinetes
técnicos de provas e experiências.
Um dopósito de material de instrução.
Um museu dos tipos de aparelhos
em uso nos
exércitos.
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Art. 38.0 Compete à secretaria a execução de todo o
expediente da Escola e registo da apresentação dos oficiais que freqüentem os cursos ou estágios e o dos boletins de aproveitamento.
Art. 39.0 A biblioteca, para uso do pessoal instrutor
e instruendo, e os gabinetes técnicos de provas e experiências estarão a cargo do adjunto.
Art. 40.0 O depósito de material de instrução destina-se a arrecadar todo o material necessário à instrução, compreendendo o material técnico de consumo e
expediente.
Art. 41.0 O museu constitui o mostruário dos diferentos
aparelhos de transmissões em uso no nosso exército, e
quanto possível dos outros exércitos:
Paços do Governo da República, 25 de Agosto de
1930.- O Ministro da Guerra, João Namorado de
AgUiar.
ESCOLA DE TRANSMISSÕES

®

Ano lectivo de 19... -19 ...

...

periodo escolar

Boletim de aproveitamento
(Artigo 29.· do regulamento
da Escola de 'I'ransrnissões - Decreto
n.· 18:775,de 25 de Agosto de 1930-'0. E. n.? .•. , do 1930,.
Arma ou serviço
Põsto
.
Nome
.

...

Teve aproveitamento?
(a)
Tem competência para o serviço de transmissões?
(b) .• ,
Tem competência para instrutor e chefe de formação de transmissões? (c) ..•

Informação complementar
Lbboa,

..•

de .. , de 19 ...

o Director

da Escola,
F ....

(a) A prl'~n61oer quando O oficIal fr qü"nta 11m I'Stáglo.
(6) A i't encher quando o oficial tl'elj(l('ntll o curso de transmls,ôes
de acronãutica.
(cl A I>rHncller qu ndo o otldal freqüeuta o CU180 de trausmtseõos
de Infantaria,
CM'alaria c artilharia.
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Ministério da Guerra-

Repartição do Gabinete do Ministro

Decreto

n.· 18:787

Não fazendo o decreto com fõrça de lei n. o 17 :335, de
10 de Setembro de 1929, nenhuma referência ao pessoal
do quadro e extraordinário dos serviços prisionais e dos
serviços jurisdicionais e tutelares do menores, ao qual
eram extensivas as vantagens
estabelecidas na lei
n.? 1:772, de 20 de Abril de 1925;
Usando da faculdade que mo confere o n.? 2.° do artigo 2.0 do decreto n.? 12:740, de 2G de Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n,o 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos
Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 A nlínea c) do § único do artigo 2.0 do decreto n." 17:335, de 10 de Setembro de 1929, passa :lo
ter a seguinte redacção:
c) Dos magistrados, autoridades ou agentes da
autoridade, funcionários em serviço de polícia, pessoal do quadro o extraordinário dos serviços prisionais e dos serviços jurisdicionais e tutelares de
menores, que faleçam em resultado de ferimentos ou
acidente ocorrido no desempenho das suas funções.
Art. 2.0 Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presento decreto com fôrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se contém.

,

Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República, em 28 de Julho do 1930.-ANTÓNIO ÓSCAR
DE FRAGOSO CARMONADomingos Augusto Alves da
Costa Oliveira - António Lopes Mateus - Luis Marie
Lopes da Fonseca - António de Oliveira Salazar - JO{1o
Namorado de Aguiar - Luis António de Maqalhãee Correia - Fernando Augu8to Branco-- João Antunes Guimarães - Gueuu» Cordeiro Ramos - Henrique Unhares de
Lima.
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Minislério da Guerra- P Direcção Geral- 3.& Reparlição
Decreto

n.~ 18:788

Usando da faculdade que me confere o n.? 2.0 do artigo 2.0 do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artigo LOdo decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos
Ministros de todas as Repartições: hei por bem decretar,
para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 É criada uma secção de depósito nas sub-unidades permanentemente
destacadas fora da sede da
sua unidade, a cargo da qual deverá ficar a escrituração
de matrícula das prac,:asna efectividade do serviço, pertencentes às referidas sub-unidades, o a das licenciadas e da
reserva activa, actualmente pertencentes à respectiva unidade, que estejam domiciliadas na sua área de mobilização,
Art. 2.0 Estas secções de depósito serão constituídas
(dentro dos quadros actualmente atribuídos às sub-unidades) por um subalterno e um segundo sargento como
amanuense e deverão funcionar sob a direcção do imediato ao comandante.
.
Art. 3.° Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fõrça
de lei pertencer o cumpram efaçam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República, em 28 de Julho de 1930.- ANTÓNIOÓSCAR
DE FRAGOSO CARMONA - Domingos Augusto Alves da
Costa Oliveira - António Lopes Mateus - Luis María
Lopes da Fonseca - António de Oliveira Salazar - João
Namorado de Aguiar - Luís António de Magallttles Correia - Fernando Augusto Branco - João Antunes Guimarães - Gustavo Cordeiro Ramos - Henrique Linlzares
de Lima.
linislério da Guerra -

2,&

Decreto

Direcção Geral- 3. a Repartição
n.O 18:816

Considerando que as importâncias fixadas para gratificações àapruças que fazem serviço nas casas de reclusão e depósitos disciplinares e presidio militar não foram
actualizadas;
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Considerando que pelo serviço especial que têm a desempenhar se torna necessário aumentar as actuais gratif caçõcs ;
Usando da faculdade que me confere o n. o 2.0 do artigo 2.0 do decreto n.? 1~:740, de 26 de. Novembro de
192ô, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do d creto
n.? 15:331, de 9 de Abril do 1928, sob proposta do Ministro da Guerra:
Hei por bem decretar:
Artigo LOAs gratificações
a abonar às praças em
serviço nos, árias estabelecimentos penais são as seguintes:
Presídio Militar de Santarém
Primeiro
Primeiro
Segundo
Segundo
Segundo
Segundo
Primeiro
Primeiro
Primeiro
Primeiro
Segundo
Sogundo
Soldado
Soldado

sargento chefe de guardas.
. .
sargento ajudante de secretaria.
sargento ajudante do sccrotarin
sargento guarda de 1.8 classe.
sargento monitor da escola
sargento mestre da oficina.
cabo mostro da oficina . .
cabo guarda de 2. a classe .
cabo fiel de armazém .
cabo enfermeiro . . .
cabo mestre de oficinn
cabo enfermeiro •
cnfermoiro .
servente.
. . .

1680 diários
1650
»
1 50
»
1650
)}
1650
1;550
»
I)

1:.~5n

li

1,500 diário
l;.SOO
D

1:500 »)
1·550 diários.
1600 diário
1:500
)

650 diúrios

Casas de reclusão e depósitos disciplinares
Primeiro
Sogundo
Primeiro
Segundos

argonto
sargento . . . . .
cabo.
. . . . . .
cabos ou soldados.

16 O diários
1650
»
1 00 diário
,):>0 diários

Art. 2.0 Estas gratificações são abonadas desde o dia
'1 de Julho do corrente ano.
Art. 3.0 Fica revogada a 'legislação cm contrário.

o Mini tro da Guerra assim o tenha ntendido e fl1.ça
e: -CCI! taro Puços do G ovej-no da Repú blica, [) de S t mbro de 1930. -A"·TÓ.TIO OSCAR DE FRAGOSO CAlHWNAJoão Namorado de Aguiar.
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Ilinistédo da Guerra - Repartição do Gabinete do Ministro
Decreto n. 18:833
O

Tendo 3.'S 1.:1 o 2.& Companhias
de Trem IIipom6vel
sido encorporadas
nos regimentos
de artilharia ligeira,
existindo
apenas pela actual organização
do exército a
3.:1 Companhia;
Considerando
que razão alguma explica pois a donominação
de 3.:l Companhia,
visto aquelas terem sido
extintas;
Usando da faculdade que me confere o n. o 2.0 do artigo 2.0 do decreto n, o 12:740, de 26 do Novembro
de
1926, por fôrça do disposto no artigo LOdo
decreto
n.? 15:331, do 9 de Abril de 1928, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições :
Hei por bem decretar,
para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 A 3.8 Companhia de Trem Hipomóvel passa
a denominar-se
Companhia de Trem Hipomóvol.
Art. 2.0 Fica revogada a legisla~llo em contrário.
Determina-se
portanto a todas as autoridades
a quem
o conhecimento
e execução
do presente
decreto com
forca de lei pertencer
o cumpram e façam cumprir e
guardar tam inteiramonto
como nele se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir,
publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da Ropública, 9 de Setembro do 1930.-ANTÓNIO
6SCAR DE FRAGOSO CARMONA - Domingos Augusto Alves da Costa Oliveira-António
Lopes Mateus -Luis
},faria Lopes da
Fonseca-António
de Oliveira Salazar-Jol1o
Namorado
de Aguiar - Luís António de Magalhl1es Correia - Fernando Augusto Branco -Jol1o
Antunes Guimarl1esEduardo .Augusto Xlarquee - Gustavo Cordeiro RamosIlenrique Linhares de Lima.

2. 0_ Determinarões
Hioistério da Guerra - Repartição do Gabinete do Ministro
I) Quo, por não estarem nttidamente
esclarecidas
na
n tuul- legisla '11.0 geral quais as atribuIções
do adjunto
da Direcção
da Arma de. Aeronáutica
e omquanto n110
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for publicada a organização em estudo, as atribuIções
do referido adjunto são as seguintos :
1.o Servir de intermediário entro o director e todo~
os seus subordinados;
2. o Ter a seu cargo toda a corrcspondõncia confidencial;
3.0 Dirigir e fiscalizar os trabalhos de expediente da
Direcção, para o que torá :;0'> as suas ordens o pessoal
ali em serviço, à excepção dos serviços directaUlC'nte
subordinados ao director;
4. o Manter a disciplina.
O referido adjunto será substituído na sua falta OU
impedimento pelo chefe da Repartição mais graduado OU
antigo.

II) Que, indo ser substituído o actual bilhete de identidade usado pelos sargentos em serviço activo por outrO
de modelo diferente o devidamente actualizado por todas
as companhias de caminhos de forro que anuíram à redução de 50 por cento nas passagens nas suas linha~,
as fotografias para O novo bilhete, além de serem a,s51nadas no verso (nome, posto o unidade), devem ser tiradas de frente, com ou sem boné, ficando bem nítidas.e
desprovidas de' qualquer ornamento ou atitude impróp a
ao fim a que so destinam, e devem ter as sC'guintcs 1mensõos :

d.

Altura - 0"\06,
Largura - 0 ,05.
01

Oportunamente se comunicará desde quando podem
as unidades e estabelecimentos militares enviar as fotografi~s ~evidamente relacionadas a õste Gabinete para 1~
fim indicado, sendo prorbido fazer entrega pC'ssoa
mente ou por intermédio de outrem das fotogrufias noste
Gabinete.
Esta determinação
deverá SOl' publicada nas Ol'dens
das unidades o estnbelrcimentos militares, a fim de ser
rigorosamente observada.

III) Que continua em vigor a obrigatoriedade que os
oficiais, sargentos e furriéís t m do apres ntar os SOUS
bilhetes de identidade nos empregados das staçues e dos

1.· Série
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combóios sempre que eles o solicitem para verificação,
embor~ os seus portadores se apresentem uniformizados
ou o bilhete de transporte tenha sido fornecido em vista
duma requisição militar, devendo mesmo passar às mãos
dos aludidos empregados os referidos bilhetes quando
êles lhos solicitem para uma mais rigorosa verifica<;ão.
~sta determinação
deverá ser publicada na Ol'dem das
ullldadcs e estabelecimentos militares.
IV) Que, de futuro, todos os requerimentos em que
ex-militares, actualmente funcionários públicos, peçam
para lhes serem passadas certidões do tempo em que
ser,:iram no exército, para efeito de aposentação, srjam
envíados a êste Ministério, acompanhados de meia folha
de papel selado e estampilhas fiscais na importância de
~2tS, sendo duas de 10í5. uma por cada lauda, ainda que
Incompleta, e outra de 21$ para a assinatura, em virtude
de estas certidões ocuparem normalmente duas laudas.
V) Que, para efeito de averbamento, se publica a relação do número de dias em que foi decretado o estado
de sítio no País, respectivos diplomas que o decretaram
e localidades onde tal situação foi considerada, e qur, nos
termos do § 2.0 do artigo 3.° do decreto n." 18:674, de
26 de Julho do corrente ano, publicado na Ordem do
Exército n. o 12, 1.11 série, é aumentado em 100 por cento
para efeitos de reforma:
.

-

Diplomas que decretaram
o estado de .ítlo·

Localidades

onde foi considerado

Decreto de 30 de Janeiro de
1912.
Decre~o n. o 2:351, de 20 de
Abnl de 1916,e lei n.o 576,
de 9 de Junho de 1916.
Decreto n .• 2:896, rle 13 de
Dezembro de 1916.
Decreto n.O 3:150 de 20 de
Maio de1917, e lei li ••G96,
de 29 de Maio 1\)17.

Distrito de Lisboa.
Ilha Terceira.

• .

16
7
14

Continente da República.

30

Cidade de Lisboa e concelhos
limítrofes.

30
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Localidados

onde foi co rsfdorado

,
Decreto 11.° 3:2~5, de 12 do
Julho de H117, e lei n.? 740,
de 20 de Julbo de 1917.
Decreto n.? 4 :8:)1, de 12 de
Outubro de 1\t1rl, e lei
n.O 832, de 14 de Dezembro de 1()18.
Decreto n.O 5:10,1., de 17 de
Janeiro de 101~.

Decreto 11." 5:110, de 19 de
J anci 1'0 ue 1919.
Decreto u.? 7:74-1, de 20 de
Out ubru de 1921.
Lei 11.° 1 :238, de 7 de Agosto
de 1032.
Lei n.v 1:773, de 30 de
Abril de 1925, e decreto
n " 10:770, de 16 de Maio
de 1!J2;).
Decreto n.O 10:938, de HJ de
Julho de 1~25.

Cidade de Lisboa e concelhos
limítrofes.

da República

Continente

Distrito de Santarém; Azambuja,
Lour iuhà,
'I'ôrros
Vedras, Alenquer c Cadaval, do distrito de Lisboa;
Obidos, Caldrs, Pôrto de
Mós, Alcobaça, Peniche e
Batalha,
do distrito
de
Lei ria.
Continente da República.
.

17
91

2

30

e concelhos

limítro-

15

Lisboa e concelhos

limítro-

15

Lisboa
fos.

fes.
Di stri to de Lisboa.

Em todo

O

País

• . . • • •
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Obscrvaçôcl'oõ
Para que possam ser feitos nas fôlhas de matrícula dos oliciais
os averbamentos
dos aumcutos a qne se refere esta relação devem
observar-se as seguintes disposições :
1.' Os oficiais que se julguem com direito ao aumento proveniente de todos ou de parte dos períodos d terupo cm que esteve decretado Ü' estado do sítio, e que Sé' encontram cm serv iço
activo, deverão requerer ao comandantes das unidades, directores
dos ebtabol~cimentos rnil itaros ou chefes de repartição a que a tUBImente pertençam, pedindo aquele nvarbameuto,
e c ites, d 'pois de
verificarem que aqueles estiveram em serviço durante os referidos
períodos cm unidades ou cstabel()ciIlH'ntos militares situados nas
localidades
onde esteve decretado o estado de ~itio, ordenarão
o
respectivo
averbamento
pela forma indicada na disposição 4."
desta determinação.

01.' Série
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. 2." O~ oflciais que já se encontram nas situações de reserva ou
de reforma e que se julguem com igual direito, dirigirão os seus
requerimentos
aos comandantes das regiões ou governos militares
onde se acharem apresentados,
os quais ordenarão que se proceda
por forma idêntica ii. indicada na parte fln ai da di-posição anterior c comunicarão,
em seguida, 1t ~ .• Repartição da 1.- Direcção
Geral do :\liui,tério
da Guerra ou à Repartição
Geral do mesmo
:\Iinistério, conforme se trate de oficiais na situação de reserva ou
na de reforma, o número de dias que furam mandados averbar a
cada oficial, a fim de que estas repartições possam verificar se o
número de dias averbados dá direito a qualquer rectificação de
vencimentos e promover essa rectificação.
3." Os re querhqeutos
dos comandantes
das unidades ou di rectores de estnbcleclmentos
serão dirigidos aos comandos das regiões ou governos militares a que estiverem subordíundos,
e os
daqueles quo não estivereiu subordina-los
a<1Sreferidos comandos
ou governos iuil itares devem ser dirigidos ao Ministério da Guerra,
devendo uns e outros ser acompanhado.
da respectivn
nota de
assento .
•
4." \ purado o número de dias a que cnda oficial tem direito,
será feito na sua folha de matrícula o seguinte averbamento:
"Conta 100 por cento de aumento para efeitos do reforma,
nos termos dos §~ 2.° e 3.° do artigo 3.° do decreto H.' 11:,:67!
c da dctermiuação
V do H.' 2.° da Ordem do Exército H.O 13
1." série de 1930, dur aute ... dias de estado de sítio".
5." De futuro, sempre 'lU e seja decretado o estado de sítio, serão
feitos os respectivos
averbamentos
iudepeudcutcrnente
de requerimento dos interessados,
pura o que dev rá ser pub li ado em Ordem do Exér("Íto o diplornn que o decretar, o qual será sempre citado no respectivo averbamento.

Mioi lério da Guerra - f.a Dil't'cçlo Geral- 3. a Repartição

VI) Quo os comandantes das unidades arquivem, não
lhes dai do seguimento, as pretensões <los sargento dos
quadros permanentes. do serviço geral ou do serviço
especial, nas situações de Iicenciados ou de reserva, com
idade de 35 anos 011 mais, que peçam para voltar à efectividade do serviço, por tais pretensões serem contrárins
ao disposto no artigo 4:7.° do decreto com força de lei
u.? 17:379, 'de 27 de Setombro do 1029.

lioislério

da Guerra - 2.' Diretção Geral- ta leparlj~.io

-VII) Que a quantia do lG.OOO,>inscrita no artigo G2.o,
alínea 2), capitulo 3.0, da tabela orçamental pl\ra o corrente :lUO económico, de tinada n. despesas de repro·
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sentação dos oficiais generais,
guinte forma:
Govêrno
Comando
Comando
Comando
Comando
Director
Govêrno
Govêrno
Governo

1." Série
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seja distribuída pela se-

Militar de Lisboa
da 1.11 região militar.
da 2.:1 região militar.
da 3.a região militar.
da 4. a região militar. .
da aeronáutica militar
Militar dos Açôres .
Militar da Madeira.
Militar de, Elvas.

2.400~00
2.4001500
1.200,>00
1.200t$00
1.20W~OO
2.4001100
1.200600
1.GOO~OO
2.4001$00
16.0001500

VIII) Que se publiquem as seguintes instruções para a
do decreto n. ° 18:674, de 26 de Julho de 1930:

execução

Vencimentos dos oficiais nas situações
de reserva ou de reforma

1.0 A aplicação dos artigos 1.0, 4.° e 6.° deve ser requerida pelos interessados.
2.0 A porcentagem de melhoria de vencimentos (50
por cento) estabelecida pelo artigo 12.° será aplicada à
pensão de reserva ou reforma a partir de 1 de Julho
último.
3.0 Nos termos do artigo 11.° os vencimentos máximos dos militares na situação de reserva ou reforma
não poderão ser superiores àqueles que competirem aos
militares de igual põsto e arma ou serviço, em serviço
activo sem gratificação de comissão, que tenham direito
ao máximo de diuturnidades, conforme a tabela n.? 5
junta a estas instruções.
4.0 Os oficiais a quem, nos termos do artigo 6.° do
decreto, fõr estabelecida pensão correspondente a pôsto
superior têm por limito de vencimentos os do posto imediato com o segundo aumento, salvo se jú tiverem direito a vencimento superior, que neste caso' continuarão.
p('rcebendo, com excepção dos coronéis, que terão por limite os de general, com menos de cinco anos, vencendo
o primeiro aumento.
5,0 O acréscimo de que tratam os §§ 3.° e 5.° do artigo 3.0 não é incluído nos limites a quo se referem os
n.os 3.0 e 4.0 destas instruções. Os oficiais com direito a
êsso acréscimo, quando a pensão do reserva ou reforma

1.' Série
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e respectiva melhoria atinjam ou excedam o limite estabelecido (tabela n.? 5), serão abonados, a partir de 1 de
Julho último, do máximo de vencimentos indicado na tabela n." 5, ao qual se adiciona o acréscimo e correspondente melhoria, menos o respectivo imposto de rendimento.
Exemplo,'
Major de infantaria com 40 anos de serviço, terceiro
aumento e 95 períodos de trinta dias de serviço nas
colónias

P = 186;$34
Acréscimo

40+35

55

2541510

=

0,14X 95 X 254~10
100

331579

Soma

287~89

10 por cento (lei n. ° 888)

5X2 x~87~89
100

20 por cento (lei n." 1:332)

5x4x287$89
100

Total

281578
~ __

. . . . . . ..

Abate-se o acréscimo de 0,14 por cento para
se conhecer exclusivamente a pensão. .,

5_7_;$_5_6
374623
33~79

----

Pensão ordinária . ..
340644
Pensão e melhoria com dedução de imposto
de rendimento
340;$44:X 6,4 - ;$05,6 = 2.178fj7G
Limite (tabela n.? 5). . . . . . . . . . . 2.126;$32
Acréscimo
33579 X G,4 -1502,1 =
216;$23
Vencimento

. • . . .

2.34:2;$55

G.o Os oficiais nas circunstâncias do número anterior
deverão informar os conselhos administrativos por onde
forem abonados de que se julgam com direito ao acréscimo estabelecido no § 3.0
Os conselhos administrativos, espontâneamente ou em
virtude da informação do oficial, examinarão as fólhas
de vencimentos dos oficiais e, verificando que delas constam as importâncias do acréscimo proveniente da percentagem de 0,14:, farão os abonos correspondentes.
Quando da fõlha de vencimentos constarem somente as
importâncias totais das pensões sem especificação das
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dos acréscimos, mas ostcjam indicadas
as Ordens do
Exército
em quo essas pensões foram publicadas,
serão
consultadas
as referidas
Ordens e, encontradas
as importâncias dos acréscimos,
lançar-se
há nas fõlhas a soguinte verba:
«Tem direito ao acréscimo de .. " proveniente da percentagem
do 0,1·1 (Ordem do Exército
hão os abonos
n.? ... , 2.a série, de ... )>>. Efectuar-se
em harmonia
com esta verba, lançando se igual verba
na primeira relação de vencimentos
a enviar fi processo.
Se ainda por osta forma se não' conseguir apurar a importância
da porcentagem
de 0,14, ou por qualquer circunstância
se oferecerem
dúvidas, os conselhos administrativos solicitarão os respectivos
esclarecimentos
a esta
Repartição.
7. o Se, porventura,
os acréscimos incluídos nas pensõcs já fixadas devorem SC'l' olóvadoe em virtudo de rectificações resultantes
do decreto n.? 18:G74, a diferença
só será abonada
depois da rectificação
em Ordem do
Exército, com início em 1 de Julho último.
8.0 Para cumprimento
0.0 quo dispõe a primeira parto
do artigo 8.0 do decreto, os oficiais com pensão inferior
a 13513 passam a ter a melhoria de 74:2,51'>0,doduzindo-so a
respectiva importância
<lo imposto de rendimento.
que 6 :
Por cento

Pensão superior u 128M8
Do 8Mó~ a 1~8t54:7 .
Do 5~~87 a 8515;)8

10
7,5

.

5

2,5

De 51<1529a 5968G
At6 51628.

. . .

Os oficiais 11. quem fOr aplicável o artigo 178.0 do 1'0'
gulamoutode
disciplina militar, do 15 do JUI~ho do 1920,
não podem r.ocebor melhoria inferior à de sargento ajudante no activo (033lí60), doduzinclo a rospcctjva importancia de imposto do rendimentc.
9. ° Para elucid:v;üo do artigo 3.0 apresentam-se
os seguintes exemplos:

1.o exemplo:
Capitão do infantaria
vinte

o dois a partir

com trinta
<.lnpromoção

anos de serviço, sendo
a tenente. Vence a ter-

ceira diuturnidade:

+
2.5 = 16G~37 (4)
55
.

P = 1GGb37 :>0

V Série
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Melhoria - obtém-se multiplicando
a pensão por 50 e
o produto por 11, dividindo o resultado por 100.
Assim tcmos :

166637

Pensão ..
JGfi;,)37X 50 X 11

1IelllOrÍn,

91M03

100

Soma (2)
....••
Imposto de rendimento
(10 por cento da pensão, arredondado
pura dezena de centavo)
Liquido
2.°

a abonar

(3).

1.081~40
16~70

.(~)1.064~70

exemplo:

Capitão
o segundo

de infantaria
aumento:

com 35 anos de serviço.

V oneo

178575
Aumento
= 10 por
n.? 888) . . .
Soma

Pensão e melhoria:

cento

(lei
17687
19G662

.•

1966G2 X G,5

1.278;$03

Imposto de rendimento
(10 V0I' conto da pensão, arredoududo
para dezena de centavo)

Hlr$70
(I') 1.25iJ$33

Capitão do infantaria
com 30 anos do serviço, sendo
12 como oficial O 8- depois da promoção a tenonto :

A melhoria

correspondente

à pensão

de 125,$ 6:

ORDEM: DO EX:fRCITO

59!

1." Série

N.o 13

Segundo o disposto no artigo 8.°, nenhum oficial poderá receber, na situação de reserva ou reforma, melhoria inferior à de aspirante a oficial no activo (742~50).
Desta disposição resulta que as pensões, de reserva ou
reforma, inferiores a 13M têm a melhoria de 742t550.
Assim, no exemplo, temos:
125600

Pensão •
Melhoria.

742líflO
867650

Soma
Tmposto de rendimento (7,5 por cento sõbro
a pensão, arredondado para dezena do contavo) . . . • . . . . . . . . .
Líquido a abonar

9MO

. • . (") 858810

4. o exemplo:
Major, com o curso de artilharia a pé. Tem 40 anos
de serviço e vence o terceiro aumento:
P=

196t$34

4.0 x 35
55

267~73

+ 10 por cento (lei n,° 888)

5X2X2G7p73

+ 20 por cento (Iei n.? 1:332)

5

26677

100

x

4.

1- 2GH73

53M>4

100

Soma . .

;348604

Pensão o melhoria: 348a04 X 6,5
Imposto de rendimento (10 por cento de
348604, arredondado) . . . . . . • •.

2.262626

Fica. . . . . . . . •
Limite estabelecido pelo artigo 11.° (tabela b)

2.227,$4:6
2.'W;3t522

Líquido

a abonar ...

34680

(4)2.20;3,$22

.' Série

5\)5
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5.° exemplo:
Coronel
turnidadcs

do cavalaria
e 35 períodos

P = 217 ·~80 '!9_,.

Acréscimo

55

com 40 anos de serviço,
de 30 dias nas colónias:

nó

297 r$00

_

0,14 X ;}5 x 2!)7">

141555

100

+ 10 por
+ 20 por

Soma
cento (lei n.? 888)
conto (lei n.? .1:332

311~55

31i)15
62tS30

r

Soma
.
Pensão o melboria:
405tS X 6,5
Imposto
do rendimento
(10 por

403i)).

2 diu-

40MOO
_-,:,
cento de

. . . . . . . . .
Líquido

a abonar

2.6321550
40t$50

...

(")2.592.600

6. o exemplo:
'I'onento-coronol
do serviço do administração
militar
·12 anos do serviço, 2 diuturnidades
o 95 períodos
do 30 dias nas colónias:

com

"7
p=- 18U;55 4~_.::_
<)

I

2G9MO

fi5

Acréscimo

0,14 x!)5

X 26\1~40

351$83

100
Soma

+ 10 por

•

305623

888) .•
1:332).

30;552

Soma
. •.
Abate-se (para conhecer exclusi·vamento a pensão).
. • • ••

421iS21

+

cento (lei
28 por cento (lei

D.O
D.O

Fica.
Líquido

(vide

observação

38M38 X 6,4 - t$06,2

. ..
3. a

85846

35883

----

385i)38

ao

n. o 7)
2.466;~37
11.° (tabela 5)

Limite estabelecido
})010 artigo
Acréscimo:
35683 X 6,4 - 601,7
Liquido

a abonar

-

2.32M34

2291$29

. • .(4)2.554)~83

ORDEM DO EX~RCITO
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7. o exemplo:
::\Iajor de infantaria,
graduado em general por ter pus·
sado ii, reserva ou reforma por eq uiparução. Tem 3~ anos
de serviço e 2 diuturnidades.
É considerado coronel para
efeito de pensão:

P~2171$80

+ 10

35+:10
55

257;HO
2M74

por cento (lei n. o 888)

2831$14

Soma.
o melhoria:
283614 X 6,5
Imposto do rondimento:
10 por
cento de 283614
Compensação
para
11. roforma
:
Õ por conto de 283·)41
-

1.840Ml

-

Pensão

28a40
14516

----~~42656

Líquido

1.7971)85

a abonar

(J) Devo-se sempre verificar se o resultado da fórmula é ou nãosuperior ao limite estabelecido pelo ~ 6.· do artigo 3.·
No caso presente é inferior, pois:
166~37 83~18 = 259~5g
(2) Pode achar-se a importância da pe usão e melhoriaSomamultiplicando
a pensão por 6,5. Assim:

166,137

X

6,5

= 1.081MO

Da importância
achada há a doduzir o imposto de reudirucnto.
(3) Pode achar-se o liquido a abonar, pensão c melhoria: menos
imposto de rendimcnto :
l.!uando a pensão fôr superior a 135·), multiplica-se
a peusâo
por 6,4; e, para corrigir o arredondamento
do imposto de rendimeato para dezena de centavos, determina-se o complemento de
centavo c dezena de centavo da pensão a, ao número achado.
(lá-se por unidade a décima de centavo; abate-se êste número ao
rosultado da multiplicação
anterior. Assim:

166~37 X 6,4 - 1.061$76,8
O complemento de :37 é 6:1. Dando
de ccntuvo fica: ,OG,3. Temos pois:

por unidade,

a 6:\, a décil1la

1.06H76,8 - <606,:)= 1.004,70
(1) Do UlJuiclo a abona)' lu\. a dedueír
tepio, tuberculosos, sêlo, etc.

08

descontos
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1." Séri e

5

Limite de vencimentos
máximos dos oficiais de reserva
e reformados
estabelecidos
em harmonia
com o que
dispõe o artigo H.o do decreto n.? 18:674 (sem pre. juízo do acréscimo resultante
do ~ 3,° do artigo 3.°)
Limite múximo
de vonctme ntos do reserva
c reforma dcs oüclu s
í

Observações

Postos
Com
diferoncial

Sem
díforcnclul

General com 5 auos
General
Brigadeiro.
Coronel ..
Tenente-coronel.
Major.
Capitão
'I'eneute
Alferes.

.

(Circularn.? 36

;1.704~M
:1.237~):.l2

2.811$:3:;
2.6 O.s78
2.325$5'1
2.126!ii32
1.818~15
1.41J4~24
1.112~G5

do

15

-

2.8!J7$RiJ
2.7liO~!)8
2.44:J.s5t
2.;!O:J$22
l.H\l3$H5
15:34.$54
1.182$!J5

D,,~ta, importáncias há a doseoutal' para o 1\lontrpio,tultercuJosos, sêlo, etc.

de Agosto).

Iliuislério da Guerra - Direcçáa do Serviço de Admiuislra~5.o Ililitar
3. ii ~cparliçáo

X) Que se publiq uom as seguintes

tabelas:

Dotações mensais atribuídas
às unidades abaixo mencionadas para luz, água e aquecimento
110 ano económico
de i930-1931:
Arma de infantaria.
100600
Direcção da arma.
. • . . •
650600
Regimento .de infantaria n." 1
300tSOO
Regimento
de infantaria n.? 2
5;)0600
Regimonto de infantaria
n,o 3
300600
Regimento
de infantaria n.? 4
GOO/)OO
Regimento
de infantaria 11. ° 5
200t>00
Regimento
de infantaria n.? 6
250BOO
Regimento
de infantaria n. o 7 •
4001500
Regimento de infantaria n. ° 8

..

V Sórie

Regimento
Regimento
Rt'girnento
Hegimento

ORDEM DO EX~RCITO N.o 1"

do infantaria n.? 0
do infantaria n.? 10
de infantaria
n.? 11
de infantaria n. ° 1:3
Regimonto de infantaria n.? 13
Regimento
do infantaria n.? 1-1:
Regimento do infantaria n.? 15
Regimento
do infantaria n." 16 .
Rogiuionto do infantaria n. ° 17
R"giJ11onto do infantaria
n ,? 18
Ro;;imollto do infantaria n. o 19
Regimento
de infantaria n.? ~O
Rl'gimonto do infantaria n.? 21
Rl'giml'nto
do infantaria
n.? 2:! •
Batulhão do infantaria n." 47 .
Batalhão de caçadores n.? 1.
Datal!Jfio do caçadores n." 2.
Batalhão do caçadores n." 3.
Batalhão do caçudores n.? 4.
Batalhão de caçadores n.? 5.
Batalhão rlo caçadores B. o ô.
Batalhão do caçadores n." 7.
Batalhão de caçadores n.? 8.
Batalhão do caçadores n, ° 9.
. • . .
Batalhão do caçadores n.? 10 (Depósito)
Batalhão do metralhadoras
n. o 1 • . .
Batalhão de metrnlbudorus
B.O 2
Batalbllo do rnotralhadoras
n.? 3
Batalbao de ciclistas n. o 1 . . .
Batalhão de ciclista
11.° 2 ...
Distrito de recrutamento
o reserva n.? 2.
Distrito do recrutamento
e reserva n." 3.
Distrito do recrutamento
e reserva n." 6 .•
Distrito de recrutamento
o reserva n." 7.
Di!>ltl'ito do recrutamento
o reserva n.? 8.
Distrito de rocrutamen.o
o reserva n.? 9.
DIRtrito do rccrutamonto
o reserva n.? 10.
Distrito do recrutamento
e reserva n." 11.
Distrito de recrutamento
(3 reserva
11.0 13.
Di-trito de recrutamento
e reserva n." 14.
Distl'ito do r crutum nto o reserva n.? 15.
Di~trito d( recrutamento
o reserva n.? 16.
Distrito do rccrutauiento
(3 reserva
Il.O 18.
Distr'ito do recrutameuto
O reserva
n.? 19 .•
Distrito de recrutamento
o reserva. n, o 21. •

COi

400.500
54:0~,)00
450600
350;)00
2óO;$00
400/)00
5401500
200600
350~00
400600
220~OO
650~00
350600
3U0600
200.600
2[)0t500
600t501)
250t50U
5501500
2.000:$00
300BOO
2.000600
250·00
270JOO
40;"00
2.500500
800500
5001500
200500
200600
1O~00
15:500
6840
Ü,)JO
ô~40
20800
6640
18600
16670
16600
14600
MOO

JMOO
10800
10800

GOB

ORDEM: DO EXf:RCITO

N.o 1:::

ao

Escola Prática
Infantaria
Comando militar do Braga. .
Comando militar de Viseu.
•.
Comando militar do Entroncamento
Comando militar de Almeida
Comando militar de Peniche
Comando militar da Ilorta .
Comando militar de Caminha
Comando militar de Elvas
.
Carreira de tiro de Lisboa .
Carreira ele tiro do POrto. .
Carreira de tiro de Coimbra
. . . .
Carreira de tiro de Viana do Castelo.
Carreira de tiro de Elvas.
. .
Carreira do tiro de Vila Real.
Carreira de tiro de Lamego ..
Carreira de tiro de Chaves.
.
Carreira. de tiro de Bragança.
. . . . . .
Campo de instrução
da guarnição
do Põrto
Destacamento
mixto de Almada.
. . •

V Série

1.600600
48~90
4:!650
501500
2i 650
18~00

26bOO
20éOO
40l\00
200600
42650
211550
21é50

GtSOO
13600
43560
7,600
7600
8tS50

GO$OO

Arma de artilharia
Direcção

da arma.

• . . . . • . .
ligeira n. ° 1 .
Regimento do artilharia ligeira n. ° 2 .
Regimento de artilharia ligeira n.? 3 .
Regimento de artilharia Iigoira n. ° 4 .
Regimento de nrtilharia ligeira n," {) .
Regimento do artilharia
do costa n.? 1 .
Regimento do artilharia
do costa n. ° 2
Grupo independente
ele artilharia pesada n, ° 1
Grupo independente
do artilharia pesada n." 2
Grupo independente
de artilharia pesada n,° 3
Grupo independente
de artilharia. ele montanha n.? 12.
. . . . . . . . . . . ..
Grupo independente
de artilharia
elo montanha n." 15 ..•...•....•..
Grupo mixto independente
de artilharia
do
montada 0.° 14.
. . . . . . • . . • .
Grupo misto independente
de artilharia montada n.? 24 .•..•....•
Grupo de artilharia
a cavalo 0.° 1. •
Grupo de artilharia
a cavalo D.O 2. .
Grupo do defesa submarina do costa. .

Regimento de artilharia

100t50()

220600
50t500
1.500600
550;)00

3-1-0600
1.400&00
850~00
460600
560bOO
7001500
300;)00

G30rSOO
4001.'\00
250500
2001500

2501500

050aOO

1.& Série

ORDEM DO EX~RCITO N.o 13

Grupo de especialistas.
. . . . • . • •
Grupo de defesa móvel de costa n." 1
Grupo de defesa móvel de costa n.? 2 •
Grupo de defesa móvel de costa n. ° 3 •
3.11 companhia de trem hipomóvel • •
Escola Prática de Artilharia
. . . . . . .
Comando de artilharia
do Govêrno Militar do
Lisboa.
. . . . • . • . , . . . . . .
Depósito geral de material de gucrm.
• • .
Depósito
provisório
de material
de guerra
na 1.11 região militar.
. . . . . .
Campo de tiro de Alcochete.
. . . .

609

240tSOO
200tSOO
180600
230600
450aOO
1.600600
85500
750i$00
201500
120bOO

Arma de oavalaria
Direcção da arma.
. . .
Comando da 1.11 brigada do
Comando da 2.11 brigada do
Rep;imento de cavalaria n.?
Regimento de cavalaria n,"
Regimento de cavalaria n."
Rpp;imento de cavalaria n."
Regimento de cavalaria n, o
Regimento de cavalaria n.?
Regimento de cavalaria n."
Regimento de cavalaria 0,°
Regimento de cavalaria 0.0
R~'gim('nto do cavalaria n.?
Regimento de cavalaria n.?
Relimento
do cavalaria n."
Escola Prática do Cavalaria.
Coudelaria Militar.
. . .

-1$-

. . . . .

cavalaria.
cavalaria.

1 . . . .
2 . . ..
3 (2.° grupo)
3 (1.0 grupo)
4

.
.

5
6 .
7 . . . • .
8 . . . . •
9 (1.0 grupo)
9 (2.0 grupo)
9 (3.° grupo)

.
•
.
.
.

. . . . .

50tSOO
70600
450600
835t500
1GOilOO
720600
5001500
7001500
31MOO
8f)0600
500lS00
2~0t500
180bOO
2~0ISOO
1.500600
-1$-

Arma de engenharia

Direcção

da arma.
. . . . . . . . . . .
Regimento de sapadores mineiros (1.0 o 3. o grupos)
•
.
RC'gimpnto de sapadores
mineiros (2.° grupo)
Rf\g~mento de tf\lep;rafistas (2. o grupo)
, . ,
RpglIDPnto de telegrafistas
(1.0 grupo)
. , .
Rpgimonto do sapadores de caminhos de ferro
Batalhão de automobilistas,
....
Butalhão de pontoueiros . . . . . .
Inspoc~ão do tropa:' de comuuicaçõeeEscola Prática de EugcnhurilL.
• . .

80;$00
1.200600
500600
800L'\00
400,500
1.D()OtSOO
4:)0600
5001'00
220éOO
1.500600

ORDEM DO EXERCITO

filO

'Serviço veterinário

L" Série

N.o 13

militar

100600
501500
360600

do serviço.
. . . . . • .
Depósito geral de material veterinário
Hospi tal Veterinário Militar Principal
Direcção

Arma de aeronáutica

Direcção da arma.
. . . . . . . . . . .
Grupo independente de aviação de informação
n.?

1

.

Grupo independente
deamcnto

330600

....•.......•.

Serviço de administração

Direcção do serviço.
. . . .
1.11 companhia de administração
2. a companhia de administração
3. o companhia de adminietração
Escola Prática de Administrnção
Depósito geral de material do
militar.

.

330;$00

do aviação do bombar-

G1'U1'O independente de aviação de protecção
o combate ....•....
Batalhão de aorostciros . . . .
Depósito de material aeronáutico . . . . .
Escola Militar de Aeronáutica.
. . . . . .

330600
250600
200óOO

3301$00

militar

. . • •
militar.
militar.
militar.
Militar
administração

. .

Agência Militar.

2301$00

. . . . . . . . • . .

100;$00
300;$00
700600
GOO/SOO

500,$00
50~00
180~00

Companhias de reformados

2. a companhia 'de reformados
0. a companhia de reformados

10t500

. . .
• . •

61$60

Fortifioações

10,$00

Praça do Marvão .
Praça do Valença .

401500

Serviço de saúde militar

1.~ companhia de saúde
2.~ companhia de saúde
3.a companhia do saúdo
Hospital Militar Principal
Hospital Militar Principal

. . . . •
. . . . .
. . • . •
de Lisboa.
do Porto

•
.
.

150600
350,500
230600
2.400S00

. •

1.800110·•

1.- Série

Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
.Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital

ORDEM DO EXJtRCITO

N.o 13

regional D. ° 2. . . . . .
regional n," 3. . . . . .
regional n.? 4 ....•.
militar auxiliar de Belém.
militar auxiliar de Chaves
militar auxiliar de Elvas .
militar auxiliar de Bragança
militar auxiliar de Braga.
.
militar auxiliar de Mafl'a .
militar auxiliar de Tancos
militar auxiliar de Viseu . •
militar auxiliar da Guarda. .
militar auxiliar do Lamego.
militar auxiliar de Beja . .
militar auxiliar de Estremoz
militar auxiliar de Lagos. . . .
militar auxiliar de Vila Real . .
militar auxiliar de Vendas Novas
militar auxiliar da Figueira da Foz
militar auxiliar de Leil'ia. . . • •
militar auxiliar de Viana do Castelo
militar de Feitoria.
. . • • •
militar de Angra do Heroísmo.
militar do Funchal. . . . . •

6t1

640600
300,500
325;500
400500
130600

801500
130~OO
100.500
50600
50~00
1001500

30tSOO
40t500
40~00

30tSOO
401500
30600
501500
601500
25.~0()
57650
90tSOO

40DOO
401500

Dotações mensais atribuídas às unidades abaixo mencionadas para artigos de expedíente, encadernações, assinatura de publicações, compra de livros, pequenas
reparações eventuais, etc., no ano económico de
4930-1931.
Arma do infuntaria

Direcção da arma. . .
Regimonto de infantaria
Regimento de infantaria
Regimento de infantaria.
Regimento de infantaria
Regimento de infantaria
Rrgimento de infantaria
Regimento de infantaria
Regimento de infantaria
Regimento de infantaria
Rep;imento do infantaria
Regimento do infantaria
Rogimento ele infantaria

. .
n."
n."
n.?
n.?
n. °

1
2
3
4
5
D. ° 6
n.? 7
n. o 8
D.O 0
n. o 10
n." 11
n." 12

700600
2.00060U
1.750~OO
1.700500
1.700500
1.700600
1.500600
1.5001500
1.800,$00
1.700800
1.700800
1.700600
1.600aOO

612

ORDEM: DO EXtRCITO

N.o

la

Regimento de infantaria n, o 13
Regimento do infantaria n,o 14
Rcgiruento de infantaria n.? 15
Regimento de infantaria n." lO
Regimento do infantaria n.? 17
Regimento de infantaria n.? 18
Regimonto de infantaria n." 19
Regimonto do infantaria n.? 20
Regimento de infantaria n. o ~1
Regimento de infantaria n.? 22
Batalhão de infantariu n. ° 47
Batalhão de caçadores n.? 1
Batalhão de caçadores n. o 2
Batalhão de caçadores n, o 3
Batalhão do caçadores n. o 4
Batalhão do caçadores n, o 5
Batalhão de caçadores n, o O
Batalnão de caçadores n. o 7
Batalhão de caçadores n.? 8
Batalhão de caçadores n. o 9
.
Batalhão de caçadores n." 10 (Depósito)
Batalhão do metralhadoras n. o 1. . . .
Batalhão do motralhadoras n.? 2.
Batalhão de metralhadoras n." 3.
Batalhão de ciclistas n. ° 1 . . .
Batalhão de ciclistas n, ° 2 '. . .
Escola Prática de Infantaria
. .
Distrito de recrutamento e reserva n." 1.
Distrito de recrutamento e reserva 0.° 2.
Distrito de recrutamento e reserva 0.° 3.
Distrito de recrutamento e reserva n. ° 4.
Distrito de recrutamento e reserva 11.° 5.
Distrito de recrutamento e reserva n.? 6,
Distrito de recrutamento e reserva n.? 7,
Distrito de recrutamento o reserva n,? 8. •
Distrito de recrutamento e reserva n." 0.
Distrito de recrutamento e reserva n." 10.
Distrito do recrutamento e reserva n." 11 .
Distrito de recrutamento e reserva u. o 12, .
Distrito de recrutamento e reserva n. o 13,
Distrito do recrutamento o reserva n.? 14.
Distrito do recrutamento o reserva n. ° 15,
Distrito do recrutamento o reserva u.? lO,
Distrito de recrutamento e reserva n. o 17 .
Distrito do recrutamento c reserva n. o 18.
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1.800500
1.800;)00
1.5501500
1.000bOO
1.700:500
2.000'>00
1.600600
1. 700.500
1. 700600
1.800600
800.500
1.500600
1.700,)00
1.6001500

1.300bOO
~.OOObOO
1.900600
2.000.500
1.250500
1.250:$00
70:500
3.000~OO
1.600óOO
2.200600

0001500
6001500
2.500~00
400600
400ÓOO

1 01500
180;500
250600
180600
260;500
330600
300;500
2501500
270600
500l)00
250800
2:>0;500
300600
i300S00
3001$00
300600
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Distrito de recrutamento o reserva n.? 19 ..
Distrito do recrutamento o reserva n.? 20 ..
Distrito do recrutamento o reserva n.? 21 .
Distrito do recrutamento e reserva u.° 22.
Expediente de 31 bandas de música (Cada
33j). . . . . . . . . .
Comando militar de Elvas .
Comando militar de Viseu .
Comando militar de Braga .
Comando militar de Almeida
Comando militar de Marvão. •
Comando militar de Caminha.

.

.

300j)OO

260500
240r$OO
~5(I~OO

1.0231)00
150cÓOO

20r$OO
3()r$00
:!5t$00
7fjOO

12t$;)0

Arma de artilharia

da arma. . . . . . . . .
Comando de artilharia do Govõrno Militar de
Lisboa ..........•.....
Comando de artilharia dos Açõros , . • • •
Comando de artilharia da Madeira. . . . .
Grupo independente de artilharia montada
n." 14. . . . . . • . . . • . . . ..
Grupo independente de artilharia montada
n.? 24
.
Regimento do artilharia ligeira n. o 1. .
Regimento de artilharia ligeira n." 2 .
Regimento de artilharia ligeira n. ° 3.
Regimento de artilharia ligeira n.? 4.
Regimento de artilharia ligeira D.8 5 .
Grupo independente de artilharia de monta»ha D.O 12. . • . . . . . . . . ...
Grupo independente de artilharia do montanha n.? 15. . . . . . . . . . . . . .
Grupo do artilharia a cavalo n." 1. . . . .
Grupo de artilharia a cavalo n. o 2. . . . .
Grupo independente do artilharia pesada n. ° 1
Grupo independente de artilharia pesada n. ° 2
Grupo independente de artilharia pesada D. 03
Grupo do artilharia de costa n.? 1. . . . .
Grupo de artilharia de costa n. ° 2. . . . .
Bataria de artilharia de defesa móvel de costa
0
11. 1
.
Bataria de artilharia de defe a móvel do costa
Direcção

nO')

Bnt;ri;
O

D.

550600
250800
10600

10800
1.600"00
1.450,$00
3.800800

3.827850
4.400800

3.800t$00
3.800~OO
1.600;$00
1.450800
1.250.,00

1.200tSOO
1.200800
1.100800
1.400800
1.000800
900800

340,$00
300,)00

(io ~rÚlha;ja 'do' d~fe'sa'mÓv~1de'co'st~
3 ..••............

350tSCO

GH
=======
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~

3.11 companhia de trem hipomóvel . . . • •
Grupo de defesa submarina de costa . . . .
1.11, 2.11 e 3.11 companhias do grupo de defesa
submarina de costa (a cada) . . .
Grupo de companhias de especialistas . . .
Escola Prútica de Artilharia . . . . . . .
Depósito geral de material do guerra . . .
Depósito provisório do material do guerra na
V" região militar . . • . . . . • • . .

950i)00

550t$00
300i)OO
350i)00
3.450;$00
1.350,500
25DOO

Arma d'3 oavalaría

Direcção da arma. . . . . . . . .
Comando da La brigada do cavalaria
Comando da 2.:1.brigada de cavalaria
Regimento de cavalaria n." 1 . . . .
Regimento de cavularia n. ° 2. . . .
Regimento de cavalaria n.? 3 (1.0 grupo)
Regimento de cavalaria n, ° 3 (2. ° grupo) .
Regimento de cavalaria n.? 4 .
Regimento do cavalaria n.? 5 .
Regimento do cavalaria n.? 6 .
Regimento do cavalaria 11.° 7 .
Regimento de cavalaria n.? 8 •
Regimento de cavalaria n." 9 .
Escola Prática de Cavalaria
•

600;$00
150:>00
150,)00

2.9501500
3.650600
3.000600
1.150· 00
2.950600
3.000600
2.977650
3.650600
2.950600
4.4f)OtSOO
4.000600

Arma de engenha.ria

] )jrocção da arma. . . . . . . . .
Inspecção das tropas de serviço de pioneiros
Inspecção das tropas de comunicação
. • •
Inspecção do serviço das obras e propriedades militares.
. . . . . . . . . . . .
Comando do engenharia do Govêrno Militar
de Lisboa . . . . . . • . . . . • •
Regimento de sapadores mineiros _1.0 e
3.° grupos
.
Regimento de sapadores ruineh·os-2.0 grupo
Regimento do tologrnflstas - 2. ° grupo.
. .
Regimento de telegrafistar _1.0 grupo.
. •
Regimento de sapadores de caminhos de ferro
Expediente da bunda de música do regimento
de sapadores de caminhos de ferro. •
Batalhão de poutoneiros . .
Batalhão de automobilistas.
. . . . . . .

300,500
25600
100,500
80~00
80600
1.800600
800600

1.900t$00
800600

2.7001500
48,$00
1.250600
800 00
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Depósito
geral de material
de transmissões
Depósito geral de material de pioneiros
. .
Depósito geral de material automóvel
. . .
Depósito de material do engenharia
da Pontinha .......•......•
Escola Prática do Engenharia.
• . . • •
Oficinas gerais de material do engenharia.
Arma de aeronáutica
Direc~ão da arma.
. . . . . • •.
.
Inspecção dos serviços radiotclegrúficos
e telefónicos.
• • . . . . . . . . . . . •
Escola Militar de A viação • • • • . . . •
Grupo independente
de aviação de informação n." 1
'
.
Grupo independente
de aviação de bombardeamento
...•..........
Grupo independente
de aviação de protecção
o combate . . . . . . . • . . •
Batalhão de aerosteiros
• . . . .
Depósito de material de aeronáutica
. • • •

Glfl

20600
20.500
50.~00
20óOO
2.1001500

300·00

1.183531
-t$1.96666,

1.283an
1.183,531

933631
933,$31

850,$11

Serviço de administração militar
Direcção do serviço • . • . .
1.a companhia de administração
2. a companhia de administração
3.& companhia de administração
Escola Prática de Administração
Dep?~ito geral de material de

. . • •
militar.
militar.
militar.
Militar • •
administração

militar . . . . . . . . . . • • ••••
Agência

Mili tal'.

7001$00
400600
400,$00
470500
1.500aOO

100aOO
90oaO()

. . . . • • • • • •
Serviço de saúde militar

Direcção do serviço .•
La companhia de saúde
2. a companhia de saúde
3.& companhia de saúde
Hospital Militar Principal
Hospital Militar Principal
Hospital militar regional
Hospital militar regional
Hospital militar regional
Hospital militar auxiliar

•••
. • . • •
. • • • •
• . . . •
de Lisboa.
do Pôrto
n." 2 • •
n, o 3 • •
n. o 4 .•
de Belém.

•
•
•
•

•
•
•
•

, •
• •
•
••

500t$OO
18MOO

300aOO

350~00
4.500600
• • • • 2.600800
330500
• • • •
200;500
• • • •
250800
••
650~OO
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Hospital militar auxiliar de CliUYOS . .
Hospital militar auxiliar de Elvas.
. .
19 hospitais de guaruicão a 801$ cada. . •
50 enfermarias regimentais a 16S cada.
Depósito geral de material sanitário . .
Hospital militar auxiliar de Braga.
. .
Hospital militar auxiliar da Figueira da Foz

1." Série

330;$00
350500
1.520600
800~00
:?50600
21800
21;$00

Serviço veterinário militar

Direcção do serviço.
. . . . . . .
Hospital militar veterinário principal.
Depósito geral de material veterinário

300~00
1.000t$00
200t$00

Tribunais militares territoriais

1.o tribunal militar territorial de Lisboa
2.0 tribunal militar territorial de Lisboa
Tribunal militar territorial do Põrto
'I'ribunal militar territorial de Viseu . .

291600
291600
291600
210~00

Carreiras de tiro mtlítares
1 • closse

500500
179ólG
125600

Lisboa ..
Pôrto ..
Coimbra.
2." clasae

Águeda ...••••
Angra do Heroísmo . • •
Braga
.
Bragança
.
Castelo Branco.
Chaves • I • • • •
Elvas .•••
, •
Esgueira.
••
Évora •.••••
Figueira da Foz.
Funchal .••
Guimarães ..
Leiria.
. • • • • .
Ponta Delgada • •
Portalegre . • •

121$83
30t$OO
4M66
4MOO
261$58
47t$66
26t$58
33691
40;533
60500

48b83
12tS83
40tS33
12é~3
12883

1." Série
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Santarém
Setúbal .
Viana do Castelo
Viseu .•...
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20t$16
:?6858
20;$16
54675
D.1l cla ss,e

Almeida
Beja
Caldas da Rainha.
Oovilhã
Faro ..
Guarda.
Horta .•
Lagos ..
Lamego.
Mafra. ..
Ovar ..
Penafiel . .
Ponamacor .
Pinhel
Póvoa de Varzim
Tavira ..
'I'omar ..
Valença .
Vila Roal

.
.

.
.

12;$83
26t$58
26,$58
50;$00
20;$16
33691
12;$83
12;$83
12~83
12683
12rS83
22;$50
25600
12;$83
12~83
261$58
100tSOO
12tí83
12683

Carreiras de tiro civis

Arganil
.
Barcelos
.
Cautanbode. . .
Condcíxa-a-Nova
Oorucho ..
Esposende .
Lourinhã.
Lousada.
Mim ..
Mirandela
Mortágua
Pnião . .
Quiaios .
Sinfãos • • .
'I'õrrcs Vedras
'I'raucoso, . .
Valongo ...

MOO

MOO
1MOO

MOO
5600

MOO
51500
2MOO
301500
5600

41666
41866
35600

5BOO
fíOtSOO
301500

~MOO
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Dotação anual atribuída
às bandas
de música abaixo
mencionadas
para consêrto e renôvo de Instrumentos
músicos no ano económico de i930-1931.
Regimento
Rogimonto
Regimento
Regimento
Regimento
Regimento
Regimento
Regimento
Regimento
Regimento
Regimento
Regimento
Regimento
Regimento
Regimento
Regimento
Regimento
Regimento
Rogimento
Regimento
Regimento
Regimento
Batalhão
Batalhão
Batalhão
Batalhão
Batalhão

do
do
de
de
de
do
de
do
de
de
do
de
do
de
de

infantaria
infantaria
infantaria
infantaria
infantaria
infantaria
infantaria
infantaria
infantaria
infantaria
infantaria
infantaria
infantaria
infantaria
infantaria
do infantaria
do infantaria
de infantaria
de infantaria
de infantaria
de infantaria
do infantaria
do caçadores
do caçadores
de caçadores
de caçadores
dCl caçadores
Batalhão do caçadores
Batalhão de caçadores
Batalhão do caçadores
Batalhão de caçadores

n."

1
2
3 .
4
5
6

n, °

7

u."
n.?

8
0

n.?

n."

n."
n.?

n."

n. ° 10
n.? 11

n.? 12
13
14
D. o 15
n.? 16
li.° 17
n,? 18
11.°

D.O

11.°
n ,"

19
20

n.? 21
11.° 22
11.0 1.
n.? 2.
n.? 3.
n.? 4.
11.° 5.
li.° 6.
n. ° 7.
0.° 8.
11.° 9.

929bO()
929~OO
9~9.60()
0~9600
929tSO()
929bO()
929,$0()
929tSOO
. 929!50()
939;S0()
929~OO
929;$O()
92960C
929DOO
920600
929t50()
92960()
029óO()
929r500
929,500
92960()
929tSO()
920600
920t500
929bO()
929,300
9291$00
929tSO()
9291500
929tS0()
929tSOO

3.o-Declara{õe.s
Ministério da Guerra - 2.a Direcção Geral- 3.a Repartição

Declarn-se que as unidades
res quo dispõem do enfermaria
Regimonto
Ilegirnénto

o estabelrcimontos
veterinária
são:

do sapadores mineiros;
de tclegrnflstas ;

milita-

... Série
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Rpgiruento de artilharia ligeira n." 1;
Regimento de artilharia ligeira D. ° 3;
Regimento de artilharia ligeira u." 4;
Regimento de artilharia ligeira n.? 5;
Grupo de artilharia peeada D.O 2;
Grupo do artilharia a cavalo 11.° :3;
Grupo independente do artilharia de montanha 11.- 1:3;
Grupo ruixto independente de artilharia montada D.O 14;
Gl'UPO do artilharia de montanha n." 15;
Gru po mixto independente do artilharia montada n. 024;
.3." companhia de trem hipornóvel ;
Escola Prática de Artilharia;
Regimento de cavalaria n." 1;
Regimento de cavalaria n." 2;
Regimento de cavalaria n." 3 (1.0 grupo);
Regimento do cavalaria n. ° 4;
Regimento de cavalaria n." 5;
Regimento de cavalaria u.? G;
Regimento de cavalaria n.? 9 (1.0 grupo);
Regimento de cavalaria n," 9 (2.° grupo);
Regimento de cavalaria 11.° 9 (3.° grupo);
Escola Prática de Cavalaria;
Batalhão de metralhadoras n.? 1;
Escola Militar;
Hospital Militar Veterinário Principal.
Reo"tific8Qões
"Na O. E. n.O 12, dc 1929, 110 decreto n.O 16:972, e no § 1.° elo
~l'ti~o 78.°, onde se Iê : «(JuI3.· classe», deve ler-se : «eIll2.' classe».
Xa O. Jil. n." 8 c 110 decreto n.v 18:405, na últ iuia parte do ar'igo 1.° a p. 362, quc passa a ter a 'egniutc redacçuo : "Pilotos
de apurclho-, rápidos cm serviço efectivo uas unidade' de caça c
<lXperilllellta(lorcs de aparelhos cm serviço efective, gratificação
4'speeial90;3 •.
,1 a O. E. n.? 8, p. 3\:10,oude se lê:
"decreto n.? 18:133", deve
!er-~e: "decreto n.? 16:133".
.
Na Q. E. n.O 10 e no decreto n.O 18:[)63 são feitas as seguintes
rectificações:
O n.· 7.° do artigo

80.° passa a ter a seguinte

re dacção :

«7. De infantaria:
0

O~ inspectores e adjuntos das inspecções (las armas, oüciais ~1Iier ioros, ajudante c oficiais da companhia de metralhadora,
<la
Es~ola Prlltica de Infantaria,
oficiais superiores e aj.idautcs das
nidades activas, capitães e subalternos dos batnl hões de metralhadoras o de caçadores, quando pertencentes
ao. quadros das
l'e-;pcctivas unidades».
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O n ,? 14.0 ·do citado artigo passa também a ter a seguinte
dacção:

re-

,,14.° Dos quadros auxiliares:
De engenharia
c de artilharia, oficiais superiores,
subalternos em serviço nas unidades montadas».

capitães

Jo{lo Namorado de Aguiar.

Está conforme.

o

Ajudante General,

e

•

N.O 14

DA GUERRA

MINISTÉRIO

30 DE SETEMBRO DE 1930

ORDEM

DO

EXÉRCITO

(t.a Série)
Publica-se ao Exército o seguinte:

1. o -+ Decretos
linislérioda Guerra - 2.a Direcção Geral- t. n Repartição
Decreto

n.>18:842

Para execução do disposto no artigo 22.0 do decreto
com fõrça de lei n. ° 16:718, de 12 de Abril de 1929;
Usando da faculdade que mo confere o n.? 2.0 do artigo 2.0 do decreto n.? 12:740, de 2G de Novembro de
192ô, por fõrça do disposto no artigo LOdo decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do }finistro da Guerra:
Hei por bom aprovar o mandar pôr em execução o
regulamento do Depósito Geral de l\faterial de Guerra,
que faz parte dêste decreto.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 10 de Setembro de 1930. - ANTÓNIOÓSCAR DE FRAGO:::;O CARMONA - João Namorado de Aguiar.

Regulamento do Depósito Geral de Material de Guerra
Artigo 1.~ O Depósito Geral de Material de Guerra
é destinado à guarda, conservação e distriburção do matorinl de guerra para mobilização dos quartéis generais
das regiões militares, das unidades e formações pertencendo às mesmas regiões e eventualmente de quaisquer
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outras, e ainda a fornecer no tempo de paz, às mesmas
unidades e estabelecimentos militares, os artigos de que
careçam para manter as suas dotações de tempo de
paz, e outros que as necessidades do serviço porventura
exijam.
Art. 2.° O Depósito Geral de Material de Guerra é
constituído por:
a) Secretaria e conselho administrativo:
b) Armazéns de viaturas;
.
c) Armazéns de arreios;
d) Armazéns de equipamentos e artigos diversos ;
e) Armazéns de armamento e munições;
f) Comissão de expedição;
g) Secção de obras;
h) Secção de transportes;
t) Depósitos territoriais.
§ único. Os armazéns formam os seguintes grupos:
1.0 Grupo da Fundição de Baixo, constituído por armazéns de equipamentos e artigos diversos.
2.° Grupo de Santa Clara, constituído por armazén
de arreios e viaturas.
3. ° Grupo isolado de Beirolas, constituído por armazéns de viaturas, arreios, armamento e munições.
4.° Grupo isolado do Entroncamento, constituído por
armazéns de viaturas, arreios, equipamentos e artigos
diversos.
5.° Grupo isolado de Vendas Novas, constituído por
armazéns de viaturas e arreios.
Art. 3.° O Depósito Geral de Material de Guerra será
superiormente dirigido por um coronol ou tenente-coronel
de artilharia coadjuvado por um sub-director, tenente-coronel ou major da mesma arma.
O grupo isolado de Beirolas terá como chefe um tenente-coronel do quadro auxiliar dos serviços de artilharia e um capitão ou subalterno do mesmo quadro, que
será adjunto.
O grupo isolado do Entroncamento terá como chefe
um major do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
e como adjunto um capitão ou subalterno do mesmo
quadro.
Os restantes grupos terão por chefes capitães ou tenentes do referido quadro auxiliar.
Por cada grupo de armazéns haverá um fiel, que ser
segundo sargento de artilharia.

1.' Série
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Os segundos sargentos em servic;o no Depósito são os
que constarem dos quadros de distribuição das praças do
decreto n.? 17:377, de 27 de Setembro de 1929.
O pessoal e solipedes destinados ao serviço do Depósito
constam dos quadros anexos a este regulamento.
§ único. Junto do Depósito Geral de Material de
Guerra, e directamente dependente da Direcção da Arma
de Artilharia, funcionará uma comissão de recepção e
exame de artigos de material de guerra usados.
Director

Art. 4.° Ao director do Depósito compete superintender em todo o serviço, cabendo-lhe inteira responsabilidade pela conservação e distribuição dos artigos de
material de guerra, e cumpre lhe:
1.0 Tomar todas as disposições para que o material
esteja em condições de poder ser fornecido rapidamente,
visitando freqüentes vezes os armazéns e paióis e mandando dar os balanços que julgar convenientes;
2.° Ordenar os fornecimentos que lhe forem determinados, tendo em vista que em tempo de paz convém
que sejam de preferência fornecidos artigos usados;
3.° Requisitar à Direcção da Arma de Artelharia os
consertos de que careçam os artigos em depósito e que
tenham de ser executados nos estabelecimentos produtores do Ministério da Guerra ;
4. ° Propor à mesma Direcção a venda ou inntilização
dos artigos que não sejam necessários para o serviço
e ainda a daqueles quo se acharem incapazes do serviço ;
5.' Remeter à mesma Direcção. no princípio de cada
ano económico, requisição ou relação dos artigos que
faltam para o completo das diversas colecções existentes
e ainda a daqueles de que tenha necessidade para fornecimento avulso;
6.° Determinar a execução de obras e reparações nos
edifícios conforme o estabelecido nos n. os 27.° a 31..0 do
decreto de 21 de Maio de 1900 e artigo 8.0 do decreto
n.v 13:547, de 25 de Março de 1927, e propor as obras
e reparações que tiverem de ser executadas pelo comando de engenharia de acordo com o artigo 10.° do
segundo decreto;
7. ° Contratar o pessoal para O serviço, segundo as
disposições deste regulamento;
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8. o Distribuir os oficiais e mais pessoal pelos diferentes
serviços, ouvindo sempre o chefe de armazéns na nomeação do fiel do respectivo armazém;
9.0 Propor o aumento de jornal a qualquer indivíduo,
dentro da verba que tenha sido autorizada;
10.0 Conceder licença sem vencimento, até dois meses
em cada ano, ao pessoal civil quando não faça falta ao
serviço;
11. o Informar todas as pretensões dos seus subordinados que devam sal' presentes ao director da arma
de artilharia;
12. o Corresponder-se directamente com todas as unidades do exército e estabelecimentos militares relativamente a tudo quanto respeita ao serviço de fornecimentos
que lhes forem determinados;
13.0 Elaborar as instruções para' o serviço interno do
Depósito;
14.0 Fazer o estudo completo, conforme as instruções
que receber, sõbro a preparação da mobilização;
15. o Elaborar a proposta para o orçamento das despesas do Depósito.
Sub-director
Art. 5.0 Compete ao sub-director coadjuvar o director
em todo o serviço e substituí-lo nos seus impedimentos, e:
1. o Dirigir o serviço de secretaria e fiscalizar a sua
execução;
2_o Vigiar a execução do serviço de transportes;
3. o Nomear o pessoal para o serviço sujeito a nomeaç110por escala e conceder trocas de serviço.
Secretaria
a) Serviço de escrituração
0

Art. 6. O serviço de escrituração ó feito sob a direcção do sub-director, na secretaria, onde haverá 3 oficiais adjuntos, capitães ou subalternos do quadro auxiliar
de artilharia, os auxiliares de escrita e serventes constantes da tabela n.? 1.
Art. 7.0 A escrituração de todos os artigos de mate.
rial de guerra existentes nos armazéns do Depósito é
feita na secretaria em folhas volantes (modêlo n. o 6). Estas
fôlhas, com numeração seguida e rubricadas pelo director
do Depósito, serão ligadas mecânicamente em pastas de
modo a poderem ser intercaladas as necessárias a fim de
que os artigos estejam sempre escriturados pela ordem
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alfabética e constituem a carga geral do Depósito. Quando
tiver do se relacionar algum artigo que ainda não esteja
escriturado, a respectiva fôlha entrará na devida altura,
tendo a sua numeração seguida das letras A, B, 011 0,
para que a ordem alfabética não se altere.
§ 1.0 Além das folhas modelo n. o 6 haverá resumos
indicando o número de equipamentos, arreios e viaturas,
etc., completos nos termos do regulamento de mobilização.
§ 2.0 Os documentos para os aumentos à carga são os
seguintes, depois de os chefes dos armazéns lhes lançarem
os respectivos recibos:
a) Os duplicados das guias enviadas ao Depósito pelos
estabelecimentos fabris do l\-finistério da Guerra de artigos ali manufacturados ou consertados;
b) As relações de classificação (modêlo D) de artigos
vindos da comissão de recepção e exame;
c) As ordens para modificação de carga (modelo n. o 9).
§ 3.0 Os documentos para abater à carga são os seguintes, depois de os chefes dos armazéns lhes terem lançado a verba Cumprido:
.
a) As ordens de fornecimento (modêlo n. o 7);
b) As ordens para modificação de carga;
c) As ordens do director devidamente autorizadas pelo
director da arma de artilharia para:
1. o Venda ou inutilização de artigos incapazes, que se.
rão do modêlo n, o 9, com a informação do director do Depósito, da qual constará sempre que os artigos não merecem
consêrto nem aproveitamento nas fábricas ou oficinas regimentais, podendo para isso basear-se numa informação
de peritos das mesmas fábricas;
2. o Venda aos estabelecimentos fabris ou oficinas regimentais para aproveitamento.
§ 4.0 As ordens para modificação de carga dizem respeito a artigos de consumo corrente, aos adquiridos por
~ntprYenção elo Depósito, àqueles destinados a venda ou
lUutilização e ás transferências entre armazéns.
Art, 8.0 A Ordem do Depósito será redigida e assinada
pelo sub-director, devendo conter:
a) A transcrição de todas as determinações publicadas
na Ordem da Direcção da Arma de Artilharia e que respeitem a alterações dos oficiais e praças em serviço no
Depósito;
b) As alterações relativas no pessoal, e que devem ser
escl'ituradns na respectiva fõlha de matricula, ou alterem
os vencimentos;
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c) Todas as determinações do director relativas à execução do serviço.
Art. 9.0 O registo de matrícula do pessoal é constituído
pelas fôlhas de matrícula (modêlo n.? 1) com a respectiva
fotografia, nas quais se escreverão todas as circunstâncias que influem na biografia e vencimentos do pessoal.
Art. 10.0 O pessoal contratado terá o seu número de
matrícula seguido da letra C.
Art. 11. o As notas de assentos em fôlhas (modêlo n. 03),
que devem acompanhar todas as pretensões para cuja
resolução seja necessário conhecer a biografia do requerente, silo extraídas do registo de matricula. Do mesmo
registo são extraídas as relações (modelo n. o 5) dos indivíduos que forem presentes à junta de saúde.
Art. 12.0 O registo de matrícula dos animais de tiro
que existirem na secção de~transportes é feito na secretaria e segundo as determinações do regulamento geral
do serviço do exército.
Art. 13.0 Os registos de matrícula serão escriturados
sem rasuras, devendo qualquer rectificação ser ressalvada
à margem e rubricada pelo sub-director do Depósito.
Art. 14.0 O tombo de todo o material destinado ao serviço de transportes deverá constar de um registo escriturado na secretaria do Depósito.
Art, 15.0 As ordens de fornecimento, as guias de artigos e as ordens para modificações de carga são elaboradas na secretaria do Depósito e enviadas depois aos
grupos de armazéns para terem execução, sendo as
ordens devolvidas à secretaria.
Art. lG.o Na secretaria haverá um registo de entrada
de correspondência e um registo de correspondência expedida . Êste registo, a não ser para correspondência dirigida a.autoridades civis, é constituído pelo duplicado que
se obtém por meio de papel químico, escrevendo-se as
notas a lápis ou por qualquer processo em que se observe
êste princípio.
Art. 17. o As Ordens da Direcção da Arma do Artilharia e as do Depósito Geral de Material de Guerra serão
devidamente arquivadas na secretaria do mesmo Depósito.
b) Sorviço de-fornecimentos

Art. 18.0 As unidades e estabelecimentos militares euviarão à Direcção da Arma de Artilharia (2. a Repartição) requisição em duplicado dos artigos que necessitem, na qual se declare o motivo da requisição.
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§ 1.0 Os artigos são sempre designados pela nomenclatura oficial, constante do manual de material de guerra
regulamentar, tendo-se em conta as alterações que superiormente tenham sido introduzidas na mesma nomenclatura.
§ 2.0 As requisições de artigos que constituam colecções completas, como equipamentos, arreios, etc., somente
designarão o artigo completo e pela forma determinada
no Boletim do Areenal do Exército n, o 4, de 30 de Junho
de 1913.
§ 3.0 Todas as requisições s110válidas apenas por um
ano.
Art. 19.0 Ordenado o fornecimento, por despacho do
director da arma de artilharia, é o duplicado da requisição, com a indicação do número e data da respectiva
ordem de fornecimento, enviado para a secretaria do Depósito Geral de Material de Guerra, à qual será ligada
a base para o fornecimento (modêlo n. o 1:.?).
§ único. Seguidamente serão passadas tantas ordens
parciais de fornecimento em fõlhas modêlo 7 quantos os
chefes de grupos de armaz "ns que tenham de intervir
no fornecimento.
Art. 20.0 As requisições serão satisfeitas imediatamente à recepção da ordem, e no caso de não haver
todos os artigos mencionados na requisição. serão fornecidos os que houver, iendo sempre fornecidos de preferência- artigos usados.
§ 1.0 O Depósito procurará, por meio de requisições
(modêlo n.? 13), feitas ao Ministério da Guerra e por intermédio da Direc 110 da Arma de Artilharia, ter sempre em armazém de todos os artigos de material de
guerra em uso no exército.
§ 2.0 As entidades requisitantos, findo o prazo de um
ano de validade das requisições e não tendo todos ou alguns dos artigos ainda sido fornecidos pelo Depósito,
requisitá-los hão novamente se dêles necessitarem ainda,
dando à respectiva requisição o mesmo número da que
caducou, seguido da letra A.
§ 3. o Do mesmo modo poderá proceder o Depósito
para com as requisições feitas ao Ministério da Guerra.
Para ês ..e fim todos os meses será feito o balanço das
requisições que caducaram no mês anterior, do que será
feita (\ respectiva comunicação ao Ministérlo da Guerra.
Art. 21.0 O artigos requisitados são enviados às unidades ou estabelecimentos militares, acompanhados duma
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n.? 8), na qual se deverá declarar se a requisição foi completamente satisfeita.
§ 1.0 A remessa dos artigos às entidades requisitantes
é feita por intermédio da comissão de expedição, que,
depois de verificar a quantidade e estado dos artigos,
passará o respectivo recibo na ordem parcial, adicionando-lhe o registo das taras empregadas no acondicionamento, e requisitará o seu transporte em caminho de
ferro.
§ 2.0 O Depósito deverá enviar no princípio de cada
mês à. 2.&Repartição da Direcção da Arma de Artilharia
os duplicados das ordens parciais respeitantes ao mês anterior, a fim de so fazer nos registos o devido movimento.

guia (modêlo

c) Serviço de recepção de artigos de material de guerra

Art. 22.0 A recepção e exame de artigos de material
de guerra que dêem entrada no Depósito, adquiridos nos
estabelecimentos fabris do Estado ou indústria particular,
é feita por uma comissão constituída normalmente pelo
sub-director, um oficial da Direcção da Arma de Artilharia, pela mesma nomeado para êsse fim, e o chefe dos
armazéns a que os artigos se destinarem.
Quando se trate de armamento, a esta comissão podem
ser agregados oficiais especializados de diferentes armas
e serviços, nomeados pelo Ministério da Guerra por proposta da Direcção da Arma de Artilharia.
§ 1.0 Verificados os artigos, tanto nas quantidades
como na sua qualidade, na identificação com os modelos
regulamentares, ou concordância com as condições dos
cadernos de encargos, a comissão passará recibo nos
duplicados das respectivas guias ou facturas.
§ 2.0 As facturas das compras feitas por intervenção
do Depósito são numeradas anualmente e registadas
num livro especial existente no conselho administrativo,
onde flcamsar quivadas nos respectivos processos de aquisição.
§ 3.° No caso de serem rejeitados alguns artigos, será
essa circunstância mencionada no recibo passado na factura e no respectivo registo.
§ 4.0 Das mesmas facturas são, na secretaria, extraídos tantos mandados do receita (modelo n.? 9) quantos os
armazéns a que se destinam os artigos.
Os duplicados das guias serão enviados com os artigos
aos armazéns, que dêles passarão recibo à comissão.
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d) Anxiliares de escrita

Art. 23.0 Aos auxiliares de escrita compete executar
tudo quanto lhes fôr determinado respeitante ao serviço
de secretaria a que são destinados, e ao qual devem prestar todo o interêsse a fim de se evitarem inexactidões
que perturbem o serviço.
e) Conselho administrativo

Art. 24.0 O conselho administrativo é constituído pelo
director, presidente; pelo sub-director, vogal relator; e
por um tenente ou capitão do serviço de administração
militar, secretário tesoureiro; ao qual compete:
1. o A gerência dos fundos a cargo do mesmo Depósito;
:!. o Proceder às arrematações que lhe forem determinadas e nos termos em que o forem;
3.° Proceder à venda de sucatas, e mais artigos a que
se refere o artigo 60.°, alíneas c) e d), quando autorizada
pela Direcção da Arma de Artilharia.
§ único. Todos os documentos de despesa serão conferidos pelo vogal relator.
Art. 25.0 O auxiliar de escrita encarregado do ponto
tem a seu cargo em especial:
1.0 Escrituração
das fõlhas de féria, modelo 18, de
acôrdo com as alterações do pessoal, as quais constarão
sempre das mesmas fólhas ;
2.0 As contas correntes com os armazéns fora da sede
do Depósito;
3.0 Preencher semanalmente as fôlhas (modêlo n.? 19),
relativas a cada um dos armazéns;
4. o Receber ao sábado do conselho administrativo a
importância líquida da féria por meio da cédula assinada
pelo vogal relator, entregando a parte de cada armazém
ao respectivo fiel;
6. ° Pagar a féria ao pessoal de secretaria.
) ..rt. 26.0 Junto ao conselho administrativo haverá um
oficial do quadro auxiliar de artilharia, a quem serão in?umbidoR todos os serviços exteriores do conselho não
Inerentes ao cargo do tesoureiro e a escrituração das
cnrgas de material de aquartelamento e de qualquer outro que lhe fôr determinado.
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Armazéns

8) Organização

Art. 27. A arrumação do artigos dos armazéns deverá obedecer às seguintes prescrições:
a) Os arreios e equipamentos quanto possível por colecções formadas e completas;
b) As peças nos seus reparos, e tanto estas como os
armões, completos. com excepção das munições;
c) As viaturas dos trens de combate e regimental,
completas;
d) Os artigos de reserva por forma a poderem ser
distribuídos rapidamente ;
. ~) Os artigos avulso por espécies e em locais espe0

CIaiS.

Art. 28.0 Os paióis dos depósitos territoriais serão c"tabelecidos nas localidades que o Ministério da Guerra
designar, devendo nestes, bem como no Depósito Geral
de Material de Guerra, observar-se o seguinte:
a) As munições para armas portáteis devem estar
acondicionadas nos respectivos cunhetes;
b) Os projécteis para bocas de fogo estarão descarregados, as camisas e caixas de cartuchos, as espoletas, as
cargas de tiro e as escorvas devidamente acondicionadas.
Art. 29.0 Na secretaria do Depósito haverá a carta
geral da rêde dos caminhos de ferro do Pais, e nos
diferentes armazéns, como preparação para a mobilização, devem existir relações indicando:
a) As estações de embarque e outros locais para onde
deve ser enviado o material arrecadado, com ti. designação dos dias de mobilização;
b) O número e espécie de viaturas necessárias para
transportar êsse material para aqueles locais;
'c) Os pesos, a capacidade e bem assim o número e
espécie de viaturas do caminho de ferro que se podem
empregar para os transportes;
d) As remessas a fazer na primeira oportunidade para
reabastecimento directo das unidades, ou de sucursais
dos depósitos que se organizem segundo o plano de mobilização.
§ único. Nos edifícios ou grupo de edifícios haverá
postos de socorro no caso de incêndio, postos que estarão a cargo de um fiel de armazém.
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b) Movimento de armazéns e respectiva e8crituraçD:o

Art. 30.° A escrituração dos artigos, à responsabilidade dos chefes dos armazéns, é feita em verbetes
[modelo n.? 11), a cargo dos respectivos fiéis, e de harmonia com a das fõlhas (modelo n. ° 6), existentes na secretaria.
§ 1.0 Dêstes verbetes haverá um duplicado junto de
cada espécie ele artigos.
§ 2.° Os documentos para os aumentos e abates de
carga são os mesmos ele que tratam os §§ 2.0 e 3.0 do
artigo 7.°
Art. 31.° As ordens de fornecimento e modificações
de carga, bem como as guias de artigos recebidos, serão
devidamente arquivados na secretaria do Depósito.
c) Chefe de grupo de armazéns

Art. 32. Os chefes de gru po de armazéns s110 responsáveis para com o director do Depósito por todo o
material a seu cargo, e cumpre-lhes especialmente o seguinte:
1. o Dirigir toda a escrituração relativa aos armazéns.
2. ° Conferir, quando lhes fõr determinado, a carga com
os artigos existentes, dando conhecimento ao director
do Depósito do resultado da conferência;
3. o Vigiar que os artigos estejam dispostos nos armazéns conforme o determinado neste regulamento, tendo
sempre em vista a facilidade e rapidez dos fornecimentos;
4. o Assistir à recepção e entrega dos artigos;
5. o Providenciar para que se empreguem todos os
processos determinados nas ordens em vigor para a conservação e arrumação do material de guerra, sendo responsáveis pelo estado dos artigos armazenados;
6. o Participar imediatamente ao director do Depósito
qualquer extravio ou ruína dos artigos a seu cargo, expondo todas as circunstâncias que elucidem o facto e que
possam indicar o seu presumido autor, quando se não
souber positivamente quem é o responsável pelo extravio ou ruína;
7. o Não fornecer sem autorização superior quaisquer
esclarecimentos ou informações relativas no material à
sua responsabilidade, nem consentir que os armazéns a
eu cargo sejam visitados por pessoas estranhas, sem
autorização do director;
0
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8,0 Fazer os fornecimentos que lhes forem determinados, requisitando à Secretaria tudo quanto necessitar
para o desempenho do serviço.
d) Fiéis

Art. 33,0 Compete aos fiéis:
1.o Assistir ao abrir e fechar das portas dos armazéns
a seu cargo, sendo responsáveis, pelos artigos ali existentes, para com o chefe dos armazéns;
2.0 Tomar o ponto aos indivíduos em serviço nos armazéns e formular a parte de alterações (modêlo n.? 2),
que entregarão ao oficial de serviço;
3.0 Vigiar o serviço do porteiro e dos serventes, dirigindo-os na execução dos trabalhos de íõrça, devendo
exigir sempre dêles o maior cuidado e a maior atenção,
a fim de impedir quaisquer ruínas resultantes da falta
de cuidado.
Êste ül timo dever estende-se até aos indivíduos estranhos ao Depósito que venham receber ou entregar artigos por conta das diferentes unidades do exército ou
estabelecimentos militares;
4.° Receber nos armazéns os artigos que lhes forem
destinados;
D. o Participar ao chefe dos armazéns qualquer ocorrência que se der nos armazéns;
,
6.0 Não permitir a entrada nos armazéns a indivíduos
que sejam portadores de objectos que possam produzir
acidentes perigosos;
7. o Ter a seu cargo as casas da guarda, quarto dos
serventes, cais, pontes e mais dependências dos armazéns;
8.o Residir nos quartéis que lhes forem distribuídos,
e, não os havendo, nas proximidades dos estabelecimentos,
9.0 Nos armazéns isolados vigiar se as sentinelas
cumprem os seus deveres, participando ao comandante
respectivo qualquer falta ou desleixo, e dar conhecimento
do facto ao chefe dos armazéns;
10. o Distribuir pelos serventes o serviço nocturno de
rondas e rondar o número de vezes que fõr necessário
nos armazéns em que êsse serviço fôr determinado;
11. o Não permitir a entrada ou ancoragem, junto aos
cais, de barcos que não forem em serviço dos armazéns,
salvo caso de fõrça maior, não podendo contudo a de-
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mora ir além do tempo necessário para evitar qualquer
sinistro;
12. o Fazer a distributção de féria ao pessoal do respectivo armazém, recebendo para isso aos sábados, do encarregado do ponto, a respectiva fôlha semanal e a quantia
necessária constante da mesma, que entregará rubricada,
depois do pagamento efectuado, ao vogal relator do conselho administrativo.
.
13.0 Escriturar os verbetes (modêlo n." 11).
§ único. Os fiéis são responsáveis pela conservação do
material do serviço de incêndios, devendo fazer funcionar o material uma vez por mês para se certificarem do
seu estado e pedir o imediato consêrto de qualquer artigo arrumado.
e) Operlirios

Art. 34. Aos operários compete:
1.o Comparecer no estnhelecimento ao respectivo toque;
2. o Observar todas as disposições regulamentares, as
instruções em vigor e todas as ordens relativas ao serviço ;
3.0 Executar com perfeição os trabalhos que lhes forem distribuídos, €'mpregando o máximo zêlo e assiduidade, atendendo devidamente todas 3,S indicações que
lhes forem dadas no método a seguir, sendo responsáveis
pecnniàriamente por qualquer trabalho que se inutilize
por sua culpa;
4.0 Fazer uso exclusivamente da ferramenta que lhes
for distribuída, pedindo ao encarregado a substiturção
imediata de qualquer peça, apresentando aquela que se
houver tornado imprópria, sendo responsáveis por qualquer deterioração devida a incúria.
Esta responsabilidade é pecuniária, além de qualquer
outro precedimento a que possa dar motivo;
5.0 Enviar parte de doente quando por motivo de
doença não possam comparecer;
.
6. o Conservar-se no seu lugar de trabalho e não sâir
da oficina sem licença do encarregado.
0

f) Serventes

Art. 35. Os serventes, além do determinado nas instruções especiais que digam respeito ao serviço que desempenharem, têm por dever:
1.0 Apresentar-se
no estabelecimento, ao respectivo
toque;
0
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2.° Conservar em perfeito estado de asseio a parte do
edifício cuja limpeza esteja a seu cargo;
3. ° Executar os serviços dos armazéns q ue lhes forem
determinados pelos seus superiores;
4.° Auxiliar no trabalho os operários quando isso lhes
fõr determinado.
Comissão de expedição
0

Art. 36. A comissão de expedição, composta de três
oficiais do quadro auxiliar de artilharia, um tenente-coronel, um major e um capitão, fazendo êste de secretário, terá a seu cargo:
1.0 Todo o serviço de verificação das remessas às entidades requisitantes e a sua expedição em caminho de
ferro;
2.° Um armazém de taras e anexa uma oficina de reparação das mesmas;
3. ° Um registo em que se mencionarão os artigos recebidos para expedir e, em observação, a data em que
foram expedidos.
§ 1.0 A remessa dos artigos será feita tendo em atenção a urgência do serviço e a devida economia nos transportes.
§ 2.° A comissão de expedição 6 responsável pelo
acondicionamento dos artigos e pela exactidão da quantidade e qualidade dos mesmos.
Art. 37.° Compoto ainda à Comissão de expedição
fazer a nota de expedição para a estação de caminho de
ferro, e bem assim as requisições de transportes, sendo
estas assinadas pelo director do Depósito.
§ 1.0 Os transportes para as ilhas adjacentes silo pedidos ao Ministério da Guerra em requisições (modelo

n." 17).
§ 2.0 A comissão requisitará à secretaria
as viaturas necessárias para os transportes.

do Depósito

Secção de obras

Art.? 38.° A secção de obras é destinada a executar
todas as obras, quer de reparação, quer de construção e
adaptação de edifícios, as quais serão dirigidas por um
oficial de artilharia com o curso de engenheiro civil.
§ único Êste oficial será considerado como chefe de
secção do serviço de obras públicas militares, ficando
subordinado para êste efeito ao comando de engenharia
do Govêrno Militar de Lisboa.
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Art, 39.0 Nesta secção haverá um mestre de construção civil especialmente encarregado da obras de reparação aos edifícios e dependências do Depósito, o qual
desempenhará também quaisquer outros serviços do seu
mester que superiormente lhe forom determinados.
Secção de transportes
Art. 40.0 Esta secção é destinada a fornecer os transportes necessários ao serviço privativo dos armazéns
e ao da secção de expedição.
§ 1.0 O gado muar necessário a esta secção será
fornecido pela Comissão de Remonta do Exército.
§ 2.0 O pessoal para o serviço de transportes é o seguinte:
Um segundo sargento, chefe do serviço, um condutor
de automóveis e os carroceiros e serventes constantes
do quadro anexo.
a) Chefe do serviço de transportes

Art. 41.0 O sargento chefe do serviço de transportes
é responsável para com o .sub-director do Depósito por
tudo quanto diga respeito a êste serviço, e compete-lhe
mais especialmente o seguinte:
1.0 Vigiar pelo asseio, ordem e disposição das instalações tanto do gado como do materi al ;
_
2.0 Passar amíüdadas
revistas ao material e participar qualquer ruína ao sub-director do Depósito;
3.0 Exigir que o material seja devidamente limpo;
4. o Fiscalizar o trato do gado, providenciando para
que êle se façn quanto possível dentro do tempo normal
do trabalho e participar ao sub-director do Depósito
quaisquer indicios de doença;
5.° Nomear o pessoal e o gado para os diferentes serviços e destinar o material necessário para os mesmos
serviços;
6. o Rondar durante a noite as instalações destinadas
ao gado;
7. o Requisitar ao Conselho as forragens necessárias
para o gado e bem assim todos os artigos e utensílios
necessários ao serviço que dirige.
b) Oondutores de automóveis
0

Art. 42. Compete ao condutor de automóveis:
1.o Conservar limpos e em estado de serviço os carros
com que trabalha e os respectivos acessórios;
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2.0 Participar ao chefe de serviço de transportes qualquer ocorrência que se dê no desempenho do serviço ou
qualquer ruína no material;
3. o Não conduzir carga superior à lotação dó veículo
4.0 Não empregar velocidades excessivas que ponham
em risco os transeuntes, o veículo ou a carga, observando as disposições estabelecidas pelas autoridades
competentes;
5.0 Fazer imediatamente nos carros todos os consertos
que forem possíveis;
6. o Não se ausentar sem licença da garage durante
as horas r0gulamentares.
c) Csrroceiros

Art. 43.0 Compete aos carroceiros:
1.o Fazer o trato do gado que lhes estiver distribuído;
2.0 Limpar antes da saída para o serviço os CUlTOS
com que trabalham e os respectivos acessórios, participando qualquer estrago, e bem assim arrumar convenientemente os referidos carros no local onde se abrigam,
depois de terminado o serviço;
3. o Não se ausentar do recinto da secção de transportes sem licença, durante as horas regulamentares;
4. o Participar ao chefe do serviço de transportes qualquer ocorrencia que se dê no serviço que desempenham;
5.0 Nos carros tirados por uma muar não conduzir
carga superior a 400 quilogramas, por uma parelha
carga superior a 800 quilogramas, e por três muares
carga superior a 1:100 quilogramas j
6.0 Transportar no carro cobertores de lã ou coberturas de algodão oleadas, no tempo chuvoso, para cobrir
o gado quando fôr necessário.
Depósitos territoriais

Art. 44.0 Em cada uma das regiões militares e nas
ilhas adjacentes haverá um depósito territorial constituindo uma delegação ou sucursal do Depósito Geral,
a que fica directamente suborÇl.inado.
Art. 45.0 O pessoal destinado ao serviço dos depósitos
territoriais é o seguinte:
Chefe, oficial superior (tenente-coronel ou major) ou
capitão do quadro auxiliar de artilharia.
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Adjuntos, capitães ou subalternos do mesmo quadro.
Fiéis, segundos sargentos.
Auxiliares de escrita.
Serventes.
S único. Os quadros dos diversos depósitos serão
fixados à medida que se forem organizando.
Art. 46.0 Os depósitos territoriais serão abastecidos,
pelo Depósito Geral.
§ único. Excepcionalmente e em casos urgentes, poderão os depósitos territoriais adquirir quaisquer artigos
de material de guerra nas localidades das suas sedes
depois de devidamente autorizados pelo director do Depósito Geral de ::\Iaterial de Guerra.
Art. 47.0 Os depósitos territoriais poderão receber
os artigos que por ordem da Direcção da Arma de Artilharia lhes sejam entregues polas unidades e estabelecimentos militares, devendo enviar imediatamente o respectivo mandado de receita ao Depósito Geral de Material
de Guerra, e, quando entro êles houver artigos incapazes,
organizar o 1ospectivo auto e enviá-lo ao mesmo Depósito.
Art. 48.0 Os artigos incapazes de que trata o artigo
anterior poderão ser vendidos em hasta pública nas localidades sedes do depósito territorial com a devida
autorização da Direcção da Arma de Artolharia.
Art, 49.0 Junto dos depósitos territoriais poderão ser,
pelas. fábricas de equipamentos e arroios e de viatnras e
mnnições, organizadas oficinas subordinadas às mesmas
fábricas, destinadas a efectuar pequenas reparações.
Art. 50.0 As reparações de artigos em armazém poderão ser requisitadas directamente às oficinas de que trata
o urtigo anterior pelos depósitos territoriais e visadas
pelo director do Depósito Geral de Material de Guerra,
tendo cada depósito uma dotação anual para reparações,
a qual não pode ser excedida sem autorização do Ministério da Guerra.
Art. 51.0 Em cada depósito territorial haverá uma
secretaria dirigida pelo oficial adjunto.
Comissão de recepção e exame

Art. 52.0 Junto do Depósito Geral de }f aterial de
Guerra, e directamente dependente da Direcção da Arma
de •\rtilharia,
funcionará uma comissão de recepção
e exame, destinada a receber, conferir e examinar os
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artigos de material de guerra do exército que lhe forem
enviados pelas diferentes
unidades ou estabelecimentos
militares, e eventualmente
por quaisquer outras estações
oficiais, dando-lhes os destinos do artigo 60.0
§ único. A recepção e exame dos artigos de material
de guerra adquiridos
na indústria particular
e estabelecimentos fabris do Estado compete à comissão indicada
no artigo 22.0 dêste regulamento.
Art. 53.0 A comissão de recepção e exame é constituída por dois coronéis do quadro auxiliar de artilharia
e por um tenente-coronel
do mesmo quadro, o último
dos quais será o secretário.
Art. 54.0 Oompete ao presidente da comissão:
1.o Corresponder-se
com todas as unidades e estabelecimentos relativamente
a diferenças encontradas entre
as guias de entrega e os artigos recebidos;
2.0 Comunicar à 2.11 Repartição
da Direcção da Arma
de Artilharia
se na remessa
dos artigos se observou
o disposto
no Boletim do Arsenal do Exército n.? 4,
de 1913, no art. 20.0;
3. o Remeter
à mesma Repartição
os processos
do
exame,
para resolução
do director
da arma de artilharia.
Art. 55. o O armazém da comissão de recepção e exame fica a cargo 11e um fiel, segundo
sargento,
que
desempenhará
também as funções de auxiliar de escrita.
§ único. Emquanto
houver escriturários
do extinto
Arsenal do Exército podem estes desempenhar
o cargo
de fiel.
,
Art. ;)6.0 As remessas dos artigos são acompanhadas
de uma guia em duplicado.
Quando muito excepcionalmente
as unidades ou estabelecimentos
militares
n110 remetam
quaisquer
artigos
citados na requisição
de entrega
ou ordem, será essa
circunstância
mencionada na guia, com indicação do motivo que a originou. As guias deverão mencionar sempre
qual o número e a data da nota da 2.:1 Repartição
da
Direcção da Arma de Artilharia que autorizou a entrega.
Art. 57.0 Logo que a comissão de recepção e exame
receba da Direccão da Arma ele J_rtilharia o duplicado
da requisição l'Ie entrega com a respectiva ordem de recepção, juntar-lhe há uma folha modelo A.
~um registo especial moncionará ;
O número o data da ordem de recopção ;
A data em que se receberam
os artigos;
I
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A data em que se comunicar que os artigos não foram
recebidos, quando isso suceder .
Art. 58.0 Se os artigos não forem recebidos trinta dias
depois da data da ordem de recepção, será êsse facto
comunicado à 2.11 Repartição
da Arma de Artilharia.
No
caso de a ordem de recepção ficar sem efeito, averbar-se há na folha modelo A a determinação
respectiva.
Art. 59.0 Logo quo os artigos dêem entrada no armazém da comissão confrontar-se
hão com as guias e mencionar-se hão nas guias as alterações que se derem, tanto
na quantidade
dos artigos como na espécie dos mesmos.
No duplicado da,.guia passar-se há o recibo, que será
enviado ao responsável.
~ 1.0 Se se encontrarem diferenças, serão elas mencionadas no recibo e no verso da folha modelo A.
§ 2. o Se os artigos vierem encaixotados ou engradados,
verificar-se há se as taras vêm lacradas e seladas, e, no
caso de assim não acontecer, será esta circunstância
mencionada no recibo passado na guia e no verso da fôlha
modelo A.
§ 3.0 Se os artigos mencionados na guia não estiverem
em harmonia com as requisições das unidades ou estabelecimentos militares, o presidente da comissão dirigir-se
há ao responsável,
para que sejam enviados os artigos
que faltam.
Art. 60.0 A comissão, em vista dos artigos, classifica-los há em:
a) Artigos para sorviço ;
b) .\ ..rtigo -, para. consêrto ;
c) Artigos incapazes para venda.
d) Artigos incapazes com partes aproveitáveis;
e) Artigo
de padrões extintos que ainda possam ter
aplicação.
Os artigos das classes das alíneas a), b) e e) serão
escriturados
em relações modelo D em duplicado, distintas para cada um dos armazéns do Depósito Geral do
Material de Guerra a que se destinam, mas podendo na
mesma conter-se artigos das três classes.
No original passará. recibo o chefe do respectivo armazém.
Quanto aos artigos das classes c) e d), ficam na comissão, sendo escriturados na mesma relação modêlo D, cujos
duplicados
acompanharão
os artigos para o respectivo
armazém, constituindo
documentos de carga.

I
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Art. 61.0 Para se fazer a classificação dos artigos, o
presidente da comissão, quando assim fór absolutamente
indispensável, requisitará aos estabelecimentos fabris do
Estado o~ peritos que forem necessários.
§ 1.0 E expressamente proíbido aos peritos, para o
efeito elo exame e som necessidade, arrumar os artigos
ou aumentar a ruína dos que necessitarem consêrto.
§ 2.° A comissão verificará sempre, separadamente,
por unidades, os artigos que receber, a fim de poder iuformar sôbre o acondicionamento dos artigos e das medidas de conservação que se tomarem na remessa dos
mesmos artigos.
Art. 62.0 O processo do exame é constituído pelo
seguinte:
1.0 Folha (modêlo A).
2. o Requisições de entrega na Comissão (duplicados
dos enviados à Direcção da Arma de Artilharia).
3.° Guia de entrega dos artigos na comissão.
4. o Relações (modêlo D) da classificação elos artigos
cem os respectivos recibos.
Art. G3.0 Dêstes processos de exame, que serão numerados, haverá um registo (modelo B).
Art, 64.° A comissão terá um registo (modêlo O), onde
serão lançados os artigos que deixarem de ser entregues,
para os fins do § 3.° do artigo 59.0
Art. 65.0 Todos os processos da comissão serão ali
arquivados, sendo previamente enviados à 2.n Repartição
da Direcção da Arma de Artilharia para verificação dos
abates nas partes de alterações das unidades.
Art. 66.° 1\0 armazém da comissão haverú uma secção
destinada aos artigos mencionados nas alíneas c) e d) do
artigo 60.°, bem como dos que sejam remetidos para
venda pelo Depósito Geral de Material de Guerra.
A venda de todos estes artigos fica a cargo do conselho 'administrativo do Depósito Geral de Material de
Guerra.
§ único. As partes aproveitáveis dos artigos de material de guerra incapazes e que os estabelecimentos produtores não queiram comprar serão inventariadas, constituindo carga do Depósito Geral de Material de Guerra,
podendo ter os seguintes destinos:
1. o Soa venda, a pronto pagamento, às unidades e es·
tabelecimentos militares pMll, aplicação nas reparações
a fazer nas oficinas regimentais do material de mobilização que lhes esteja distribuído;
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2.° Sua aplicação, não sendo porém o seu valor facturado, nas reparações, por conta da Fazenda Nacional,
a fazer nos artigos de material de mobilização em carga
aos diferentes depósitos e às unidades e estabelecimentos
militares, quer essas reparações sejam feitas nos estabelecimentos produtores, quer nas oficinas regimentais,
quer na indústria particular, para o que se averiguará
previamente, quer pelo exame das respectivas relações ou
rrquisições de consertos, quer por qualquer outro meio,
se a aplicação daqueles artigos pode ter lugar, não se
recebendo, o portanto não se pagando, por conta da Fazenda Nacional, quaisquer reparações no material em que
se reconheça que pelos estabelecimentos produtores, oflcinas regimentais ou particulares, foram aplicados artigos
manufacturados e outros aproveitáveis de que houvesse
existência à data da requisição no Depósito Geral do
·Material de Guerra;
3.0 Sua aplicação, não sendo porém o seu valor facturado nas reparações de que tratam os artigos 49.0 e 50. o;
4. o Sua venda como sucata quando pelo seu desuso
. e nula aplicação em artigos de mobilização se reconheça
haver nisso vantagem para a Fazenda Nacional.
Serviço interno e de polícia

Art. 67.0 Todo o serviço, com excepção do serviço de
secretaria, guarda de noite e carroceíros, começa às
8 horas e termina às 17 horas, com um intervalo de desCanso, das 12 às 13 horas, constituindo aquele espaço
de tempo o dia normal de trabalho.
§ 1.0 O director do Depósito, em circunstâncias <'Ixcepcionais, pode alterar as horas fixndas neste artigo, conservando se porém sempre as horas de trabalho normal.
§ 2.0 No caso de urgência de serviço, o director do
Depósito pode aumentar o número de horas de trabalho
e determinar serões.
§ 3.0 Para o serviço de transportes haverá um horário
especial.
Art. 58.0 O primeiro sinal para a entrada será feito
dez minutos antes da hora marcada. O segundo sinal à
hora marcada no horário, começando imediatamente o
trabalho, não havendo tolerância para os retardatúrios.
Art. 69.0 O toque para largar o trabalho da manhã
será feito cinco minutos antes; c para largar o trabalho,
à tarde, à hora marcada no horário.
Art. 70.0 Quando o director do Depósito o determinar,
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ou o oficial de dia julgar conveniente,
poderá ser mandado revistar
o pessoal à saída, por indivíduos
para
êsse fim nomeados na ocasião. Independentemente
destas
revistas poderá ser mandado revistar, em especial, qualquer individuo, quando isso fôr julgado conveniente.
começará
normalArt. 71.0 O serviço de secretaria
mente às 11 toras e terminará. às 17 horas, podendo o
director
aumentar
o tempo de serviço quando o julgar
necessário.
Art. 72.0 Serão nomeados diàríamente para serviço :
um oficial do dia na sede do Depósito, e um guarda de
noite e um servente para o serviço da noite, em cada
grupo de armazéns, exceptuando
os de Beirolas e Vendas
Novas.
§ 1.o O serviço de portas começa cinco minutos antes
do toque de entrada para o trabalho normal dos armazéns e termina cinco minutos depois do de saída; o serviço de noite começa quando termina o serviço de portas
e acaba quando êste serviço começa.
§ 2.0 O serviço de portas durante Q dia é feito por um
porteiro e na sua falta por um guarda de noite.
§ 3.0 O director do Depósito poderá. dispensar a nomeação de oficial de dia e alterar os serviços noturno
e de portas quando o julgar conveniente,
solicitando a
devida autorização
ao director da arma de artilharia.
a) Oficial de dia

73. Compete ao oficial de dia:
1.o Permanecer
no estabelecimento
desde a abertura
das portas até o encerramento,
não se fazendo substituir
Art.

0

no serviço sem autorização
do sub-director i
2. o Vigiar, em quanto não abrir a secretaria,
pela disciplina, polícia e boa marcha dos serviços em todo o estabelecimento;
3. o Passar revista minuciosa a todo o estabelecimento
depois de terminada
a limpeza da manhã, a fim de se
certificar da sua execução ;
4.0 Conhecer
do estado da conservação
da mobília
e utensílios das diferentes
dependências
dos estabelecimentos;
5. o Providenciar
de pronto acêrca de qualquer ocorrência extraordinária,
ou desastre
que se dê, antes do
abrir a secretaria,
dando imediato conhecimento
ao director, logo que chegue, das providências
quo houver
tomado;
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6. o Fazer transportar imediatamente ao hospital mais
próximo os indivíduos que sofrerem qualquer desastre:
7. o Tomar as providências necessárias para se combater qualquer incêndio com o pessoal e material do
estabelecimento,
e. quando reconheça a insuficiência
daqueles moios, reclamar a intervenção do serviço de
incêndios municipal. No caso de incêndio, deverá participar o facto imediatamente ao director da arma de artilharia e ao director do Depósito;
8. o Não permitir em caso de incêndio o ingresso no
estabelecimento a qualquer indivíduo estranho ao pessoal
de incêndios;
9.0 Proceder imediatamento à investigação precisa para
se reconhecer da responsabilidade de qualquer desastre
Ou sinistro, reduzindo a auto os depoimentos dos indivíduos que mais conhecimento tenham do facto;
10.0 Emquanto a secretaria estiver fechada, conceder
a qualquer individuo a saída do Depósito antes do respectivo toque, quando para isso apresente motivo de fõrça
maior, entendendo-se que a referida licença é com perda
de vencimentos;
11.0 Visar os passes de saída, quer do pessoal, quer
do material;
12.0 Entregar na secretaria, depois de terminado o serviço, uma parte em que se mencionem as ocorrências
que se tenham dado e as licenças que tiver concedido.
b) Porteiro

Art. 74. Compete ao porteiro:
1.o Apresentar-se no Depó ito dez minutos antes do
0

toque para a entrada;
2. o Fazer os toques de entrada e saída do pessoal às
horas determinadas;
3.° Não consentir a saída de qualquer indivíduo que
vença féria sem que entregue o passo de saída (modelo

n.? 16);
4. o Mandar revistar,

ao sair do Depósito, qualquer
operário ou servente que se lhe torne suspeito de levar
algum objecto pertencente ao Depósito, e no caso de
o individuo que se lhe tornar suspeito não ser dos acima
referidos, impedir-lhe a saída e participar o facto ao oficial
de dia;
5.0 Não permitir a entrada no Depósito a indivíduos
estrnnhos sem autorização;
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6. o Não consentir a entrada no Depósito de qualquer
artigo sem que venha acompanhado de uma guia, nota
ou factura que declare a quantidade ou proveniência, a
não ser com ordem do director;
7. o Conferir com os passes do saída (modelo n. o 15), os
artigos ou os volumes que o Depósito expedir, não permitindo a saída sem apresentação daqueles documentos,
e ainda quando houver discordância entre os referidos
documentos e os artigos que tenham de sair;
8. o Recober dos guardas de armazéns as chaves dos
mesmos à hora de saida do pessoal, entregando-as à hora
de entrada aos referidos guardas;
9.0 Formular a parte de serviço (modelo n.? 14), e
entregá-la na secretaria com os passes de saída.
'
C)

Guardas de noite

Art. 75.0 Compete aos guardas de noite:
1.o A presentar-se
à hora determinada no § LOdo
artigo 72.0;
2. o Rondar de noite os armazéns, para o que se lhes
fornecerá o devido relógio registador, devendo em caso
de incêndio dar o sinal de alarme.;
3. o Receber a correspondência e dar-lhe o destino
conforme as instruções que receberem;
4. o Guardar no respectivo chaveiro e à sua responsabilidade as chaves dos armazéns e secretaria, que lhes
serão entregues pelo porteiro, entregando-as no dia seguinte ao mesmo porteiro;
Art. 76.0 Aos sorventes nomeados para serviço nocturno cumpre:
1.o Apresentar-se ao oficial de dia e ao guarda de
noite à hora de saída da tarde;
2. o Permanecer no estabelecimento desde o fechar das
portas até a abertura do dia seguinte;
3. o Coadjuvar o guarda no serviço;
4.0 Tratar da limpeza do quarto onde pernoitar o
guarda e daquele que lhes fõr distribuído.
§ único. O servente que entrar de serviço nocturno
será dispensado do trabalho uma hora mais cedo.
Serviço médico

Art. 77.0 O serviço de saúde do Depósito é desempenhado por um oficial médico, a quem compete:
1.o Inspeccionar
os indivíduos que pretendam ser
admitidos no Depósito;

I
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2. o Tratar nos seus domicilios, quando forem na área
da cidade de Lisboa, todos os indivíduos em serviço no
Depósito, se os mesmos indivíduos assim o desejarem;
3. o Verificar a doença dos individuos que derem parte
de doente logo que lhe fôr dado conhecimento das participações, enviando para a secretaria a sua informação
~ a respeito da doença;
4. o Comparecer duas vezes por semana, no local designado, para inspeccionar os indivíduos que necessitarem
de consulta médica;
Art. 78.0 Nos casos de acidente de trabalho são
aplicáveis as disposições legais que regulam êste assunto.
Art, 79.0 O director do Depósito, quando o julgar
conveniente, e de conformidade com a opinião do médico, poderá mandar baixar ao Hospital Militar mais
próximo, para observação, QS indívíduos . que tiverem
dado parte de doente.
Disposições disciplinares

Art. 80. A disciplina é o laço moral que deve ligar
entre si todos os individuos que, pelos seus deveres e
atribuíções, devem concorrer para o mesmo fim, mantendo-se a devida ordem, que se manifesta pela concordância dos esforços de todos; nasce da dedicação pelo
dever; consiste na pontual observância das leis e regulamentos que regem os serviços, e é uma das manifestações mais elevadas do civismo.
.
Art. 81.0 A manutenção da disciplina não exige somente a repressão das infracções, resulta também do
respeito pelos direitos que a lei confere, não esquecendo
nunca que o exemplo dos superiores é um dos factores
essenciais de disciplina bem compreendida.
Art. 82.0 O pessoal militar do Depósito está sujeito
às disposições do regulamento de disciplina militar.
Art. 83.0 Todos os indivíduos da classe civil, em serviço no Depósito, a par dos direitos que lhes confere
êste regulamento e dos deveres profissionais que têm
de cumprir, devem observar o seguinte:
1.o Obedecer às ordens dos superiores relativas ao
serviço;
2. o Respeitar os superiores e respeitarem-se mutuamente dentro das mesmas categorias;
(
3. o Cumprir as ordens e regulamentos de serviço,
dedicando toda a sua aptidão e inteligência ao trabalho
quo tiverem de executar;
0
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4.0 Ser pontuais, apresentando-se sempre às horas determinadas no horário de serviço, mostrando-se trabalhadores assíduos e dedicados, contribuindo por todas
as formas para que o trabalho se torne económico e remunerador;
,
5. o Cuidar com o maior interêsse das ferramentas
e quaisquer outros artigos que lhes sejam fornecidos
para o serviço que têm a desempenhar, e não dar a quaisquer dos referidos artigos destino diferente daquele para
que lhes foram distribuídos;
6. o Procurar aperfeiçoar-se, educar-se, instruir-se, tomando um verdadeiro interêsse pelo serviço ;
7. o Não praticar no Depósito acções contrárias à moral
pública, ao brio e ao decôro que todo o homem civilizado
deve sempre manter, e ainda provocar a regenf'l'aç!to
dos indivíduos seus subordinados ou camaradas que,
por menos bem orientados, contribuírem para o prejuízo
e descrédito da classe;
8.0 Não fazer manifestações colectivas, devendo quem
se julgar prejudicado expor isoladamente ao seu chefe
directo o que julgar necessário a bem da justiça quo
supõe assistir-lhe, e, quando ti. resolução dêsse chefe lhe
não parecer aquela a que tem direito, solicitar autorização para se dirigir ao superior imediato dêsse chefe, solicitação que não pode ser negada em caso algum.
Art. 84.0 As penas que podem ser impostas ao pessoal
civil em serviço no bepósito são as seguintes:
1. o Repreensão;
2.0 Repreensão agravada;
3.0 Multa;
4. o Suspensão ;
5.0 Baixa de ponto.
§ LOAs repreensõe , tanto a do n_o 1.0 como a do
n." 2.°, consistem em se declarar ao infractor que é re-:
preendido por ter cometido uma determinada falta. A primeira é dada sempre em particular. A segunda é dada
na presença dos indivíduos da mesma categoria.
§ 2.° A multa consiste na perda de um ou mais dias
de jornal a que o infractor tiver direito. Por efeito da
aplicação desta pena não poderá o vencimento mensal
ser cerceado em mais de quinze dias, podendo porém passar para o mês imediato parte dos desconto 1'0 pectivos.
§ 3.0 A suspensão consiste na perda temporária do
exercício do emprêgo e respectivo vencimento e proibição de entrar no estabelecimento.
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§ 4.° A baixa de ponto consiste no despedimento do
serviço, não podendo SOl' novamente admitido.
Art, 85.0 Todas as p<>nas, com excepção da repreensão, são publicadas
na Ordem o registauns na fõlha de
matrícula.
Art, 86.0 ...~ a aplicação das penas observar-se há o seguinte:
1. o Nenhum indivíduo pode ser punido sem que previamente tenha sido ouvido a respeito da infracção do
que é acusado;
2.0 Todo o individuo que vence féria e que sair do
estab(\lecimento,
abandonando
o serviço sem licença, iludindo a vigilância do pessoal encarregado
da polícia do
estabelecimento,
terá baixa de ponto;
3. ° Terá baixa de ponto todo o indivíduo que, tendo
dado parte de doente, quer tenha vencimento ou não,
se verifique o. tar trabalhando
fora do Depósito;
4.0 Terá baixa no ponto todo o indivíduo que, sem
justificação,
faltar três dias consecutivos,
embora entre
ê 'ses dias haja interrupção
derivada de haver um dir
feriado ou domingo de permeio, ou doze meios dias interpolados no mesmo mês. A baixa no ponto é imediatamente aplicada para casos de reconhecida falta de produção, de infidelidade,
além das conseqüência
inerentes
11 esta, e quaisquer
faltas graves de ordem e de respeito.
Art. 87.0 Multas por faltas:
Uma hora por cada meio dia;
Meio dia se falta o dia todo, independ~ntemente
do
disposto no n.? 4.° do artigo anterior.
:\.rt. 88.° A. competência
disciplinar é a eguínte:
a) Director da arma de artilharia:
1.0 Impor a pena de multa até quinze dias.
2.0 Impor a pena do suspensão até trinta dias.
3.° Impor a pena de baixa de ponto.
b) Director do Depósito Geral do Material de Guerra:
1.0 Impor a pena de repreensão.
2.° Impor a pena de repreensão agravada.
3.° Impor a pena de multa até oito dias.
4.° Impor a pena de suspensão até dez dias.
c) Todo e qualquer superior tem direito a admoestar qualquer subordinado .
•\..rt. 89.° Os indivíduos que no prazo de um ano excederem as seguintes penalidades,
terão haixn do ponto;
Dias de multa, 40.
Dias do suspensão,
30.
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Art. 90.0 Todo O indivíduo que fôr punido tem o direito de reclamar do castigo, quando o superior que
o impôs tenha excedido a sua competência disciplinar,
ou quando julgue não ter cometido a infracção que lhe
é imputada.
§ 1.0 O reclamante apresentarú, no prazo de três dias
a contar da imposição da pena, a sua reclamação em
termos respeitosos, verbalmente ou por escrito, ao director do Depósito, o qual deverá logo que receba a reclamação mandar proceder a averiguações, se o julgar
. conveniente.
§ 2.0 Quando não fõr atendida a reclamação a que se
refere o parágrafo anterior, o reclamante pode reclamar,
nos termos do mesmo parágrafo, para o director da arma
de artilharia, que mandará proceder às averiguações que
julgar necessárias e resolverá no prazo de oito dias.
Art. 91.0 Todos os indivíduos em serviço no Depósito
têm direito a queixar-se do sou superior quando êste
tenha praticado qualquer acto de que lhes resulte lesão
de direitos conferidos pela lei ou pelos regulamentos de
serviço.
§ 1.0 O indivíduo que tenha motivo para se queixar
comunicará a sua intenção ao seu chefe directo, o qual
não pode opor-se a êsse procedimento.
§ 2.0 A queixa será feita, verbalmente ou por escrito,
à autoridade imediatamente superior àquela de quem pretenda queixar-se.
§ 3. o Da resolução da autoridade a quem se refere
o parágrafo anterior ainda cabe ao queixoso o direito
de queixa, dirigida ao director do Depósito.
Art. 92.0 Quando manifestamente se reconheça que
não houve fundamento para reclamação ou queixa, e que
houve propósito deliberadamente malicioso da parte do
reclamante ou queixoso, constitutrâ ésso facto infracção
de disciplina.
Art. 93.° Devendo a disciplina, bem compreendida,
além de punir, premiar aqueles. que o merecem, são
estabelecidas, para o pessoal civil, as recompensas seguintes:
1.° Louvores;
2.° Aumento de jornal;
3.0 Gratificações extraordinárias.
§ 1.0 Os louvores podem ser dados em Ordem do Depósito e na Ordem da Direcção da Arma de Artilharia.
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§ 2.0 O aumento' de jornal, como prémio, somente será
concedido àqueles que tenham bom comportamento e um
zêlo e aptidão verificados, para o pessoal operõrio, pela
quantidade e qualidade da sua produção, e, para o restante pessoal, pelas informações dos seus superiores.
§ 3.0 As gratificações extraordinárias são concedidas
em casos de excepcional merecimento, não podendo nunca
exceder o vencimento de trinta dias.
Estas gratificações são pagas pelo fundo de férias.
Art. 94.0 Além das recompensas acima mencionadas,
o director do Depósito pode, por merecimentos excepcionais, devidamente justificados, propor que a qualquer indivíduo da classe civil seja concedida uma licença
especial, de prémio, até vinte dias, com todos os seus
vencimentos.
Art. 95.0 Os louvores são da competência do director
do Depósito Geral de Material de Guerra, qne proporá
ao director da arma de artilharia aqueles que devam
ser publicados na Ordem da Direcção da Arma de Artilharia.
O~ aumentos de jornal, gratificações extraordinárias
e as licenças de prémio serão propostos pelo director
do Depósito Geral de Material de Guorra ao director
da arma de artilharia.
Art, 96.0 No caso de falecimento de pai, mão, irmãos,
mulher ou filhos, serão concedidos três dias de licença
com vencimonto, desde a data do falecimento, quando
se trate de dias úteis seguidos.
Recrutamento

do pessoal civil

a) Pessoal de escrita

Art. 97.0 A admissão do pessoal de escrita de ambos
os sexos será feita por concurso público, devendo os
candidatos satisfazer às seguintes condições:
a) Ter bom comportamento moral e civil;
b) Ter o exame de instrução
primária (1.0 grau),
podendo apresentar quaisquer outros diplomas de habilibílítação que aproveitem ao seu mester;
c) Possuir sã constiturção física.
Art, 98.0 As provas do concurso são as seguintes:
1.o Redacção de uma nota ou oficio;
2. o Disposiçõos do regulamento do Depósito;
3. o Escrituração de qualquer modêlo do mesmo regulamento.
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~ único. As provas serão escritas à máquina.
Art. 99.0 O júri s rá constituído pelo sub-Director
como presidente c dois oficiais nomeados p lo Director.
Art. 100.0 O candidatos que forem aprovado e satisfizerem a. todas a condições de admissão preencher! o
as vncaturns pela ordem da sua classificação definitiva,
no caso de serem confirmadas /1.S admissões polo director da arma do artilharia.
b) Operários,

carroceíros

e servente:

Art. 101.0 As vagas que se derem no quadro dos
operários, carrocoiros e serventes de ambo os sexo
deverão ser preenchida
mediante proposta do director
do Depósito Geral de Material do Guerra ao dir ctor
da arma de artilharia, sendo a admi 'silo dos propostos
feita por contrato quando satisfaçam às seguintes condições:
La Ter boro comportam nto, comprovado pela certidão do registo criminal o policial;
2.a Apre ontar atestado do oomportamento o mérito
das casas ou o tab lecimentos onde tenham trabalhado;
3.& Apresentar cad rneta militar, não sondo admitidos como operários os que tiverem mais d qnarentr
o
cinco anos e como serventes o. que tiverem mui de
quarenta anos de idade. Os indivíduos do 0.'0 feminino
deverão apresentar certidão de idad , não sendo admitidos os que tenham 1110110. de dezóito ou mais d quarenta anos do idade;
4.:l Para. operário, saber lor, escrev 'r e as quatro
operações
aritméticas, e tor oonhociutcnto
do 110C;ÕeR de
desenho o medidas, o que sorú comprovado por ate tados
0\1 por meio do exame
feito no D pósíto aut
da na
admis ão j para s srvcute 6 condiç o de pr ,i rência o
bel' 1 r, escrever
ontar.
O exame a que e refere stn núm 1'0 ' f ito p rnnt
um júri nomeado p lo director do Depó ito, o n lo f 'to
um trabalho CJll • rLÍ d ,yid, m nto fi\·nliado quando
e
trate de carpintoir
ou podroiro .
§ único. Para os outro oneio O ircctor proyid n·
cinr{L por forma tt ]loder ajutznl' da ua ptid'lO profi ional.
Al't. 102.0 ) P onl dmitido rI \' r' ,pro cut
ao trabnlho t6 (Ii dia ~1poi do r poctivo ,i o, ti
em direito à l(lmi '10 fl1l:1,t1doo !l, o tenha fdto,
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por motivo de doença, que será comunicada e verificada
por um médico militar, dentro daquele prazo.
A sua admi são, bem como o têrmo de contrato,
referem-se
data de apresentação.
c) Gnarda

de noite

o

0

!'lo recrutados por
Art. 103. O guardas de noit
meio ti concurso de entr o' erventes que saibam ler e
escrev r e que ~ jam merecedores de confiança pelas
sua qualidades morais.
O concurso consi ito numa prova escrita com três parte , s ndo uma de ditado, outra, uma das quatro operações aritméticas, e a outra, uma pregunta obre os deveres
do s u carzo.
s VI1O't1S xistentos do -guarda serão providas pelos'
mais ela Bicado.
O concurso é válido por um ano. Os concorrentes são
pr viamente inspeccionado pelo médico, que fará um relatório õbr a condiç o de 1'0. i tõncia fi íca para o lugar
que vão de. mpenhar.
d) Porteiro

Art.

O lugar d port iro é provido p lo mais
Ul noit , não podendo poróm ser noom que previamente
js. inspeccionado pelo mé-

104.

0

, ntigo dos guarda
meado
dico.

c) GUIlTIln

de armazém

Art.
d

Concursos públicos

G52
Art. 109.° As provas do concurso principiamo oito
dias depois do publicado o apuramento IL que se refere
o artigo anterior, sondo O' pontos laboradds polo júri,
quo os apresoutará
110 dir .ctor do Depô ito
que só t .
rão validado depois do aprovados e rubricados por lo.
Art. 110.0 O candidato que R não apr ontar no
dia o 110m designados para as provas do con urso p rdorú o direito a concorror ; porém, se a falta fôr por' ItIOtivo do fõrça maior dovidumento
comprovado, o j úrj
apreciará o motivo o, so o julgar atendív el, pod rá adiar
a execução das provas.
Art. 111.0 Concluídas as prova , cada um dos membros do júri apros 'nü\l'l\ o ~ 11 voto por
cri
a inado, sondo n apreciação por valor
do () a. 20, S 11 O
excluídos os concorre nte cp não obtiv rom pelo m no. 1) valere om cada pt·ova.
Art. 11:...." Concluídos
O!i tralu lhos,
será publicada
fi lista de clns: iflcacl o
o proe so prti ontr 'fJ'lIl o ir ctor do D pó itu, qll verificará
a. u re zulr ri 1
e rosolvor O que f r conveniente.
Art. 11:3.0 Os -oncorr 11tl'. tI III
fi J' elamnr
U1'I qunlqu
r irrr- ruluridnd
<lUO
d 1\ ou ur
iro diatamont
depoi dr 80 ter dado e fi irr. gul rid d .
Art. 114.0 (S
mdidntos qm 1\( julgar m projudicado com tl ela ifi ~ o pod rl'lo r"1 nwr para
dir dor lo I pó ito no pl'nzo d "int
Ijuntro h r
a eontllr dn publicn<;ito dI ela .. 'ific,u,:. o, ntl'l
ndo
..u, n ciumaI,; o (' critn ( fUllclaUleotndn
1\1\ l'er t ria.
rt. llf>.o Da rt oluç1to do dil'pl'tor dn Ihpó it fi qu
11' l' f\ll'c o artigo antorior
calH t inda rl'cur o VII'
1>ir '<;: o da .\ rma Ul J rtilharin. no l'r:lZO tI q II r n
te oito hora .
.Art. llG,o S
no\ o concur o no
t fiL'ul' d 8 rto
IJIlI 'nt
,I

ff

I

d

rdm

pr-
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...rt. 11 .0 A nom açõ s serão feitas pela ordem de
ela. sitie ação.
Art. 11 n. o • um nte . rá dada n poso e nos nomeados
vinte e quatro hora depoi do terminado o prazo para
reclamação,
e ninguém r cl mar.
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Art. 12().~ Os indivíduos contrntados
pod r o d podir-so voluntàriamente,
lUU deverão avi 1\1' com trê di a
do ante ed nela.
Art. 12i. o 0:-1 indivíduos c ntratado
cumprirã
preceitos do serviço intt mo o e políciu d
r gul •
m nto rolntivumcut
às horus do outradu e aída, '( riíicaçl o do ponto, licenças, faltas
regi mo durant a
hora de trnl lho .
Art. 128, o Os iudivíduos a c ntratai- 8
ínap ociouado por um módico milit r,
veriíic da ns UIlI! coudiçllo
do saúd
o orvlço P rn qu
o contrutados.
AI't. l:.!D,o POI' motivo ti do Il~ (
sera r ein li lo () r p ctivo contr to d
c Ilda a q r nt () cinco o número do i
Art. lUO.o Nos cu o d
ii nt
d tr ha111
aplicá
i na dispo iç
1 gaia (lU rogulain o
não t ndo aplic oão o di posto no rtigo
I1t rior.
I

Venclm nto

gun lo ar Dto
ln tabela junt .

t m dir it além d
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a importância dn despesa hospitalar e os jornais vencidos, além de outro procedimento disciplinar.
Art. 142.° Os operários e serventes feridos em serviço
conservam os seus vencimentos por inteiro omquanto se
encontrarem doentes por êsse motivo .
.Quando estes indivíduos sejam mandados baixar ao
hospital, ou ali mandados para tratamento, será a respectiva despesa paga pelo fundo de féria.
Art. 143.° As mulheres que exercerem qualquer cargo
nos estabelecimentos do Depósito têm direito ao abono
por inteiro do seu jornal durante o período da mntornidad!', pelo número de dias que o médico do Depósito
tive!" proposto.
Disposições gerais
Art, 144.0 Logo que haja oportunidade será cstudnda
a maneira de estabelecer o seguro obrigatório de inabibílidado pn.ra todos os indivíduos contratados, de modo
a garantir-lhes
protecção continua quando transitem
para diferontes estabelecimentos fabris, quer do Estado,
quer particulares.
Dtepostções

transitórias

\!'t. H;").o Todo o pessoal do extinto Arsenal do l~'{'rcito. quor do quadro quer contratado, qUH presto servieo
110 Depósito
ii data dêsto regulamento contiuuu ern serv íeo até a sua extinção, ficando-lho garantidos todos os
direitos (IUO tinha pela legislação anterior.
§ único. Todo o pessoal contratado pelo Depósito em
serviço nu IlH1SIlUl data continua em serviço nas condições
estabelecidas por êste Regulamento.
Art. 14G.o A concessão das licenças com vencimento,
:1 que tinha
direito o pessoal qu pertencia ao extinto
Arsenal do Exército, 6 da competência
do director do
Depósito Geral do Material do Guerra.
Art. 147.° Os indivíduos contratados não têm quaisqU<'l' direitos
consignados nos regulamentos e mais disposições em vigor relativos ao possoul fabril do extinto
Arsenal do Exército.
Paços do Gov ruo da. República, 10 de S teinbro de
HmO.-O :\1init,tro da. Guerra, João Namorado de .Aguiar.
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TABELA N. o 1
Depósito Geral de Material

de Guerra

Qmulro do pessoal civil

-

Lisboa

Categorias

Betrolas

Venda.
Novas

1

Mest.re da .construção civil.
. • .
EscrIturános
do extinto Arsenal do
Exército
....•.
Auxiliares de escrita (c)
Carpinteiros
.
Espingard&iros
Electricista.
.
Ped reiros
.
.•..•..
P orteiros.
. . . . . •
C?ndutor de automóveis
Guardas de noite . .
Guardas de armazénR
Carroceiros.
. . . . . . .
Serventes (lo sexo masculino
Serventes do sexo feminino

2 (a)

8 (b)
4
1
1
2
2 (d)
1
4

2

5

15

2
1

1

6

2

4

:! 40

-

Entron·
camonto

14

I

, (a) São escriturários do extinto Arsenal do Exército, fazendo serviço: 1no C. 'I
"'. e 1 na C. R. E.
'
Fa.zem parte dêste quadro provisoriamente até [\. sua extinção.
d (b) 1 o enearregado do ponto, 1 no C. A., 6 na secretaria. Preenchidas nos termos
o artigo 145••
r' (elO. lugares de auxiliares de oscrita podem ser desempenhados por escrtturâ~os do extinto Arsenal do Exórcito, atá a sua extinção, bem como as restantes cateorl(QS dêste quadro pejas uorro8pondclltes do mesmo Arsenal.
. d) Um na sede o um na 1<'. do Cl\llhors.

Distribuição dos serventes
pelos seguintes armazéns e serviços

-

o

Bel·
rolas

--

Santa
Clara

--

3
Categorias

o

...

~
P'l

o

o

.0

I'<

'"

'""
;a

-

guardas

o

-="
o
.;;; ~
" '"o
-< ./:l"

..a"a" ..., .. ....'" ,"".." ..
.... -.;
.."'" :>~ .. ~li.. :a'"""
<Ij

Serventes
Serventes

a

.'

- - --

3 2 5
6 8 9

'" I'.~
..."
o

"'

oS

o
t:"' .....co

~
o
z., !l " ~"
e ""o o

..

.Él

...

:;;

,..'"

'"
'"

o

"
""'""" 1Ll'" '""" ':J_""o ...'"o "
;;.
..'" '"o
1Ll
1'1
"
"
1Ll
"" 1Ll" ..
()

..

"~ ."c" '"e'"'" c-a

1Ll

.~
'§
o
o

--- - - - 1 1 - - - 1 - 22

--

2 6 1
6 13 2 6

2

2

1 1 3 3 62
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TABELA N.o 2
Depósito Geral de Material de Guerra
Tabela

Oategorla

de veneímentos do pessoal civil

•

Mestre de construções civis.
Auxiliares de escrita
Carpinteiros
.
Espingardeiros
Electricistas
•
Pedre}ros ..•.....
Condutores de automóveis
Porteiro
Guardas de noite.
Guardas de armazém
Carroceiros .
Serventes do sexo masculino
Serventes do sexo feminino.

GratifteaçOes

Vencimento

30100
20$00
2O~00
20~00
20;100
18~00
20.100
18íPOO
17100
17,400
17~00
14100
12"sOO

Observações

Diário.
Idem.
Nos dias úteis.
Idem.
Idem.
Idem.
Diário.
Diário.
Diário.
NOIi dias úteis.
Idem.
Idem.
Idem.

(a)

Ao encarregado
do ponto.
. . . . . . . . . . . . 1~00 diário
Aos fiéis e chefe dos serviços de transportes (quando
sargentos) (b). . . . . • • . . . • • . . . . • 3sS00 diário
~20 diário
~os serventes que fazem serviços na secretaria •••
Às praças do exército fazendo serviço:
De servente, ~50 nos dias em que trabalharem.
De operário, 1~ idem, idem, idem.
Aos serventes ou guardas de armazéns fazendo serviço de noite, por cada pernoita.
. . . . . • • •
Aos carroceiros, por cada pernoita
. • . • . . . .
ADI! serventes
executando trabalhos de qualquer ofício, por dia de trabalho
• . • • . . . • • • . •
(4) Estas gratlfiaaçõel snbstitvem a. anterfores que o mesmo pessoal eRtoja rocebenl'o à d ..ta dêste ref(1llamellto.
('1» Esta gr.tlt1eaçiio Ó aare~cldll 116l' por aRda período de cinco anos até perfazerem vínte allOI de le"lço.
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TABELA N.o 3
\
Depósito Geral de Material de Guerra
Quadro dos oãelals e sargentos
.__._.....,.._.:

.,
o

o

.~

<>

~ S PS
~ " '"
'ii
""o
e" '~
ii<
"
:e
r.l
'"o o
"" -e""o ...="
~
"

..

.~
...

ti
o
u

""

s"
..."

..
::

'e.
:e

..

;.-.

.. " "

o

<j

w

o

o

e,

..

Soma.

e

..

Q

-

,~

rn

...:

-:-_.-_.'-I--I--~
-

~

"" ~o
E<
'""
b

.~
.. ""

":l

c!J

Director,
coronel ou
tenente-coronel
de
artilharia.
. • . .
Sub-director, tenentf1-coronel ou major de
artilharia.
. . . .
Chefe da~cção
de
obras,
-..
e
artilharia
e engenheiro civil . . . .
Tesoureiro, capitão ou
tenente do 8. A. M.
Adjuntos, êapitães ou
tenentes do Q.A.S.A.
Chefe de grupo isolado, tenente,coronel
do Q.A.
Chefes de grupos isolados,
majores do
Q. A..
'"
Chefes de grupo de armazón8, capitães ou
tenentes do Q. A. .
Presid en te da comissão de expedição,
tenente-coronel
do
Q. A.
Vogais da comissão de
expedição, um major
e um capitão
do
Q. A.
•

1:o

V'

00

---------1·-

..

'"
"
'" '" " .ao ,,'o
""" .,'"" <> .,
ro
" ~
'"
" -e
""o "
'"S" '"" '~o la ..."
.~ I~ 'éj <n"" '"'"
"...'" f" .~
" " o
..,
S
'" e 8 ~ "
'j;j
c!J
~
<>
e'"
o

.o

Ec

Dealguação

'""I-

:!
'"
5

-

-

1

-

-

1

-

1 - - - - - - - - - -

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 -

-

1-

-

-

1 -

-

-

-

-

-

-

-

-

1

_

3

1 1 1 -

-

-

-

-

-

-

fi'

1 -

_.

-

-

-

--_

-

-

-

1

-

-

-

-

1 -

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

1

1 -

-

-

-

3

- -

-

- -

-

-

-

1 -

-

_

1

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

2

1

4

2

2

1 1 1 3 1 -

_

18

.",-

2

-

iti,(J ().6''''''' q-I"
f>j
(I

I

ORDEM DO EX~RCITO

660

o

o

;; -;o>1

..
..

~ a" I'Q "...os '",.o
e "" " õ z
.;;;
"o '"o.,. .:3 '"
I'Q
b
o
] ~ '"'"o ~" ;;; rn"" -e"
'"
o
i>
'"g... oo ~
~"" """ '"
'"
o
""
"
o .§
ta
a
'"o "" ~ '"..,8
!!
o
'"
..,
"
~
E'" o ".." -<lê a
t:l
~
...'"" lê
m

..

..

Designação
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Fiéis, segundos sargentos de artilharia
Chefe da secção de
transportes,
segundo sargento de artilharia (a) .
Soma.
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(a) o. lugares de fiéis e .hefe da secção de transportes podem ser desempenha·
dos por escriturários do extinto Arf:iona.ldo Exêrcito até o. sua oxtinção.

TABELA N.o 4
Depósito Geral de Material

de Guerra

DistrlbuiçiIo dos solipedes
souÇao
de
tranSa
portes

Muares

'•.....

10

Entron-I
ca.mento

I

2

Boll'olas

2

14

MODÊLO A

COMISSÃO DE RECEPÇÃO E EXAME
Ordem de recepção n.O • __, de ... de ... de 19 ...
(verao)
Recebidos os artigos em .. , de ... de 19 .. '
Diferenças para mais ..•
Diferenças para mcnos ..•

1." Série
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MODÊLO B
COMISS!O DE RECEPÇ!O E EXAME

.....
o

Ordem de reeepção

..
..

o

....

Data

e

Primoiros artigo.
da. requtsíções

Reoponoáveh

o

EI

'"EI
.=
Z

."

Z

-

"'o
-e

Dia

Mês

Ano

--

MOD:Ê:LO C
COMISS!O DE RECEPÇ!O E EXAME
ProeC880

Responlbels

..

Data

o
cu

.=:z;EI

Mê.

Dia

--

•

Artigo. não entregues

Auo
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MODÊLO

D

COMISSÃO DE RECEPÇÃO E EXAME
Para o arma:;ém .••
Foram classificados ... os artigos abaixo menciooados recebidos d ... Ordem de recepção n.? •.. de ..• , de '" de 19 ...
Quantldnd"s
Deeígnação
COD8êrto

Serviço

,

Lisboa, ... de •. , de 19 ...
A

Comilllão,

Recebi os artigos entregues pela comissão de recepção
relativos à Ordem de recepção 0.° ... , de .,.

e cxame

Em ... de .. 19 ..
MODÊLO

E

DEPOSITO GERAL DE MATERIAL DE GUERRA
Em
F .... , de . , • anos de idade, filho de ... e de ... , (profissão)
, morador em •.. , (documentos que apresenta) •.. Vencimento •.. , contratado por ••. meses, sendo renovado êste contrato
ijucessivamente por igual tempo, durante o qual o ... só poderá
ser despedido nos termos do regulamento
dêste Depósito, e não
podendo abandonar (I serviço sem prévio aviso de '"
dias de
antecedência,
salvo motivo urgente e jUitificado. O trabalho será
de oito horas por dia, podendo ser crganizados turnos. Tem direito
ao descanso semanal de vinte e quatro horas seguidas, que será
em geral aos domingos, mas que poderá ser também em qualquer
outro dia, se as circunstâncias
o exigirem, Sujeita-se a todas as
demais disposições regulamentares
do Depósi to.
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l\10DÊLO

7

índioe n.? .. ,
DEPÓSITO GERAL DE MATERIAL DE GUERRA
Processo n.

O

•

Ordem parcial

"

n. o

•••

o

chefe do grupo de armazéns de ... mande fornecer pelos armazáns a Seu cargo os artlgos abaixo designadoa 9. pessoa autorizada
Com destino para
.. em virtude do i:1etérminado tia l'eql1isiçl0
n.· ", de ... de .,. de 19... , da. DitecÇi10 da Árma. de Artílharia.

-

Designaçâo

Quanti-

dos artigos

Jmpcrtâncía

Preço

dada

I

-- ---1--

-

Lisboa,

Soma total .
...

de ...

de 19...

.
o

Director,

'~)E :<--~»)'~~->>>;$.-o+*X«..,<-~»»«(40,
~Xt:~...~)(<<+-o+»~-->>>X«(~->>»~"
Recebi os artigos de que trata a preseute ordem, que verifiquei
lJtitarem no estado designado na mesma e foram despachados corr
a senha n. G • _ •
Em ".

de ..

di 19 ••
(a) •..

(a) AS8!natura.

1.· Sórie

ORDEM DO BXOCrro N.· 14
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MODÊLO 8
DEPÓSITO GERAL DE MATERIAL DE GUERRA
Guia
Dos artigos mandados fornecer ao ... cm virtude da requisição
dêsse corpo de ... de •.. de 19. " e ordem parcial do grupo de
armazéns n.v .•. de .,. de ... 19 .•.
Registada na comissão de expedição
em ... / ... / ."

com o n.? ...
A Comissão,

Dcstgnação

Quantidado

dos artigos

Preço

---

,

I-

J'

Usboa,

'"

de . " de 19 ...

o Direotor,

Importância

..
673
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MODÊLO 9
índioe n. o

••

,

DEPÓSITO GERAL DE MATERIAL DE GUERRA
N.· ..•

Mandado de •••

o chefe do grupo de armazéns de , ., . à sua conta os artigos abaixo mencionados, em virtude de
.
Designação

dos artigos

Quantidade

Observações

Lisboa, .•. de .•. de 19 ...

o Direotor,
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1.· Série
MODÊLO

1<1

DEPÓSITO GERAL DE MATERIAL DE GUERRA
Parte do porteiro da ...
Em ...

de

de 19 ...

Horas a que se abriu a porta
Horas a que se fechou ...
Verifiquei os artigos existentes
cia e encontrei-os em (a) ...

na casa da guarda

c dependên-

Artigos saídos
Declaro que conferi 08 artigos saídos com os passes respectivos,
junto a esta parto, numerados de ... a .. " sendo passados pelo:
Fiol ...

Fiel

»

»

Pessoal que saiu antes do toque da campainha
Armazém

Númcr os

Obsorvaç õe.

"

(e] Indicação
aubsttturçâc,

de catarem

todos

em bom estndo

'I'otal dos passes entregues,

ou quais

os que enrnuom

..

Ocorrências extraordinárias
Lisboa,

o

...

Porteiro,

(lo '"

(1(' ln

de
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MODÊLO

DEPÓSITO
Passe
VISTO.

Chefa da armazéns,

15

GERAL DE MATERIAL DE GUERRA
de saída

de artigos

Podem sair os artigos
dos para ...
Lisboa,

abaixo

menciona-

. '. de . .. de 19 ...

CONFERIDO.
O Guarda
do servillO ao portão,

o

Fiel,

MODJ~LO lG

DEPÓSITO GERAL DE MATERIAL DE GUERRA
Passe

o

Chefe de armazém
ou da comissão
de expedlllão

o n.?

de saída
...

Em ...

pode sair ...
de ...

o

de 19 ... , às ".

horas.

Fiel,

MOD1l:LO 17
SERVIÇO DA REPÚBLICA

DEPÓSITO GERAL DE MATERIAL DE GUERRA
Requisição
VISTO.

o

Director,

de transl>or"te

Requisita-se
xo dnsigoados
POso .,.

o transporte
com destino

quilogramas.
Lisboa,

o

dos artigos abai..•
Valor ... ~ ...

. " de ...
Sub-Direotor,

de 19 .•.

6Rl

ORDE!! DO EX~RCITO N.o 14

1.- Série

l\lODkLO 18
VISTO.

DEPÓSITO GERAL DE MATERIAL DE GUERRA
I-i'ôlha mensal

o

.o;::

"

~,

o,

e

'"

UnH'~

e
.~
c
",.

·OS

'"

'ü

o

~-----

de VenciInentos

•

:a

~\. nuun-nt

do pessoal

de '" a '"

O Director,

de ,.' dt>10 ...

ar

o

.,

"

Vt-ue.imcnto

Líquido

'1\,)1 aI
dos abonos

6('111311<,1

S

a pagar

'l'dtul
do' dl':,cOntos

>"
e

-

--

--

-----

,

I'
"

•

Import« esta relação na qnaniia de . . .
Lisboa, ...

de ...

de tO ...

O Sub-Director,

Observações
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MOJ)]~a.o 19

DEPÓSITO GERAL DE MATERIAL

VISTO.

DE GUERRA

O Director,

Fôlha

A aumentar

B

"'"
8

'"

os
'C
c

';;

.".
eo

o

~OlUCS

'""

;.

e

..

'd

"

A

semanal de vencitnento.~ do pessoal

..
::1
<>

'd

.."

:s
1j

Â

.~
."
:a
o

ii
<>

.~
;:;
:>-'"

de '" a ... de ... d~

19 ...

A deduzir
e

Vendm('nlo
semanal

S
·É
O" = -a
.=.~
~~
" o...
...

"'" e" 0;;
-e
'""

:f)

Coa

'"
.~

.;

"._
"'"

"""
e
H
"
o ..

~o

Total
dos abono

1 Iqu do
a pagar
í

A

Total
doa descontos

--~--------~-I'----

,

Importa esta relação na quantia de ...
Lisboa, ..• de ...

ele J[) ...

O SUb.Directol',
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a.a Repartição

n.· 18:846
Considerando que ao pessoal menor do Ministório da
~uerra, já extinto, não está sendo aplicado tratamento
Igual ao do pessoal menor de outros Ministérios no que
diz respeito ao aumento de vencimentos por diuturnidades de serviço;
Considerando que é justo reparar esta desigualdade;
Considerando que no orçamento do actual ano económico há verba necessária para ocorrer à despesa dêste
aumento;
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra:
Hei por bem decretar:
Artigo 1.0 É concedido, a título de diuturnidade do
serviço, um aumento de 10 por cento sõbre os vencimentos normais que são atribuídos ao pessoal menor do
Ministério da Guerra.
a) Esta diuturnidade será contada por períodos de doz
anos a partir da data do ingresso no respectivo quadro,
e nunca poderão ser concedidas mais do que duas.
b) O tempo que não fõr contado para efeitos de aposentação também não será contado para a concessão
desta diuturnidade.
Art. 2.° O disposto neste d creto entra em vigor a
partir de 1 de Julho do corrente ano.
Art. 3.° Fica revogada a legislação em contrário.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido o faça
executar. Paços do Govêrno da República, 12 de Setembro de 1930. - ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONAJoao Namorado de Aguiar.
Decreto

linislério

da Guerra _ 3.a Direcçã. Geral - t. a B.eparlição
Decreto

n.· 18:866

Considerando que o docreto n." 13:174, no seu artigo 3.°,
assegura aos oficiais habilitados com o curso de artilharia de campanha da Escola de Guerra ou Escola Militar
o direito de adquirirem a preparação técnica necessária
para serem equiparados a todos os respeitos com os
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oficiais habilítados com o curso de artilharia da Escola
do Exército;
Considerando que, pelo § único do mesmo artigo, é
vedado àqueles oficiais o exercício de serviço!! fabfis
em quanto não fôr adquirida esaa preparação ;
Considerando que, definido claramente no que precede o objectivo dessa preparação técnica, cabe, para
eficiente resultado do curso de freqüõneía facultativo
que por êste diploma é criado, homogeneizar a preparaç110universitária que o deve preceder;
Usando da faculdade que me confere o n. o 2." do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do :Ministro da Guerra:
Hei por bem decretar:
Artigo 1.0 Na Escola Militar passará a funcionar um
curso destinado a completar a preparação técnica dos
oficiais habilitados com o curso de artilharia de campanha da Escola de Guerra e da Escola Militar, de msneira a habilitá-los nos serviços fabris do exército como
engenheiros.
'
Art. 2.° O curso a que se refere o artigo precedente
será intitulado Onrso complementar técnico de artilharia.
Art. 3.0 Só poderão ser admitidos à freqliência. do
mesmo curso os oficíais que apresentem certificados de
aprovação das seguintes disciplinas professadas em qualquer das aetnais Universidades ou MS equivalentes professadas no Instituto Superior Técnico e antiga. E~ol&
Politécnica, Academia Politécnica e Universidade
de
Coimbra:

a) Álgebra superior, geometril\ analítiea e trigonometria esférica;
b) Geometria descritiva e estereotomia;
c) Curso geral de física ;
d) Desenho rigoroso;
e) Cálculo infinitesimal;
f) Curso geral de química;
g) Curso geral de mineralogia e geologia;
k) Desenho de máquina! ;
i) Mee!nica racíonal ;
j) Qnfmica org8.niea;
k) Análise qnímice pura e splicada.
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Art. 4.0 O curso complementar técnico de artilharia
terá a duraçl10 de dois anos e a organização que segue:
A) Ensino teórico:
5." cadeira - Balística interna e resistôncia das bôcas
de fogo;
6." cadeira - Balística externa e suas apliea.ç~es:
meteorologia;
7.· cadeira ~ Oáleulo e traçado de material de artilharia;
18. & cadeira - Fortiílcação ;
20.· cadeira ~ Aços e ligas metálicas - Tecnologia
mecânica, industrial e profissional;
organização e direcção de oficinas.
Fabrico de material de guerra;
21.& cadeira-Indústrias
químicas; Explosivos e gases de guorra ;
22. a. cadeira - Resistência do materiais - Resistência.
aplicada às máquinas;
24.· cadeira. ~ Máquinas térmicas - Automóveis;
25. a. cadeira -_ Electrotecnia geral, máquinns eléctricas - Aplicações de electricidade;
26." cadeira - Hidráulica geral _: MAquinas hidráulicas;
3_ c doira-Higiene
urbana e industria] (eonferôndas);
10, a. cadeira - Contabilidade geral o industrial (eonferêneias).
11

B) EnsinQ prático:

•

Trabalhos do aplicação nas salas do estudo. Trabalhos
D«ls gabinetee, Iaborstôries e oficinas. Visitas e missões
de estudo.
Art, 5.0 Os períodos escolares para êste curso coincidirão com os dos restantes cursos da Escola Militar.
Art. o.· Tendo-se sempre em atenç!o as possibilidades do serviço da aJ:ID.a, poderão ser concedidas em cada
ano lectivo licenças para estudos nas Universidades ou
lnatitaw Superior Técnico, até o número máximo de dez,
a oficiais eom o curso de artilharia de campanha que .s
l"eqlleiram par. efeito de adquirir\}ID ou completarem a.
Prepar~o
a que se l'eIeJ'6 o. artigo 3.·
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§ único. A concessão destas licenças será regulada em
harmonia com o número e natureza das cadeiras que os
requerentes careçam de freqüentar. observando-se, no que
respeita ao número máximo de anos em que tais licenças possam ser concedidas, o que estiver estabelecido
quanto aos candidatos a engenharia militar.
Art. 7.° Os alunos que não concluam no prazo legal
o curso complementar técnico de artilharia recolhem ao
serviço da arma, não podendo voltar a freqüentar liste
curso.
Art. 8.° Aos alunos que concluírem o curso complementar técnico de artilharia será concedido o diploma
de engenheiro fabril, nos termos estabelecidos no artigo 31.° do decreto n." 12:704, com as rectificações do
decreto n.? 13:657.
Art. 9.° Os oficiais habilitados com o curso complementar técnico de artilharia perceberão os mesmos vencimentos dos oficiais habilitados com o antigo curso. da
Escola do Exército ou com o curso de artilharia a pé, e
poderão exercer funções de engenheiro nos serviços fabris do exército.
Art. 10.° Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fõrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República, em 15 de Setembro de 1930.-ANTÓNIO ÓsCAR DE FRAGOSO CARMONA-Domingos Augusto Alves da
Costa Oliveira - António Lopes Mateus - Luís Maria
Lopes da Fonseca-António
de Oliveira Solasar=s João
Namorado de·Aguiar--Luis
António de Magalhaes Correia-c-João Antunes Guimarãee-« Eduardo Augusto Marques - Gustavo Cordeiro Ramos - Henrique Linharee de
Lima.
liDislério da Guerra -Ilepartição
Deoreto

do Gabiuete do linistro

n.O 18:871

Tendo a prática demonstrado não corresponder já às
modernas exigências o regulamento geral de corridas.
publicado em anexo ao regulamento para o serviço de
remonta geral do exército, de 20 de Março de 1919,
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e mandado pôr om execução pelo decreto n.? 6:801, de
25 de Junho de 1920;
. Convindo remodelar e unificar todas as disposições
lnteressantes a êste ramo de serviço, de harmonia com
Os ensinamentos colhidos durante a vigência daquele diploma;
Usando da faculdade que me confere o n. o 2.0 do artigo 2.0 do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n. o 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos .Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para valer comõ lei, o seguinte
regulamento geral do corridas, que faz parte integrante
dêste decreto.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fôrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Governo da
República, em 19 de Setembro de 1930.-ANTÓNIO OsCAR DE FRAGOSO CAR)lONA - Domingos .Augusto Alves da
Costa Oliveira - António Lopes Mateu» - Luis Maria
Lopes da Foneeea-c-Amtônio de Oliveira Salazar-João
Namorado de Aguiar - Luís António de Magalhãe8 Correia-João
Antunes Guima?'ães-Eduardo
Auqusto Marques - Gustavo Cordeiro Ramos - Henrique Linhares de
Lima.

Regulamento geral de corridas
CAPÍTULO

I

Organização das sociedades de corridas
. Artigo LOAs sociedades que desejem autorização para
lnstituir corridas só podem obtê-Ia quando tenham como
fim exclusivo o melhoramento das raças cavalares, devendo o seu programa ser orientado segundo o plano
de fomento da lei de remonta de 22 de Fevereiro de
1930.
§ 1.0 Para êsse fim devem apresentar os seus estatutos à aprovação da comissão técnica de remonta.
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§ 2.0 Devem aplicar nos seus terrenos de corridas o
Código de que trata o capítulo vn do presente regulamento.
Art. 2.° As sociedades de corridas terão de:
a) Conceder anualmente, pelo menos, 20.000;$ de prémios;
b) Submeter anualmente os seus programas à comissão permanente de corridas;
c) Submeter os StlUS projectos do qrçamento e contas
consultivas a comissão de fiscalização.
Art, 3.° Quando as condições a que se referem os artigos antecedentes forem satisfeitas, ser-lhe hâ concedida
pela comissão permanente de corridas, a exploração da
aposta mútua (pari-mutueI), devendo, porém, um dos
membros desta comissão vigiar a execução da mesma.
CAPÍ'l'ULO

II

Escrituração das sociedades de corridas
Art. 4.° ...\& sociedades que organizarem corridas,
segundo o decreto n." 18:563, de 5 de Julho de 1930, é
concedida a exploração da aposta mútua, devondo ter
a sua escrituração organizada de modo que fiquem bem
evidentes e separadas as receitas e despesas derivadas de:
a) Meios próprios;
b) Da aposta mútua.
Art. 5.° Das contas do activo constarão :
a) Cotas, receitas de entradas e inscrições, juros de
fundos em depósito, alugueres e prémios dados por várias entidades, quando se refiram directamente às corridas;
b) O produto da aposta mútua.
Art. 6.° Das contas do passivo constarão:
a) As despesas de exercício, juros, alugueres e prémios, quando se refiram directamente às corridas;
b) A distribuição das várias percentagens da aposta
mútua, segundo a lei de remonta de 22 de Fevereiro de
1930, e que serão :
1 por cento à comissão técnica de remonta para fomento hípico;
1 por cento à mesma comissão para compra de garanhões de puro sangue árabe;
,
2 por cento ao Ministério das Finanças para os serviços de beneficência do Estado;
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2 por cento às sociedades organizadoras para prémio
de vencedores f> de produtores de vencedores e mais 4
por cento à mesmas sociedades para aumento de prélUIOS,fundo e despesas de exercício e de corridas.
OAPÍTULO

III

Comissão permanente de corridas
Art. i. o Para vigiar a aplicação do regulamento geral
de corridas e fiscalizar a escrita das quantias provenientes da concessão da aposta mútua, será nomeada uma
Comissão permanente de corridas, que será composta
dos seguintes membros:
Presidente - O director da arma de cavalaria;
Vogais :
Dois delegados da comissão técnica de remonta;
Um delegado do Ministério da Agricultura;
Um delegado do Mini stérío das Finanças;
Dois delegados de sociedades hípicas oficialmente
reconhecidas com sede em Lisboa e que organizem corridas;
Tm delegado da Federação Eqüestre Portuguesa;
Um Iavrador, de preferência criador de cavalos
de corridas.
. § único. Esta comissão pode agregar ?s elementos que
Julgar necessárioe ao seu completo funcionamento.
Art. 8.0 Compete à comi são a que se refere o artigo
antecedente, além das vigilâncias sõbre as sociedades de
f~orridas e a aplicação do .Código de Corridas, o exame
da escrituração das sociedades, na parte que se refere
ao rendimento e distributção de fundos provenientes da
aposta mútua, a elaboração dos programas, principallUenfe na parte que diz respeito ao plano de fomento da
Comissão técnica de remonta, e ainda publicar ou fazer
publicar um boletim oficial.
§ único. Pode esta comissão, se assim o julgar conveniente. punir com a retirada da licença de organizar
corridas as sociedades quo trausgridam ou não apliquem
o regulamento geral ou o seu Oódigo, e em caso de fraude
ao Estado, podem proceder contra elas, 011 quem as represente. por meio do Ministério Público.

ORDEM DO EXlffiCITO

690

N.· 14

1." Série

CAPíTULO IV
Aposta mútua
Art. 9. É oxprossamente protbido fazer apostas por
outra forma que não soja por meio da aposta mútua oficial; porém, quando as sociedades organizadoras assim
o entendam, e depois de devidamente autorizadas rela
comissão permanente de corridas, podem excepcionalmente permitir o Bookmakers.
Art. 10.0 Quem fizer uma aposta, nas bilheteiras a
êsse fim destinadas, fica sujeito às disposições do presente capítulo.
Art, 11.0 No programa de cada dia marcar-se há a
prova em que se fazem as apostas.
Art. 12.0 As apostas podem fazer-se :
a) Sôbre o cavalo vencedor;
b) SObre os cavalos classificados.
§ único. São considerados classificndos 08 que fiquem
em primeiro e segundo, se há só quatro concorrentes ;
em primeiro, segundo e terceiro quando tenham tomado
parte na prova, pelo menos, oito cavalos; e em primeiro,
segundo, terceiro e quarto quando tomem parte, como
mínimo, catorze cavalos.
Art. 13.0 A importância mínima que se pode apostar
é de 2'1550.Os pagamentos far-se hão por fracções de 610.
§ único. Não se fazem trocos, nem se dão demasias.
Art. 14.0 Quando um proprietário tome parte, com
vários cavalos, na mesma prova, as apostas fazem-se separadamente, mas paga-se como se fosse s6 um cavalo.
Quando êsses cavalos fiquem colocados, são pagos como
se pertencessem a diferentes proprietários, ou seja separadamente.
Art. 15." A venda de bilhetes para as apostas de cada
prova cessa logo que seja dado o sinal da corrida. Quem
não tenha apostado antes, não tem direito a protesto ou
reclamação alguma.
Art. 16.0 Antes de se fazer o cálculo para a divisão
das somas que competem aos cavalos vencedores e classificados, retirar-se hão 10 por cento da importância total
apostada. Êsses 10 por cento terão a aplicação que determina a alínea b) do artigo 6.0
Art. 17.0 O pagamento dos bilhetes premiados começa
quando, terminados os cálculos de totalização, o júri tenha designado os cavalos que devem pagar-se. Desde
êste momento o pagamento torna-se definitivo, mesmo
0
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no caso de que uma decisão posterior venha modificar a
classificação dos cavalos.
§ 1.0 Se antes de terminar a prova houver alguma reclama<;ão contra o vencedor ou contra algum dos cavalos classificados, o júri não dará a ordem de pagamento
sem que a reclamação tenha sido resolvida.
~ 2.0 Se a reclamação não se puder resolver no própno dia no hipódromo, a divisão de lucros far-so há
Conforme a ordem de classificação dos cavalos.
Art, 18.0 Ninguém pode receber uma quantia inferior
à que apostou.
. Art. 19.0 As importâncias apostadas reembolsam-se
Integrn.lmente nos casos seguintes:
a) Quando o cavalo em quo se apostou se tenha retirado antes de começar o percurso;
b) Quando o cavalo que deva correr não se apresente
na pista e não se tenha posto sob as ordens do juiz de
partida;
c) Quando nenhum dos cavalos inscritos tenha cumprido as condições da prova;
d) Quando não se tenha feito nenhuma aposta sobre o cavalo vencedor ou sobre qualquer dos cavalos classificados;
e) Quando, depois de separada a importância que
Compete à Sociedade, a divisão dê, para quem apostou,
uma quantia inferior à apostada;
f) No caso previsto no n." 3.0 do artigo 21.°;
g) Quando numa corrida todos os cavalos sejam do
mesmo proprietário.
Art. 20.0 São válidas as apostas feitas a favor de
qualquer cavalo que tenha começado o percurso, mesmo
no caso de ser retirado o seu cavaleiro sem que o tenha
terminado, seja qual fõr o motivo.
Art. 21.0 A divisão da quantia destinada aos bilhetes
que ganhem, far-se há pela seguinte forma:
.
1.0 Para as apostas do cavalo vencedor a quantia a
r~partir divide-se proporcionalmente pelos bilhetes vendidos para o referido cavalo;
2.0 Para as apostas feitas sobre os cavalos classificados
separam-se primeiro todas as quantias apostadas sobre
os fiue ficaram classificados; o rosto da importância apostada divide-se em tantas partes iguais como cavalos
classificados haja, e cada uma divide-se proporcionalmente ao número de bilhetes vendidos para cada um dos
cavalos classificados; a quantia que fique, unida à apostada, será o que corresponde pagar a cada bilhete;
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3. o Se o número de cavalos que correm é inferior a 4,
não há divisão para os cavalos classificados; as apostas
que se tenham feito anular-se hão e a sua importância
será reembolsada;
4.0 Quando, em virtude de classificação, não haja
cavalos para se colocarem em segundo, ou em terceiro,
ou em quarto lugar, a divisão, seja qual fór o número
de apostas feitas para cavalos classificados, só se aplica
ao cavalo ou cavalos que ficarem classificados na prova.
Pode, portanto, resultar que a divisão fique reduzida,
segundo o caso, a dois e ainda a um único cavalo.
Art, 22.0 Quando haja empate para o lugar de vencedor, procedo-se à divisão da importância das apostas
pelos empatados, conforme preceitua, para os classificados, o n. o 2.0 do artigo antecedente.
§ único. Se o empate fõr entre o último classificado
e um ou mais cavalos, as quantias jogadas nestes não
entrarão na divisão geral, e a que corresponde ao último
ela sificado dividir-se há em tantas partes quantos cavalos
haja empatados.
Art. 23.0 As quantias ganhas só se pagam mediante
a apresentação dos bilhetes correspondentes,
não se
admitindo nenhum moio de justificação pela sua perda.
S 1.0 Todo o bilhete cortado, rõto ou manchado de
forma que não deixe ver qualquer dos sinais com que
está marcado, não será pago.
§ 2.0 Se tiver sido modificado ou falsificado poderá
dar lugar a proceder-se contra quem o apresente a pagamento.
Art. 24.0 Os bilhetes que ganhem e os que são reembolsáveis, segundo os casos previstos no artigo lP. o,
pagar-se hão nas bilheteiras do hipódromo até meia hora
depois de terminada a prova, e durante as quarenta e
oito hor-as seguintes na secretaria da Sociedade, consíderando-so nulo, a favor da mesma Sociedade, todo o
que se não apresentar no referido prazo.
CAPíTULO

V

«Stud- Book»
Art. 2õ. o Na comissão técnica de remonta orão instituídos os seguintes Stud- Book (modelo n. o 1):
a) Puro sangue inglês, destinado aos cavalos cujos
pais estejam inscritos como tal em Stud-Book oficial do
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qualquer nação, no nacional, ou descendam, por ambas
as linhas e sem cruzamento,
doutros que o estiyessem;
b) Puro sangue árabe, destinado aos cavalos árabes
que como tal estojam inscritos em Stud- Book oficial,
nacional ou estrangeiro,
ou que descendam por ambas
as suas linhas e sem cruzamento de outros que o tivessem
e ainda os cavalos directamente
importados
da Arábia,
oriundos das regiões discriminadas
no artigo 52. o, em
face de documentos
que provom a sua origem, ou dos
seus ascendentes
directos ou comprovados;
c) Puro sangue anglo-árabe,
destinado
aos cavalos
cujos pais estejam
como tal inscritos
em Stud-Book
oficial de qualquer
nação ou no nacional,
ou ainda
aqueles cujos progenitores
pertençam indistintamente
a
qualquer daqueles sunguos ou a ambos ao mesmo tempo,
com exclusão do todo e qualquer outro;
d) Luso árabe, para cavalos com mais de 25 por cento
de sangue oriental, e sem cruzamento
inglé ;
e) Alter, destinado aos cavalos portugueses
desceudentes om linha recta da pura raça alter;
. j) Peninsulares,
destinado ao!'; portugueses
e espanhóis
Inscritos em registos oficiais em Portugal e Espanha e
aqueles sôbre os quais se possam coligir elementos de
que sejam de confirmada pureza;
g) Destinado
a todos os outros cavalos de que não
seja possível provar a sua origem, quer pela sua inscríção no Stud-Book, quer pelos registos oficiais.
§ 1.0 Só serão reconhecidos como de puro sangue, e
como tal admitidos à inscrição, os cavalos de origem de
puro sangue inglês, de puro sangue árabe c puro sangue
anglo-árabe,
o os que sejam nascidos em Portugal
ou
importados
e cuja geneologia,
qualidade de puro sangue
e nacionalidade
tenham sido devidamente
justificadas.
, § 2.0 Os cavalos de meio sangue e os desconhecidos,
para o efeito de corridas,
serão equiparados
no puro
sangue inglês.
Art. 26.0 Depois de aprovado êste regulamento,
não
podem ser adquiridos pelo Estado como reprodutores
de
puro sangue, nem obter prémios que' sejam dados pelo
Estado em corridas, exposições etc., os cavalos nascidos
em Portugal
ou importados,
se não tiverem sido inseri.
tos em tempo competente no respectivo Stud-Book.
§ único. Depois de encerrado o 1.0 volume dos regís.
tos a que se referem as alíneas e), .f) e r;) do artigo
tecedente, só ali serão inscritos os filhos.

an-
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Art. 27.0 Para a organização dos diferentes Stud-Book ,
a que se refere o artigo 25.0, o presidente da comissão
técnica de remonta e os das comissões permanentes de
remonta norte e sul têm ntribuíções ;
a) Para exigir quantos documentos e antecedentes
e·
jam necessários para acreditar e comprovar a origem,
de forma que não ofereça dúvida alguma a inscrição que
se solicite;
b) Para exigir que lhe seja presente o cavalo a inscrever;
c) Para o fazer reconhecer sempre que seja necessário, e resenhar detalhadamente por pessoa ou pessoas da
sua confiança.
Art. 28.0 A comissão técnica de remonta reünir-se há
em sessão plena todos os anos, o mais tardar no principia do mês de Fevereiro, com o fim de:
a) Determinar com a antecipação suficiente, antes da
época da cobrição, as resoluções que julgar convenientes sôbre as éguas ou garanhões destinados à cobrição ;
b) Para que os presidentes das comissões permanentes de remonta, juntamente com o secretário, e cm vista
das inscrições aprovadas e as retiradas durante o ano anterior, redijam o livro bienal do registo, 0, aprovado
que seja pela comissão técnica de remonta, se solicite
ao Ministério da Guerra a sua impressão e publicação,
A) -AtribulQões

do presidente da comissão técnioa
de remonta

Art. 29. o O presidente da comissão técnica de remonta,
director da arma de cavalaria, que é o presidente nato
da comissão permanente de corridas, é o representante
oficial do Stud-Book:
Art. 30.0 Aprovará e autorizará com a sua assinatura
as propostas. em que devam constar as decisões dos
presidentes das comissões permanentes de remonta, sõbre as petições do inscrição submetidas ao exame dos
mesmos.
B) -AtribulQões dos presidentes
das oomissões permanentes de remonta

.A.rt. 31.0 Os presidentes das comissões permanentes
de remonta receberão as petições de inscrição (rnodêlo
n." 2) que lhes forem dirigidas pelos lavradores, produtores ou proprietários dos cavalos da região do pais que
lhes corresponde.
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Art. 32. o Logo que sej a recebido um pedido de inscrição, o presidente da comissão permanente de remonta
examiná-lo há, e, quando satisfaça a todas as prescrições
dêste regulamento, proporá ao presidente da comissão
técnica de remonta a sua admissão, ou rejeição no caso
contrário.
Art, 33.0 Qualquer que seja a aparência de regularidade e autenticidade dos documentos j ustificativos que
forem apresentados, os presidentes das comissões permanentes de remonta examiná-los hão em todos os seus
detalhes.
Art. 34.0 Para que uma inscrição seja rejeitada é suficiente a informação,
devidamente documentada, feita
pelo presidente da comissão permanente de remonta.
Este poderá directa e oficialmente dirigir-se ao Stud-Book estrangeiro, e por intermédio do presidente da
comissão técnica de remonta às autoridades civis ou militares, para que facilitem quantos dados julgue necessários para o esclarecimento de qualquer êrro ou falsidade,
Art. 3;).0 Informada pelo presidente da comissão permanente de remonta, qualquer inscrição, será remetida
ao director da arma de cavalaria, acompanhada dos documentos originais em que se baseia a sua resolução,
depois de aprovada pelo chefe da 4.:1 Repartição da
2.:1 Direcção Geral do Ministério da Guerra (serviços de
remonta).
C) -AtribuIQões do ohefe da 3." SeoQãoda 4." RepartiQâo
da 2." DireoQão Geral do Ministério da Guerra (servíçoe

de remonta),

Art. 36.0 O secretário tem os seguintes deveres:
a) Organizar e dirigir todos os trabalhos da secretaria e arquivo do Stud-Book, receber e distribuir a correspondência, escriturar os registos e livros de actas,
passar todas as certidões de registos (modelo n. o 5) e
todos os demais documentos necessários e ainda os que
tenham de ser publicados em imprensa com carácter oficial;
b) Redigir todos os documentos que devam ser assinados pelo presidente;
.
c) Facilitar aos presidentes das comissões permanent~ de remonta todos os documentos que lhe forem pedidos;
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ã) Remeter ::tOS mesmos os podidos do inscrição que
lhes sejam dirigidos, arquivando a documentação original, acompanhando o mesmo pedido unicamente da cópia dos documentos justificativos ;
e) Lavrar as actas da aprovação ou rejeição de qualquer pedido, remetendo sempre uma cópia aos interessa-,
dos;
f) Completar até ao mês de etembro de cada ano,
com os elementos recebidos, o registo do erviço do' reprodutores, da cobrição das éguas, do' resultados ela
cobrição e dos produtos.
D) -

Inscrições

Art, 37.0 Unicamente os proprietários do cavalos do
puro sangue, e excepcionalmente as pessoa' que provem
estar legalmente autorizadas pelos mesmos proprietários,
têm direito a pediu e a obter a sua inscrição no StudBoole, sempre que acompanhem a petição (modêlo n.? 2)
de todos os documentos justificativos (modêlo n, o 31 exigidos no presente regulamento para cada urna das círcnnstãncias ou casos em que esteja compreendido o
cavalo a inscrever.
Art. 38.0 Os pedidos de inseri [o (modêlo n. o 2) serão
feitos em papel selado, quer directamente aos presidentes das comissões permanentes de remonta. quer por intermédio do secretário.
Art, 39.0 Os proprietários são obrigados a comprovar a identidade dos seus cavalos, devendo npres ntá-los
na mesma localidade ondo se encontrem, tantas vezes
quantas lhes forem determinadas pelos prosident s das
comissões permanentes de remonta ou por qualquer outro individuo que, por meio de documento comprovativo,
assinado pelo presidente da comissão técnica de remonta,
esteja autorizado para o fazer.
Art. 40.° Os proprietários dos cavalos erão :"empre
responsáveis pela exactidão e legalidade dos certificados
e de todas as provas que apresentem em apoio dos seus
pedidos de inscrição.
Art. 41.0 Admitida uma inscrição, fornecer-se hú, ao
interessados o documento preciso para o provar, sendo
da sua conta as desposas a fazer.
Art. 42.0 Rejeitada uma inscrição, não poderá apareeer nem directa nem indirectamente o nomo do animal
rejeitado, que se considerará desde logo como . e não
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tives e exi tido, pro'ibic;ão que alcança até mesmo os
seus descendentes .
...
ht. 43.0 O certificado de inscrição (modelo n. o ;») é
um documento público que acredita o puro sangue do
uma raça.
E) - Deveres aos proprietarios

Art. 44.9 Os proprietários de cavalos inscritos em-iaao secretário da comissão técnica de remonta, durante todo o mês de Julho, a nota das cobrições das
égua e dos saltos dados pelos garanhõ('s (modelo n. o 3).
Se esta declaração não fõr feita nos devidos termos os
produtos perdem direito à inscrição no respectivo StudBoole e a entrar em corridas reservadas a produtos e
cavalos com genealogia (pedigree).
Art. 45.0 A comunicação do nascimento de um produto, com direito a inscrição, deve sor feita no prazo
máximo de oito dias.
§ 1. o A declaração deverá ser acompanhada de um boletim de identidade do produto (modêlo n." 3) e de qualquer outro esclarccÍlllonto que permita ídentificá-Io perf itamente.
§ 2.0 Os pre sidentes das comissões permanentes de
remonta têm o dever de verificar, ou fazer verificar, a
declaração, de forma a impedir equívocos, erros ou falsas
declaraeões.
Art. 46.0 O proprietário que faça declarações falsas,
substitua um produto por outro
(lmpregut> reprodutor
diverso do declarado, será punido com a exclusão, para
sempre, do seu produto', da inscrição em qualq ner
corrida organizada pelo Estado ou por qualquer sociedade. reconhecida ou autorizada pelo m smo Estado. Se
fôr associado, os produtos da Sociedadeofrerão
a mesma
pena.
§ único. Estas penalidades acompanham os ditos produtos, mesmo quando mudem de proprietário.
Art. 47.0 Quando o propriotário de um produto, ou de
cavalo inscrito, o vender pela primeira vez, deverá pedir um certificado com a indicação
da genealogia
(pecligl'ee), ro enho {' tlrOvas ganhas (Jlerfol'lilances),
que
seguirá o cavalo e será entregue ao comprador.
Art. 48.0 Qualquer mudança de ituação de um animal
inscrito deverá ser comunicada no prazo máximo de três
mese ao chefe da 3. a < ecção da 4.:1 Repartiçt o da.
2.11 Direcção G ral do )Iinistério da Guerra (Serviços
rão
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de Remonta), sob pena de perder o direito às vantagens
dêste regulamento.
§ único. Entende-se por mudança de situação a venda,
troca, morte ou castração.
Art. 49.0 Os proprietários têm o direito de solicitar
novo certificado, quando perdido o primeiro, mediante
novo pagamento dos selos de verba exigidos, depois de
ouvido o presidente da comissão permanente de remonta,
e quando não houver dúvidas sobre a identidade do cavalo.
Art. 50. o Os lavradores produtores matriculados na
comissão técnica de remonta são dispensados da apresentação dos documentos a que se referem o artigo 44.0
e o § 1.0 do artigo 4õ.o
F) -

Documentos para comprovar a origem

Art. 51.0 Para acreditar a pureza do sangue são indispensáveis os seguintes documentos:
1.0 Um certificado de estar o cavalo inscrito no StudBook do pais do seu nascimento, e, em caso de o não
estar, ou de que no seu país não exista tal registo, provar a origem dos seus progenitores com documentos
bastantes que o acreditem como de puro sangue;
2.° Um certificado de venda do último possuidor, do
qual conste a genealogia do cavalo, sua qualidade de
puro sangue e resenho, tam detalhado quanto possível,
visado pelo redactor ou secretário do Stud-Book,
Se o cavalo tiver pertencido a proprietários diferentes,
antes de se ter estabelecido a sua genealogia, deverão
ao mesmo tempo apresentar-se os certificados de compra
dos seus sucessivos proprietários, com o fim de justificarem todas as mudanças de situação do cavalo e comprovarem a sua identidade.
Art. 52.0 Os garanhões e produtos árabes importados,
que não estejam inscritos em algum Stud-Book, ou que
sejam filhos de cavalos não inscritos, não poderão ser
inscritos no Stud-Book português, se não provierem
dum país de origem que esteja compreendido nos seguintes limites:
Ao norte pela cadeia do Tauros e o Mediterrâneo; a
oeste pelo Canal de Suez e 1\1ar Vermelho; ao sul pelo
Golfo de Adem e o mar de Oman; a leste pelo Golfo
Pérsico e o Tigre, cujos limites compreendam a Síria,
o Al-Dejrzíreh, a Mesopotâmia e a Arábia,
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§ 1.0 Não se procederá a qualquer inscrição senão em
vista dos certificados de origem (lmdjes) que indiquem
o nome da família a que pertença o cavalo, e da tríbu
onde nasceu.
§ 2.0 A origem dos que tenham pertencido a estabelecimentos oficiais estrangeiros, tais como coudelarias,
granjas, escolas ou institutos de agricultura, etc., será
comprovada pelo certificado do director do estabelecimento .
Art. 53.0 Todos os cavalos importados com data anterior à publicação do presente regulamento serão inscritos logo que apresentem os documentos comprovativos
da sua origem; porém, depois da aprovação e publicação
oficial do regulamento, todo o cavalo importado deverá
ser inscrito até um mês depois da data da sua chegada a Portugal.
Art." 54.0 Quando se importe um garanhão que seja
alugado ou emprestado, com o único fim de reproduzir
m Portugal, deverá o individuo que o alugue ou aquele
a quem seja emprestado avisar do dia da sua chegada,
o inscrevê-lo, segundo a sua genealogia, antes de decorridos oito dias, como se fesse importado definitivamente,
declarando, logo que seja determinada a sua cobrição,
o nome, sangue e a quem pertencem todas as éguas que
o garanhão tenha coberto, indicando, por último, a data
provável do seu regresso.
Art. 55.0 Quando uma égua de ventre seja importada
para ser coberta por garanhão de Portugal, on, estando
cheia, para dar ao produto a nacionalidade portuguesa,
deverá declarar-se à sua chegada e fazer-se a inscrição
como se tivesse sido importada definitivamente, antes de
decorridos oito dias no primeiro caso, e antes de passado um mês no segundo, devendo ainda, neste último,
acreditar-se com o boletim oficial de cobrição (corte de
saillie) o nome do garanhão que a tenha coberto.
G) - Cavalos nacionais

Art. 56.0 Entende-se por cavalos nacionais todos os
que tenham nascido em Portugal e provem a sua origem
com os seguintes documentos:
1. o Certificado de pureza de sangue do pai e da mãe
para o que bastará provar que ambos estão inscritos n~
Stud-Book nacional ou estrangeiro;
2.0 .Certificado de cobrição da mãe (modelo n," 3),
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assinado pelo proprietário do garanhão, especificando a
pureza de sangue e resenho da égua e do garanhão;
3. o Certificado do nascimento do produto (modêlo n.? 3),
acompanhado dos resenhes exactos do pai o da mãe, especificando que é o mesmo de que se trata.
Art. 57.0 Os criadores proprietários de cavalos nacionais remeterão anualmente, antes de 20 de Dezembro, ao
chefe da 3.a Secção da 4.a Repartição da 2.a Direcção
Geral do Ministério da Guerra (Serviços de Remonta)
uma declaração (modêlo n, o 4), da qual conste o efectivo
total da sua coudelaria ou quadra, durante o ano que
está a terminar, especificando a situação em que se encontram as éguas vazias, cheias ou afilhadas, nomes dos
animais quo tenham morrido, sido castrados ou vendidos.
Art. 58.0 Todo o produto de raça alter deverá ser
declarado e inscrito antes de terminar o primeiro ano
do seu nascimento.
H) -

Disposições transitórias

Art. 59.0 Os primeiros exemplares de cavalos alter
ou peninsulares que se apresentem para inscrição antes
que se imprima o primeiro tômo do Stud-Book, a que se
refere o presente regulamento, têm de justificar a sua
pureza com os documentos seguintes:
1.o Certificado de origem dos pais, assinado pelos
criadores e devidamente reconhecido, quando não seja
pertença do Estado e não estejam inscritos no Stud-Book
da comissão técnica de remonta;
2. o Declaração testemunhal de dois criadores da localidade, certificando a origem.
Esta declaração poderá ser substituída por uma cópia
do registo da cobrição (modêlo n.? 11 do regulamento
para o serviço de remonta geral do exército).
1) - Comprovação da identidade

Art. 60.0 A comprovação da identidade dos cavalos,
sejam ou não destinados à reprodução, far-se há pelas
comissões permanentes de remonta ou pelos individuos
por elas autorizados para êsse fim.
Em qualquer caso, porém. os indivíduos que verificarem fi identidade informarão, por escrito, dos resultados
obtidos, a comissão técnica de remonta.
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J) - Disposições relativas á redacção e impressão
•
do "Stud-Book»

Art. 61.0 A publicação do Stud-Book será bienal e
cada volume compreenderá:
1.0 Cópia do capítulo v do presente regulamento e
de qualquer alteração que a comissão técnica de remonta tenha deliberado introduzir-lhe, depois de apro
vada pelo Ministro da Guerra e publicada na Ordem do
Exército e no Diário do Govêrno "
2. o O registo nominal, por ordem alfabética, dos cavalos
nascidos em Portugal ou importados, com as suas respectivas genealogias, detalhando, quanto possível, a
origem, a procedência e o nome do proprietário. No primeiro grupo de cada secção dos diferentes Stud-Book
inscrever-se hão os cavalos, depois de examinados os
seus títulos, incluindo os garanbõos do Estado, e no
segundo grupo as éguas, notando-se a continuação de
cada um dos seus produtos, macho ou fêmea, local e
época do nascimento, raça e nome do garanhão ou
garanhões, no caso de ser mais de um;
3.0 índico, por ordem alfabética, de todas as inscrições
cOlllpr~ondidas no volume;
4. o Índice geral.
Art. G:? o As despesas a efectuar com a organização
dos Stud-Book saírãc das taxas das inscrições e certificados e ainda dos fundos destinados à remonta.

CAPiTULO VI
Programas
Art. 63. Cada sociedade de corridas devorá, antes do
fim de Dezembro de cada ano, apresentn.r à comissão de
que trata o artigo 7.0 o programa das corridas.
Art. 6-1:.0 Do conjunto dos programas deve resultar a
organizaç-ão de uma série de provas que permitam a
selecção dos reprodutores dos tipos patrocinados peld
lei de remonta.
Art. 65.0 Os programas das corridas de que trata o
artigo antecedente serão elaborados, classificando os
cavalo por categorias de sangues diversos, conforme o
determinado no artigo 25.0 e suas alíneas (Stud-Boolc), e
por grupos dentro de cada categoria.
§ único. Em cada grupo, haverá corridas para poldros,
poldra. cavalos, éguas, mixtas, nacionais e internacionais.
0
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Art. 66.0 Haverá corridas de peso, por idade e de
Iumdicap .
.Art, 67.0 Os cavalos alter, peninsulares, árabes e
meios sangues árabes, não podom correr senão dos
três anos em diante.
Art. 68.0 Nas corridas organizadas nos termos do
artigo 65. o poderão tomar parte os reprodutores do
Estado.
OAPÍTULO

VII

Código de corridas
PARTE I
Disposições ge::-ais e definições
A) -

Disposições gerais

0

Art. 69. São revogadas todas as disposições exístentes anteriormente à publicação dêste regulamento.
Art. 70.0 Toda a pessoa que inscreve para correr ou
possui algum interêsse em cavalos inscritos, ou que corra,
deve conhecer e acatar o prosente regulamento.
No mesmo caso estão todas as pessoas que treinem
cavalos, os montem, ou os queiram fazer correr.
Art. 71.° Toda a decisão tomada contra qualquer entidade das atrás mencionadas ser- lhe há comunicada
imediatamente, e produzirá, desde logo, todos os seus
efeitos.
Estas decisões serão publicadas no Boletim Oficial, e
comunicadas a todas as sociedades de corridas nacionais
e às estrangeiras que se julgue necessário, a fim de produzirem os seus efeitos.
B) - Definições

Inscrição, - É o acto escrito pelo qual se declara que
se faz correr um cavalo numa determinada corrida.
«Forfait»: - É a quantia a pagar pelo proprietário de
um cavalo inscrito e q}le é retirado.
Corrida pública. - E uma corrida na qual o vencedor,
em Portugal ou no estrangeiro, recebe um prémio formado, ou por uma dotação especial, ou objecto de arte,
qualquer que s~ja o seu valor, ou pela Inscrição, ou por
estes meios reünidos,
Aposta particular. - A aposta particular não ti uma
corrida pública quando é feita entre dois proprietários,
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mas passa a sê-lo quando 80 realize entro mais de dois,
e o vencedor, neste último caso, é considerado vencedor
de uma corrida pública.
.
Corrida de pêeo por idade. - E uma corrida em que
os cavalos levam um põso proporcional à sua idade, e
conserva êste nome ainda mesmo que as condições da
corrida estipulem cargas o descargas.
Corridas de «Iumdicap»; -E uma corrida em que os
cavalos levam um pêso fixado pelo handicaper, com o
fim de igualar as probabiljdades de ganhar.
«Handicap» livre. _- E o lumdicap no qual se dão
pe os aos cavalos que tenham as condições estabelecidas
na corrida, antes de se fazerem as inscrições. Nesta corrida, os proprietário
podem não aceitar o pêso, não
sendo obrigados a pagar a. inscrição ou forfait.
«Ilandicap» limitado. - E o Iiandicap que estabelece
pêso máximo ou mínimo, ou ambos, antes da. corrida.
Corrida del:enda ou a reclamar. - E a corrida na
qual, debaixo de certas condições e formalidades, todos
O· cavalos inscrito , e não retirados, podem ser comprados antes ou depois di"Lcorrida.
Corrida mixta. - E uma corrida na qual só alguns
dos cavalos são postos ,em venda.
Corrida clássica. - B a corrida para a qual se fazem
as inscrições no ano em que nascem os produtos, e que
não dá sobrecarga a cavalos que tenham ganho. Estas
corridas não podem ser nem de handicap, nem mixtas;
nem de venda.
Cavalo distanciado, - B o cavalo que à chegada, por
qualquer motivo, perde a. cl~ sificação que lhe compete.
Cavalo desqualificado. - E o cavalo prorbido de correr em qualq uer corrida.
,
Cavalo nilO qualificado. - B o cavalo que não reúne
as condições para que regularmente possa ser inscrito
uunia corrida, ou aquele que deixou de as ter no momento de tomar parte na mesma.
,
ralar nacional de um prémio. - E a soma mencionada nas condições da corrida, para ser distribuída ao
Yencedor. Os prémios ao produtor não são contados, nem
o valor dos objectos de arte.
Prémio. - É a quantia realmente recebida pelo vencedor.
Sorna ganha. -l~ a soma dos primeiros prémios canhos; os segundos, terceiros, etc., não contam, alv~ o
ca o em que se mencionem expressamente.

•
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Prémio ao criador. - É a quantia dada a quem era o
,proprietário da mito do vencedor, à data do nascimento
do produto.
«Dead-lteat»>« Diz-se qUE\ houve dead-heat quando dois
ou mais cavalos chegam à meta, de tal maneira juntos,
• que o juiz não pode distinguir o que chegou primeiro.
Neste caso, os prémios dividir-se hão igualmente entre
os cavalos empatado , não podendo, em caso algum,
repetir-se a corrida.
PARTE

II

Jornadas - Reüniões

Art. 72.0 Chamam-se:
a) Jornadas, ao conjunto de corridas realizada

no

mesmo dia;

b) Reüniões, ao conjunto de jornadas realizadas pela
mesma entidade numa determinada época.
Art, 73.0 Todas as reüniões deverão ser anunciadas
no Boletim Oficial, no comêço de cada ano.
Art. 74.0 Nenhuma sociedade poderá.fazer
corridas
sem que o seu programa seja publicado no Boletim Oficial, depois de aprovado pela comissão permanente de
corridas.
, a) A publicação e os avisos, reclames, etc., devem
dizer que as jornadas, reüniões ou as corridas, silo reguladas pelo present Código, em que dias silo feitas, o
local, o número do corridas, quais os comissário s , delegados, juiz, juiz do partidu (starter), _ cretário, juiz de
peso (hanclicaper) e inspector de pêso ;
b) As jornadas não podem começar antes das d z horas, nem terminar depois das vinte e uma;
C) OS comissários, só em casos muito urgentes, poderão adiar as corridas, mas não além de oito dias; quando
êste prazo fôr excedido, aquelas serão anuladas, abrindo-se
nova inscrição para as que as substituírem ;
d) Deve o programa roünir as condições s guintes:
1.o Que a distância não deve ser inferior a l:GOO metros, se a corrida ó de lumdicap, e n 800 metros, n io o
scndo ;
2.° Que nenhum cavalo levará um pêso inferior <L 40
quilogrninas

;

3." Que nenhum envulo corra com dois ano', ant . de
1 do Julho, nem autos de 1 de Outubro, se a corrida é
com cavalos do mai idad ; poderá. no entanto haver
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corridas de dois anos, entre si, desde 1 de 1\faio, sempre que os prémios sejam inferiores a 1.000:, e que a
distância não ultrapasse 1:000 metros.
:!.o Não poderá haver corridas. em que os prémios
s~Jam constituídos unicamente pelas inscrições;
. 5. o Que em nenhuma corrida, a inscrição seja supenor a 5 por cento da quantia oferecida para prémio.
Exceptuam-se as corridas em que as inscrições se juntem aos prémios;
6. o Percentagem reservada para prémios aos cavalos
nacionais:
Para um total de prémios igual a 100 - 50 por cento
será reservado aos cavalos nacionais em todas as categorias.
Nacion~1I

E.tr ..ngdrol

Total

.:iOpor cento

50 por cento

Por cento

22,5
15

22,5
15

45
30

7,5

7,5

15

5

10

50

100

-

-

Puro san!ue inglês
Arabe e erivados.
Alter,
andaluz. português
até 1/8 de árabe ou berber
l\lilitarcs, caça, haeks, concurso.

Total.

5
50

-

I

-

Nas corridas onde se encontrem cavalos nacionais e
estrangeiros estes levarão uma sobrecarga de 4 quilogramas.
Os jockeys estrangeiros levarão 2 quilogramas a mais
do que os nacionais.
As sociedades organizadoras cingir-se hão na distribUl~n.O dos prémios pelas diferentes corridas à tabela
supra.
e) « Handtcape», -Nenhum
cavalo pode tomar parte
numa. corrida de handicap, se não tiver corrido em Portugal, ou no seu país de ori.gem, antes da época marcada para fazer as inscrições. Depois de publicados os
peso!l, nenhum cavalo pode beneficiar de descarga, nessa
corrida, mas terá um aumento marcado pelo handicaper
se ganhou alguma corrida depois de publicados os pesos'
sObrecnrga esta. que não poderá exceder 4 quilo"'rama~
por corrida.
o
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É proibido o handicap para cavalos de dois anos.
Se um cavalo corre contrariamente a estas disposições,
será distanciado.
Para cavalos de três anos, o pêso máximo, depois de
aplicado o handicap , não pode exceder a 60 quilogramas,
nem ser superior a 62 quilogramas nos outros casos.
Se se publicar o handicap, sem ser nas condições
acima expressas, os comissários devem fazer a rectificação antes da corrida, elevando proporcionalmente os pesos; e, se já tiver sido feita a corrida, anular-se há no
prazo de dez dias.
f) Formulário>« Se as sociedades organizadoras quiserem admitir indiferentemente cavalos e éguas, de todas as raças, idades, e d~ qualquer país, empregar-se
há a fórmula «Para todos os cavalos D.
Se se quiserem fazer restrições a respeito das eategorias, idades, etc., devem empregar-se as seguintes fórmulas:
Para poldros.-Se
os únicos que podem correr são
machos inteiros e de menos de cinco anos.
Para poldras.- Se são fêmeas d menos de cinco
anos.
Para cavalos. - Se são machos de mais de quatro
anos.
Para éguas.-Se
são para fêmeas do mais de quatro
anos.
Para todos os cavalos. - Se são para cavalos o éguas
de qualquer idade.
1) Raça ... , para produtos de uma raça determinada.
2) Todas as raças ... , para produtos de qualq uer
raça, ou do origem desconhecida.
3) Todos os países .. " para produtos de todas as nacionalidades.
Quando no programa se omita algum dado sôbre a
idade, raça, pêso, distância, etc., em alguma corrida,
entende-se:
Idade.-Podem
correr cavalos de três anos e mais.
Raça. - Só podem correr cavalos e éguas de puro
sangue.
Bêso, - Devem servir de base para estabelecer os pesos que devem aplicar-se a cada corrida as tabelas publicadas com o presente regulamento.
Distância. - Nas corridas para cavalos de três anos
ou mais, 1:500 metros. Para cavalos de dois anos, 800
metros. No caso de discordância nas condições de quali-
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ficação, e condições impondo um aumento, ou concedendo uma descarga, as condições de qualificação devem
ser observadas.
Cálculo de cambio. -Para
efeitos de handicap, otc., os
prémios ganhos são avaliados ao câmbio oficial da época
em que se realizarem as corridas.
Multas. -Todas
as multas impostas pelos comissários
serão destinadas à sociedade que organiza as corridas.
As quantias recebidas por declaração de cõres, licença
de jockeys e treinadores, serão destinadas à caixa de socorros para treinadores e jockeys e moços de cavalariça.
g) Nenhum programa, nenhum regulamento particular,
nem nenhuma condi ão geral, pode transgredir as disposições do presente Código.
PARTE III
Classificação dos cavalos

Art. 75.0 As corridas regidas por êste Código são em
principio, e salvo condições em contrário, para cavalos
inteiros e éguas do puro sangue .
Art. 76.0 A denominação de puro sangue dá-se aos
cavalos de puro sangue inglês, considerando-se como tal,
?s que estejam inscritos no Stud-Book do puro sangue
Inglês do seu pais d~ origem. São puro sangue árabe os
cavalos inscritos no Stud-Book do puro sangue árabe do
~eu pais de origem ou que descendam por ambas as suas
linhas e sem cruzamento de outros que estivessem inscritos, e ainda os directamonte importados da Arábia, das
regiões discriminadas no artigo 52.°, com documentos
que provem a sua origem, ou dos seus descendentes directos e comprovados.
São puro sangue anglo-árabe aqueles cujos progenitores pertençam indistintamente a um dêstes dois sangues, ou a ambos, com exclusão de qualquer outro •
.Nestes cavalos indicar-se há sempre a percentagem de
sangue árabe, devendo assim ser inscritos no Stud-Bool:
Correspondente.
- São alter os cavalos inscritos no respectivo Stud-Bool:
e os seus descendentes directos e sem cruzamento de outro sangue.
d São luso-ãrabes os cavalos com 2,5 por cento ou mais
e sangue oriental e sem cruzamento inglês.
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São peninsulares os cavalos nascidos em Portugal e
Espanha, inscritos nos registos oficiais, e aqueles sobre
que se possam coligir elementos de que não têm cruzamento de sangue inglês, e em que o sangue oriental não
exceda 25 por cento.
São meios sangues todos os cavalos de que se não
possa provar a ascendência.
§ 1.0 Só serão reconhecidos como de puro sangue, e
como tal admitidos à inscrição, os cavalos de origem de
puro sangue inglês, de puro sangue árabe e puro sangue
anglo-árabe, e 08 que sejam nascidos em Portugal ou
importados, e cuja geneologia, qualidade de puro sangue
e nacionalidade tenham sido devidamente justificadas.
§ 2.0 Os cavalos de meio sangue e os desconhecidos,
para o efeito de corridas, serão equiparados ao puro
sangue inglês.
Art. 77.0 Entende-se por cavalo nacional, o cavalo
nascido em Portugal, seja qual fôr a sua raça,
Entende-se por cavalo nascido e criado num país, o
cavalo que o não tenha abandonado antes de 1 de Julho
do ano seguinte ao seu nascimento, isto é, antes de ter
feito os I!I~US dezóito meses.
No emtanto, quando algum proprietário deseje exportar
éguas para serem cobertas no estrangeiro, dará conhecimento à comissão permanente de corridas, e considerar-S6 hão os produtos destas como nacionais, se os poldros
entrarem eID Portugal, antes de 1 de Janeiro do ano seguinte ao do seu nascimento, e depois de entregarem na
comissão permanente de corridas os certificados de origem dos produtos, sem o que não podem usufruir as vantagens concedidas aos cavalos nacionais.
Para I1S corridas em que se exija previamente a declaração de cobríção, esta far-se há. na data indicada nas,
condições da corrida, deixando expresso qual o garanhão que cobriu as éguas, e dando cumprimento às determinações do parágrafo anterior.
Art. 78.0 A idade dos cavalos começa a contar-se
desde 1 de Janeiro do ano do seu nascimento.
Art. 79.0 Não poderá correr, segundo as disposições
do presente Código :
a) Todo o cavalo que saia de Portugal antes de ter
corrido, a não ser que o declare com três dias de antecedência, pelo menos, e que lenha depositado na eomisslto permanente de corridas um certificado em que conste
o seu nome, sexo e resenho completo, origem e idade,
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declarando o seu destino. Êste certificado será passado
por um veterinário domiciliado em Portugal, e assinado
pelo proprietário;
Os comissários, porém, podem exigir, além disto, todas
as provas justificativas que julguem necessárias.
b) Todo o cavalo que tenha corrido em Portugal numa
corrida cujas condições não tenham sido aprovadas pela
comissão permanente de corridas.
C) Todo o cavalo desqualificado.
d) Todo o cavalo que use um tubo destinado a facilitar a respiração.
Art. 80.0 Um cavalo considera-se como nunca tendo
corrido, desde que não correu numa corrida pública.
Considera-se como cavalo que nunca ganhou, aquele
que nunca tenha ganho numa corrida pública.
Os cavalos que tenham corrido ou ganho numa corrida mixta, não sendo postos à venda, não SH consideram como tendo corrido ou ganho numa corrida de
venda.
Art. 81.0 Todo o cavalo que alinhou debaixo das ordens do juiz de partida considera-se como tendo tomado
parte numa corrida, ainda que por qualquer circunstância não tivesse corrido.
Os cavalos que tenham ganho prémios em corridas
planas não se consideram como tendo corrido ou ganho
para corridas de obstáculos, e -cice-1'81'sa.
Quando as condições de uma corrida excluam o cavalo que ganhou ou correu nesse ano, entende-se que é
desde 1 de Janeiro anterior à corrida.
Art. 82.0 Para que um cavalo seja qualificado para
uma corrida, é necessário que reúna todas as condições
exigidas para fazer a sua inscrição, e que as não tenha
perdido no momento de realizar a corrida.
Art. 83.0 Os comissários podem exigir, da pessoa em
cujo nome está inscrito um cavalo, a justificação da
parte de interêsse ou propriedade que tenha no cavalo, e
a prova de que nenhuma pessoa incapacitada para fazer
correr está interessada nêle.
Se estas provas os n110 satisfizerem completamente,
podem, segundo as circunstâncias, declarar o cavalo não
qualificado ou dosqualifieado.
Art. 84.0 Os comissários podem exigir, mesmo depois
de feitas as inscrições, todas as justificações para a elasSificação dos cavalos que julguem necessárias. Não são
respon áveis se, antes do dia da corrida, admitem, como
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qualificado para um prémio, um cavalo que não reúna
as condições especiais exigidas para êsse prémio, desde
que não lhe tenha sido dado conhecimento das causas;
também se não lhe podem pedir responsabilidades se,
no dia da corrida, admitem a correr um cavalo que por
qualquer razão tenha deixado de reünir as condições exigidas.
•
A responsabilidade em qualquer dêstes casos pertencerá, única e exclusivamente, aos proprietários.
Art. 85.0 Os comissários podem declarar não qualifi- .
cados ou desqualificados, segundo as circunstâncias, os
cavalos pública e notoriamente reconhecidos como preparados por um treinador não autorizado, e bem assim
todo o cavalo que pertença de facto a uma pessoa não
aceite como proprietário pela comissão permanente de
corridas.
PARTE IV
Certificados de origem

Art. 86.0 Nenhum cavalo pode inscrever-se nem correr, sem que o sou certificado de origem, perfeitamente
em regra, esteja depositado na secretaria da comissão
permanente de corridas, que o conservará em seu poder, em quanto o cavalo se encontre em Portugal.
§ 1.o No caso de ser retirado da referida secretaria
o certificado de origem, os cavalos não poderão correr,
emq uanto ali se não deposite de novo o citado documento.
§ 2.0 Os certificados de origem dos potros nascidos
em Portugal deverão ali dar entrada antes do dia 31 de
Dezembro do ano do seu nascimento.
§ 3.0 É ainda condição necessária, para um cavalo poder correr, o estar inscrito no Stud-Book do pais oude
nasceu.
Art. 87.0 Todo o cavalo nascido fora de Portugal poderá correr durante seis meses, desde que na secretaria
indicada no artigo antecedente seja apresentado um certificado em ordem, passado pela entidade depositária da
sua carta de origem, e de que conste o nome, raça, origem, idade, sexo, cõr e os sinais particulares naturais
ou acidentais que apresente.
Seis meses depois, contados da data da primeira, corrida em que foi inscrito o cavalo, não poderá continuar
a correr em Portugal, em quanto não tenha depositado a
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sua carta de origem, devidamente estabelecida pelas autoridades do pais em que nasceu, na secretaria da comissão permanente de corridas.
Art. 88.0 Todo o cavalo que se ausentar da península
antes de ter corrido, não pode correr em lugares que se
guiem pelo presente Código, excepto se na secretaria
da comissão permanente de corridas fôr depositado
com, pelo menos, três dias de antecedência da data da
partida do cavalo, um certificado de origem passado por
um veterinário domiciliado em Portugal e assinado pelo
proprietário do cavalo, e do qual conste o nome, idade,
sexo, côr e sinais particulares naturais ou acidentais
que o cavalo apresente.
PARTE V

Das inscrições

Art. 89.° C01110princípio, as inscrições devem ser feitas pelas pessoas que, segundo o artigo 153.0 dêste reguIamento, são consideradas como proprietárias dos cavalos que desejam inscrever, ou então, em seu nome,
por pessoa que esteja legalmente autorizada para o fazer.
§ 1.0 Quando um cavalo pertença a uma associação
de proprietários, a inscrição será feita por pessoa a
quem a referida associação haja concedido autorização
legal para que a represente. Todos os associados são
solidàriamente responsáveis pelas inscrições dos seus cavalos.
§ 2.° A pessoa a quem um proprietário ou associação
de proprietários delegue a sua representação deve ser
acolhida favoràvelmente pelos comissários. A sua procuração será registada na secretaria da comissão permanente de corridas, e terá de ser renovada todos os anos •
. Art. 90.0 As inscrições far-se hão por uma forma pre~lsa, por escrito ou telegràficamente, no local e data
Indicados no programa, dirigindo-as ao secretário da
sociedade organizadora e fazendo-as acompanhar pela imPortância correspondente. Para cada corrida as inseri('õos serão feitas em fõlhas ou telegramas separados.
§ 1.0 As inscrições que não sejam feitas nestas condiÇões não poderão ser aceites.
§ 2.° As inscrições recebidas depois da hora marcada
são nulas, ainda mesmo no caso de o atraso se justificar
Por razões do fôrça maior.
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§ 3.° As inscrições para uma corrida íar-se hão todas na. mesma. data, não sendo admitidas inscrições suplementares em nenhuma corrida plana.
Art. 91.° Nas inscrições deve sempre constar o nome,
sexo, idade, resenho e origem do produto, e bem assim os nomes dos pais e avós, segundo o que constar
do seu certificado de origem.
§ 1.0 Para os cavalos nascidos fora de Portugal deve
ainda. mencionar-se o pais em que tenham nascido.
§ 2.0 Quando um cavalo já tenha sido uma vez inscrito com o seu nome e os restantes requisitos exactos
na secretaria da comissão permanente de corridas, bastará nas seguintes inscrições indicar somente o nome.
§ 3.° A inscrição de um cavalo, quando se trate de
uma corrida de venda, deve mencionar, além das indicações já descritas, a quantia pela qual o cavalo
pôsto ii.
venda. No caso de esta quantia não ser mencionada, e
para o caso de todos os cavalos inscritos estarem para
vender, considerar-se há que o seu preço é igual ao máximo previsto nas condições da corrida, e para o aso
de uma corrida mixta, considerar- se há como não sendo
para vender.
§ 4.° Fazendo a inscrição menção do um preço de
venda diferente dos previstos para essa corrida, considerar-se há como nula.
§ 5. Nas inscrições para as corridas de P 80 fixo,
mencionar-se há o pêso com que deve correr cada cavalo.
Art. 92.° O nome do qualquer cavalo não será tor
nado público em quanto não conste:
1. ° Do Stud-Book do seu pais do origem.
2.° Das inscrições para uma corrida.
3. ° Na secretaria da comissão permanente de corridas.
a) Todo o cavalo que não tenha nome não pode tomar
parte em corridas.
b) Na secretaria da comissão permanente de corridas,
organizar-se há uma lista da qual conste os nomes com
que publicamente tenham corrido os cavalos em Portugal,
durante os últimos oito anos.
Esta li ta tem por fim evitar a repctíção II nomes já
oxistcntos.
c) Todas as vezes que desejem inscrever-se cavalos
com nomes já existeutea, colocar- e há, ii. fronte do nome,
a indicação 2.°, 3.°, etc., conforme o número de vez e
é

Q
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que [-stc caso se repita. A falta de menção dêste número
nus inscrições implica a multa de 100$, por cada vez
que s der a omissão.
d) Quando o portador de nome igual ao do produto
em questão tenha nascido mais de pito anos antes, o
nome deste não será seguido de número algum.
e) Ao registar-se o nome de um cavalo na lista da
secretaria da comi são permanente de corridas, indicar-se
há o êXO, idade e filiação do produto que se regista,
~em que por isso se fique dispensado de o repetir, ao
m,.cren~r-sc o cavalo para a primeira corrida em que
VaI correr.
f) Antes de um cavalo tor corrido, pode mudar-se-lhe
o nome, desd que se notifique a alteração, vor escrito,
à se .retnria da couiissão permanente de corridas, a fim
de qu por ela soju nutorizuda a mudança de nome que
se preteud fazer.
g) Para mudar o nome do um cavalo que já tenha
corrido, é obrigatório o pagamento do 1.000.5 e a comI)etento autorização.
11) .-0 caso de esta 8<'1' concedida, o cavalo figurará
nos programas com o nome primitivo, precedido da partícula ex-, e à frente do sou novo nome, até quo tenha
corrido dua: vezes com os dois.
Art. 93. o O comissári s têm sempre a faculdade de
não considerar válida qualquer inscrição, desde que não
estejam m pod r de todos os dados que julguem neces'Ado para isso; mas n' o são rcspon~áveis polns inseriçõe que tenham nprovado, o qno dopois venham a ter
de SeI' anuladas por factos do seu do conhecimento, ou
que não tenham sido ubmctidos à sua consideração.
AI r, 94.0 erta corridas podem exigir que os produto a que> "O destinam sejam inscritos antes do seu
nascimonto. J.:.T te casos as inscrições far-so hão, indicando o nomes dos pais e dos avós, sua origem e o ano
em que o produto deve nascer.
§ 1. o ...-0 ca "O de 11. mãe ter sido beneficiada por diíerente padriadores, na época que interessa ao produto
objecto da inscrição, mencionar-se há o nomo de todos
êles,
4\. in críção feita nestas condições necessita SOl' completada por uma d claraçãe ulterior ao nascimento do
~1'odnto. A - sinará e ta declaração a mesma pessou que
fez a in eriço o primitiva, o será. apresentada por ela no
local hora indicado na condi<;õos da corrida; quando
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se deixe de cumprir esta disposição, a inscrição deixa
de ter validade.
§ 2.° Se a égua tiver dado à luz um produto vivo, a
declaração mencionará o sexo e o nome, rectificando a
origem.
§ 3.° Se a égua não estivesse cheia à data da inscrição ou se morresse antes do parto, ou ainda se o produto nascesse morto, se nascesse antes de 1 de Janeiro
ou se a égua parisse mais de um produto, ou que o produto fôsse de sexo diferente do previsto pelas condições
da corrida, a inscrição será anulada.
Art. 95.° Se, por efeito de uma falsa declaração, um
cavalo fõr inscrito ou correr em lugar de outro, ou fõr
falsificada a sua carta de origem, êsse cavalo será distanciado e desqualificado.
§ único. O cavalo cuja identidade ou carta de origem
se tenha inutilizado será também desqualificado.
Art. 96.° Os proprietários que façam uma inscrição
são responsáveis por ela e por quantos documentos tenham apresentado para a efectuar.
§ 1.0 No caso do artigo anterior, deverão restituir,
a quem de direito pertença, as quantias que, por qualquer razão, tenham recebido, valendo-se das citadas falsidades, quer o tenham feito por ignorância, de boa fé
ou com conhecimento de causa. Todo aquele que tenha
intervido nesta classe de fraudes, seja como autor principal, seja como cúmplice, não poderá inscrever, correr,
treinar, nem montar qualquer cavalo.
§ 2.° Os produtos nascidos em coudelarias onde já
tenha sido cometida alguma declaração falsa não podem
ser admitidos em nenhuma corrida. Estas penalidades
sedo impostas pelos comissários e confirmadas depois
pela comissão permanente de corridas.
Art. 97.0 A pessoa que faz a inscrição de um cavalo
é implicitamente responsável pelo pagamento da importância da inscrição ou forfait que lhe corresponda.
§ 1.0 Salvo· estipulação em contrário, entende-se que
todo o cavalo que se venda é independentemente das
suas inscrições, conservando o vendedor o direito de dispor delas como entender, podendo eedõ-Ias ou não ao
comprador. Exceptua-se o caso das corridas a reclamar,
nas quais os cavalos vencedores são comprados juntamente com as inscrições para a reünião em que são
vendidos, sendo responsáveis por elas os novos proprietários.

1." Série

ORDEM DO EX~CITO

N.o 14

715

§ 2.° Para que sejam válidas as cedências de inscrições
a outra pessoa, é necessária a apresentação de uma declaração escrita e assinada por ambas as partes na secretaria da comissão permanente de corridas, devendo
constar dessa declaração que as inscrições são cedidas
e~ parte ou no todo, podendo os comissários, segundo
dIspõe o artigo 93.°, admitir a. cessão ou não.
§ único. Quando se não tenha depositado o aludido
documento, e mesmo no caso de ter sido depositado não
tenha sido admitido pelos comissários, a responsabilidade
das inscrições é sempre de quem as subscreveu.
Art. 98. ° As inscrições em caso algum podem ser
alteradas, ainda mesmo que se apresentem razões de
fOrça maior.
§ único. Não obstante, para as inscrições que tenham
de fazer-se com pelo menos dois meses de antecedência
~a data da corrida, se se tiver cometido algum êrro ou
mexactidão no nome ou designação do cavalo inscrito,
pode rectificar-se até trinta dias antes da corrida, e será
válida a inscrição sempre que a rectificação seja pedida
pelo interessado, desde que a identidade do cavalo
fique satisfatoriamente estabelecida perante os comissários e pagando-se a multa de 100~ por cada. inscrição
que, por errónea, tenha de ser rectificada.
Art. G9.° A inscrição de um cavalo pode ser <l nula l' ,
«não válida» ou «deixar de ser válidá».
a) Em qualquer dõstes casos, o cavalo não pode
Correr.
b) Se tomar parte numa corrida, será distanciado.
Art. 100.° São (mulas» as inscrições:
1. ° Quando, sendo exactos os dados apresentados para
a inscrição, resulta, dõles próprios, que o cavalo não
está qualificado para tomar parte nessa corrida;
2.° Quando, pa.ra lima corrida de venda, a inscrição
menciona um preço diferente dos preços marcados nas
Condições dessa corrida;
3. ° Quando, para uma corrida em q~e os produtos
.devem ser inscritos antes do seu nascimento, a mãe
estivesse vazia ou morresse antes do parto, 011 parisse
antes de 1 de Janeiro, nascesse morto o produto, ou a
~lle tivesse mais do que um, ou ainda. se o produto nascIdo fOsso de sexo diferente do previsto nas condições
da corrida, sendo no smtanto necossário que a inscrição
te~ha sido feita na data e local marcados no programa,
e Isto para qualquer dos casos atrás indicados;
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4.0 Quando nma corrida seja anulada, mas não no
caso cm que se tenha alterado a data da sua realização ;
5. o Quando a inscrição não tenha sido feita por escrito
ou por telegrama no local e data marcados no programa,
ou no caso de ter ai dado entrada depois da hora marcada, ainda que êsse atraso se justifique por razão de
fôrça maior;
6.° Quando a inscrição seja feita por pessoa que não
esteja devidamente autorizada para êsse fim.
§ único. Quando uma inscrição é nula, o proprietário
não tem de pagar fi sua importância nem o [orfait,
Art. 101.° Oonsideram-se como anão válidas» as inscrições:
1.0 Quando, embora sendo exactos os dados para a
inscrição, e resultando como tal o cavalo estar classificado para tomar parte nessa .corrida, ele realmente o
não esteja, por se terem deixado de cumprir alguma on
algumas das condições estipuladas no programa. (Somas
ou corridas ganhas, etc.);
2.0 Quando uma inscrição tenha sido feita com menos
de dois meses de antecedência e, como tal, não possa
ser rectificada (artigo 98.°) e contenha qualquer inexactidão ou omissão no nome ou designação do cavalo inscrito;
3.° Quando, antes de se ter feito a inscrição, se não
tenham cumprido as disposições referentes ao depósito,
na comissão permanente de corridas, dos certificados de
origem, assim como as formalidades prescritas para as
declarações da associação ou de aluguer;
4.° Quando a inscrição para uma corrida mixta não
mencione o preço de venda, se o cavalo se quore pôr a
vender ou fi reclamar.
§ único. Quando uma inscrição fõr considerada «não
válida», o proprietário pagará o [orfait mínimo, se o
houver, e, em caso de não o haver, o custo completo da
inscrição.
Art. 102.° Deixam de ser válidas as inscrições:
1.° Quando as condições de uma corrida exijam uma
declaração posterior à inscrição, e esta não tenha sido
feita devidamente no prazo marcado;
2.° Quando uma inscrição feita com menos de dois
meses de antecedência se modifique por qualquer razão
depois do prazo fixado para a receber;
3. ° Quando uma inscrição feita com dois meses, pelo
menos, de antecedência, contenha uma inexactidão ou
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omissão no nome ou designação do cavalo inscrito, e
que esta não tenha sido rectificada até trinta dias antes
da corrida, nus condições que dispõe o artigo 98.0•
4. o Quando um cavalo perca a sua qualificação entre
a data das inscrições e o momento da corrida;
5.0 Quando a propriedade do cavalo tenha sofrido
alguma alteração, depois da data da inscrição, e que
essa alteração não tenha sido declarada, como dispõe
êste regulamento:
§ único. Quando uma inscrição «deixar de ser válida»,
o proprietário tem de pagar o seu custo ou o forfait
correspondente, conforme a época em que a inscrição
tenha perdido a sua validade.
Art. 103.0 Todo o cavalo cuja inscrição tenha sido
declarada «nula», «não válida», ou que tenha «deixado
de ser válida" e tome parte nessa corrida, será distanciado, e o seu proprietário pagará a inscrição por inteiro
acrescida de uma multa que pode ir de 100~ a 500~,
podendo ser desqualificado.
PARTE VI
Dos «forfaits» e inscrições

Art. 104.° A declaração pela qual um cavalo se retira
de uma corrida é irrevogável.
§ 1.0 O direito de declarar forfait, ou de retirar 11m
cavalo, pertence exclusivamente ao seu proprietário, ou
à pessoa qae com sua autorização o tenha inscrito, ou a
quem haja sido cedida, em devida forma, a inscrição.
§ 2.0 As declarações de fIJrfait far-se hão de maneira
precisa, por escrito ou telegrAficamente, na data e local
marcados no programa, mencionando com clareza o nome
da corrida a que se refere.
§ 3.° Toda a declaração de f01fait que chegue depois
da hora marcada será «considerada nula», e o declarante ficará devedor do seguinte f01iaU, se o houver,
ou, no caso de não o haver, da importância da inscrição.
Art. 105.° A importância da inscrição será paga no
momento em qu esta se fizer.
§ 1.0 No caso de haver foifait, pagar-se há êste no
ac~o da inscrição, e o restante para o completo da ínscrIção na data marcada para a declaração do forfait.
. § 2.° No caso de haver vários fmfaits, pagar-se há a
Importância do primeiro no momento da inscrição, a di-
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ferença dêste para o segundo na data assinalada para a
primeira declaração, e assim sucessivamente, até ao completo da inscrição, que se achará liquidada na data do
último forfait.
Art. 106.° A importância das inscrições entrará no
fundo de corridas, sempre que o programa não disponha
o contrário.
§ 1.0 Quando as condições da corrida estipulem que o
todo ou parte da importância das inscrições se deve distribuir em prémios ao vencedor ou a algum dos cavalos
colocados, dividir-se há na proporção indicada, não podendo exceder cada prémio a importância estabelecida
pelo programa.
§ 2.0 O fundo de corridas é responsável pelas matriculas e forfaits que pertençam aos cavalos cuja inscrição
seja declarada válida.
§ 3.° Êste mesmo fundo responde ainda pelos prémios,
prioridades ou quaisquer outras quantias que hajam sido
pagas antes de passados dez dias depois da corrida, ou,
em caso de reclamação admitida, antes que esta tenha
sido resolvida definitivamente.
Art. 107.° As quantias destinadas a prémios que não
tenham sido entregues, em virtude de os cavalos não terem cumprido as condições do programa, voltarão ao
fundo de corridas.
§ único. Nenhum cavalo poderá correr, emquanto não
tenham sido pagas as ínscrições, forjaits ou outras quantias pelas quais seja responsável qualquer pessoa que
tenha participação na propriedade do cavalo.
Art. 108.° Toda fi pessoa inscrita no forfait-list nllo
pode inscrever, fazer correr, preparar ou montar um
cavalo em nenhuma corrida, e todo o cavalo que esteja
inscrito em forfait-list não pode ser inscrito nem correr
em nenhuma corrida emquanto as quantias mencionadas
nessas listas não tenham sido integralmente pagas. Todo
o cavalo que corre contràriamente a estas disposições
será distanciado.
PARTE VII
Do pêso antes e depois das corridas

Art. 109.0 Antes de cada corrida, os cavaleires serão
pesados em presença do juiz de pêso, sendo o momento
de começar a pesagem anunciado por um toque de sineta.
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§ único. Se, por qualquer razão, um jockey se não
apresentar na pesagem até cinco minutos depois do sin.al da mesma começar, considera-se o cavalo como tendo
sido retirado.
A:-t.ll0.0 Os proprietários, ou os seus representantes
legais, declararão ao juiz de pêso qual o pêso que os
seus cavalos devem levar, sendo eles os únicos responsáveis pela exactidão das suas informações.
§ 1.0 Os cavaleiros levarão para a balança o pêso
exacto que lhes corresponda, segundo as condições da .
corrida. Não conta, para o efeito do pêso, a cabeçada,
as ferraduras, o chicote, as ligaduras, elochee, etc.
·§ 2.0 Logo quo termine a pesagem, afixar-se há no indlCador o número de cavalos que tomam parte nessa
corrida.
§ 3.0 Caso haja alteração nos pesos que marca o programa, será esta afixada em quadro especialmente destinado a êste fim.
§ 4.0 Os cavalos que tomem parte numa corrida devem apresentar-se, antes de «entrar» na pista, no recinto
que para êste fim tenha sido indicado pelos comissários.
· § 5.0 Se um cavalo se retira depois de ter estado anunciado para correr, os comissários pedirão ao proprietárIO as explicações que julgarem necessárias, e, se estas
os não satisfizerem, impor-lhe hão uma multa que não
pode exceder 1.00015.
§ G.o Todo o cavalo que tenha tomado parte numa
c?rrida, sem que o seu jockey tenha sido pesado, será
dlstanciado, salvo nos casos previstos no artigo 131.°
Art. 111.0 Depois da corrida, os jockeys devem voltar
a cavalo até ao recinto da pesagem.
· § 1.0 Os cavalos serão desaparelhados no referido reCInto, e ai aguardarão até que os seus jockeys sejam pesados.
§ 2.° Tudo o que foi transportado pelo cavalo durante
a corrida se deve pesar, exceptuando as eloches, as ferraduras, a cabeçada o chicote, as ligaduras, etc.
· § 3.0 O final d~ pesagem em cada corrida será anunCIado por um toque de sineta, o qual não será dado antes
de que todos os joc1.:eys que nela tomaram parte se tenham
apresentado.
d § 4.0 Se um jockey impossibilitad? por motivo de queda não pode voltar a cavalo ao recinto da pesagem, poerá fazê-lo a pé, levado por outras pessoas, mas só
quando êste caso se tenha dado.
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Art. 112.0 Será distanciado:
1. o Todo O cavalo cujo jockey não so apresente no recinto de pesagem, ou se apeie antes de ali chegar;
2. o Todo o cavalo que tenha levado pêso inferior ao
que lhe corresponda, ou que não apresente o pêso que
tinha antes da corrida. ~este caso ser-lhe há concedido
mais meio quilograma (com pêso de cabeçada), e, se ainda
assim não obtiver o pêso devido, será imposta uma multa,
que não pode exceder a 1.0006, ao preparador ou jockey
responsável pela falta, e o cavalo será distanciado;
3.0 Todo o cavalo que se apresente com um pêso de
mais dois quilogramas do que aquele que tinha ao pesar-se antes da corrida;
4.0 Pode também ser distanciado, nestes mesmos casos, todo o cavalo do mesmo proprietário ou da mesma
associação de proprietários que tenha tomado parte na
corrida.
S único. Os comissários devem impor uma multa, segundo as circunstâncias, a todo o jockey que deixe de
apresentar-se na pesagem ao terminar a corrida.
PARTE VIII
Do aumento e diminuição de pêso

Art. 113.0 As éguas e poldras levarão dois quilogramas a meno que o peso marcado para os cavalos
e poldros, na corridas que não sejam de Iumdicap,
§ único. Quando as condições de uma corrida marcam um aumento, seja por já t r ganho, seja por haver
corrida nesse ano, ou concedam uma dímimúção por não
ter ainda ganho, ou por n110ter corrido ainda nesse ano,
entender-se há que o ano se conta desde 1 de Janeiro
anterior ao dia da corrida.
Art. 114.0 Quando as condições de uma corrida imponham uma sobrecarga, por ter ganho outros prémios
ou uma determinada quantia, essas sobrecargas aplicam-se igualmente aos cavalos que tenham ganho depois
da sua inscrição e àqueles que tenham ganho anteriormente.
§ único. Quando as condiçües do uma corrida concedam uma dimínurção de pôs o por não tereni sido vencedores ou por ainda não terem ganho determinada quantia, os cavalos que ganhem depois de inscrito perdem
automàticamente essa vantagem.
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A~t ". 115. o Para o estabelecimento
das sobrecargas
Ou (1!mllluYções de pêso, contar-se hão todas as quantias
ganhas em primeiros prémios.
§ 1.0 As inscrições ganhas, acompanhadas
ou não de
prémio, contam-se como se fõssern prémio.
d § 2.0 Os objectos de arte ganhos não entrarão em linha
:fie conta para êsse efeitos, a não ser que os programas
xem o seu \':1101' •
.§ 3.0 As quantias adjudicadas como segundos e tereeu'OS prémio' não podem, em nenhum caso, dar lugar a
aumento ou diminutção de pêso.
Art. l!G. o No caso do dead-heat para efeito de sobrecargas, conta-se-lhe
a quantidade
liquida recebida para
cada cavalo ; mas todos os cavalos que se encontrem
llPste caso são considerados
como vencedores
da corrida, se esta. condição se exige ou exclui de alguma outra.
Art. 117.0 Os cavalos nascidos ou criados em Portugal beneficiarão
de uma diminuição de pêso de 6 quilogramas quando corram com cavalos importados.
§ único. Os potros de menos de um ano, foale, import~d~s conjuntamente com as mães, beneficiarão
de uma.
cl!mmU'içrto de três quilogramas
em todas as corridas de
pesos fixos.
Art. 118.0 Sempre
que as condições da corrida não
determinem o contrário, os aumentos ou diminuições
de
Pêso, conseqüências
de motivos diferentes, não podem
acumular-se.
Aplica-se unicamente o maior.
a) Fazem pxcepção a esta regra os aumentos e dimin~'i~ões que c~rrespondem
aos gentlemen,jocke.1J8
e aprendlz?s, e ainda as vantagens
concedidas às éguas pelo
ar.hgo 113.0 r que são indepondentes
e a~mentarão ou. dillllnlllrão conforme o estipulado nas condições da oorrida.
b) As apostas particulares
não implicam nenhum aulllento ou dimínutção de peso.
c) Depois da publicação dos pesos de um handicap,
nenhum cavalo pode beneficiar
de díminuição alguma
nas.a corrida;
porém o vencedor levará o aumento que
o handicaper lhe designar, o qual não poderá exceder
quatro quilogramas
po~ corrida.
PARTE IX
Da saída (partida)
. Art. 119.0 A colocação elos cavalos para a partida
tr:ar-s13 ha à sorte em cada corrida, perante o juiz de
peso ou um dos comissários.
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§ 1.0 O jockey que se não tenha apresentado na pesagem, no tempo devido, não tem direito a reclamar, e a
partida pode ser dada para os que estejam prontos.
§ 2.° Os comissários podem impor, ao preparador ou
jockey culpado do atraso da partida, uma multa de 100~
mínimo e 2008 máximo.
Art. 120.0 Todo o cavalo que tenha estado sob as ordens do juiz de partida considera-se como tendo tomado
parte na corrida, ainda que, por qualquer ordem de acidentes anteriores, a ela não tenha realmente concorrido.
§ único. O juiz de partida é o único responsável pela
partida, e também o único competente para avaliar da
sua validade.
Art. 121.0 O juiz de partida fará colocar os cavalos
em linha e pela ordem que lhes tenha correspondido no
sorteio e à distância que julgue necessária da linha de
partida.
§ 1.0 O juiz pode sempre ordenar que se coloquem
no flanco ou na retaguarda os cavalos difíceis, e quando
algum se não coloque no lugar que lhe compete, depois
de lhe ter sido determinado para o fazer, a todo o tempo
que a prudência lhe indicar, poderá dar a partida sem
se preocupar com êle.
§ 2.0 A partida é válida quando o juiz a dá por
boa.
§ 3.0 Haverá sempre uma bandeira de tamanho grande, situada convenientemente, para confirmar a partida,
ou indicar aos jockeys que ela não foi válida.
§ 4.° A corrida começa logo que seja dada a partida.
§ 5.0 Qualquer incidente, como seja um cavalo não
partir, partir despistado, etc., é um acidente de corrida
que não poderá anular a partida, nem dá direito a reclamação de espécie alguma.
Art, 122.0 Se um cavaleiro desobedece ao juiz de partida ou procura conseguir uma vantagem ilícita, os
comissários podem impor-lhe uma multa que não exeederá 1.0005, e proibír-lhe montar nas corridas da sua
superintendência durante o tempo que julguem conveniente.
§ único. Na mesma penalidade incorrerá todo o jockey
que pretenda influenciar o juiz de partida ou os outros
jockeys, utilizando- se para êsae fim de vozes, gritos ou
qualquer outro meio.

I

1." Série

ORDE:JI DO EXÉRCITO N.o H

723

PARTE X

Da corrida

Art, 123.0 Os jockeys devem conhecer com exactidão
o percurso que têm de efectuar.
§ 1.0 Os comissários podem impor uma multa qne não
exceda 1.00015, e ainda proibir de montar nas corridas
em. que superintendam, e pelo tempo que julguem convemente, todo o jockey que se engane no percurso, ou
que, tendo-se enganado, continue tomando parte na corrlda.
§ 2.0 Toda a corrida que se efectue faltando alguma
d~s condições estabelecidas no programa, voltar-se há a
dlsputar no mesmo dia.
§ .3. o Em caso de impossibilidade reconhecida pelos
comlssários será anulada, ingressando a importância do
prémio no fundo de corridas.
Art. 124.0 Se se provar que um cavalo se atravessou
à frente de outro, sem ter, pelo menos, dois comprimentos de cavalo de vantagem sõbre o que ultrapassou, ou
que o tenha estorvado por qualquer forma, os comissárIOS podem distanciá-lo.
§ 1.0 Se o causador destas faltas fôr o jockey, os
comissários podem impedi-lo de correr durante o tempo
que julguem conveniente e impor-lhe uma multa que não
exceda 2.0006.
§ 2.0 Quando um proprietário faça correr na mesma
corrida vários dos seus cavalos, e um dêles tenha sido
dis!anciado, por qualquer dos motivos expressos neste
~rttgo, os restantes cavalos que lhe pertençam podem por
1SS0 ser também distanciados.
Art. 125.0 Será distànciado:
1.o Todo o cavalo que saia da pista marcada para a
corrida que está efectuando, a não ser que entre de novo
nela, precisamente no logar onde a abandonou;
2.0 Todo o cavalo que não reúna as condições exigidas pelo programa, para essa corrida;
3. Todo o cavalo que não tenha cumprido as condi~ões da corrida em que toma parte.
§ único. Um cavalo pode ser distanciado dEIum sô lugar e classificado para o seguinte, se s6 estorvou o ca"alo em benefício do qual foi distanciado.
,
Art. 126.0 Não é lícito fazer correr um ou vários
cavalos, sem ter a intenção de que ganhem; porém,
0
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quando um proprietário faz correr vários cavalos na
mesma corrida, está no seu direito de ganhar com aquele
que mais lhe convenha.
.
Art. 127.° É proibido ministrar a' um cavalo no dia
da corrida qualquer estimulante, seja qual fôr o processo
por que lho ministrem.
§ único. Os comissários podem, para se certificarem
do cumprimento exacto da anterior disposição, fazer
observar qualquer cavalo por um veterinário, e tomar
as medidas que julguem oportunas, podendo desqualificar a. proprietário ou treinador do cavalo que se encontre no caso anterior.
.
Art. 128.0 Os comissários multarão pela forma que
entenderem, desqualificarão para poder inscrever, fazer
correr, preparar ou montar a :
a) Todo o jockey que, com um fim fraudulento, tenha
maltratado um cavalo ou impedido que ganhe;
b) Toda a pessoa que tenha tratado de subornar um
jockey com o objectivo de falsear o resultado de uma
corrida;
c) Toda a pessoa que tenha infringido as disposiçõe
dêste Código;
d) Toda a pessoa que tenha tido cumplicidade em
qualquer dêste actos.
PARTE XI
Da chegada

Art. 129.0 O juiz de chegada é a única pessoa competente e cujas declarações sObre ela legalmente fazem fé.
§ 1.0 O juiz de chegada tomara nota do cavalo que
primeiro passa o poste de chegada. Quando as condições
da corrida atribuam um prémio ao segundo e terceiro
chegados, terá o cuidado de os anotar também.
§ 2.° O juiz de chegada deve tomar conta do primeiro
cavalo chegado à meta depois dos que têm prémio.
§ 3.° As distâncias que separam os cavalos que tenham sido anotados calculam-se tomaudo como base ou
unidade o comprimento dum cavalo.
§ 4. o Os vencedores serão anunciados ao público pela
ordem em que tenham entrado, sendo contudo estes
anúncios de carácter provisório.
§ 5.° O resultado só é definitivo, uma vez que seja
confirmado depois da pesagem que se segue à corrida.
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§ 6.0 A chegada poderá ser fotografada com aparelhos especiais que possam aclarar alguma dúvida que se
tenha suscitado.
PARTE XII
Dos prémios

Art. 130.° O Boletim Oficial de corridas publicará,
com a antecedência devida, os programas das corridas,
fi:cando as condições de cada uma e os prémios a adjudicar.
O primeiro prémio é atribuído ao cavalo que primeiro
tenha chegado à meta; o segundo ao que chegue em segundo lugar, e assim sucessivamente, sempre que nenhum dêles tenha sido declarado distanciado.
§ único. No caso do ser distanciado o primeiro cavalo, toma o seu lugar o segundo, e assim sucessivamente,
e pela mesma forma se substitui qualquer outro cavalo
q_ue, tennha direito fi qualquer dos prémios, fôsse dístancIado.
Art. 131.° O cavalo cujo cavaleiro tenha caído, mas
que tenha sido montado por outro cavaleiro qualquer e
chegado à meta, tendo feito a corrida completa, tomará
. o lugar que lhe corresponda na chegada, sempre que o
Pêso. do cavaleiro, com que terminou n corrida, não seja
inferior ao que deveria ter transportado; e, em caso de
exceder o pêso devido, não ficará incurso em penalidade
alguma.
§ único. No caso de umjockey cair, é sempre permitido ajudá-lo fi apanhar o cavalo e a montar de novo.
Art. 132.° Se numa corrida dois cavalos fazem deadheat, para o primeiro prémio. dividir-se há em partes
Iguais·a importância dos primeiro e segundo prémios, se
os houver. Se o prémio fõr constituído por um objecto
de arte, tirar-se há à sorte a sua posse.
§ 1.0 No caso de mais de dois cavalos fazerem deadheat, seguir-se há a mesma regra, e bem assim para os
Casos de o dead-heat se dar para outro qualquer prémio
sem ser o primeiro.
s 2.0 Os cavalos que tenham feito dead-heat para o
primeiro prémio não ficam qualificados para corridas que
excluam o ganhador da corrida em que tenham feito
dead-heat; mas, nas corridas em que a exclusão ou sobrecargas sejam conseqüência de quantias ganhas. só se
entrará em linha de conta com as quantias liquidas que
tenham recebido.
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Art. 133.0 Em todas as corridas se adjudicará o primeiro prémio, sempre que se cumpram as condições exigidas pelo programa, ainda que nelas só tenham tomado
parte um único cavalo, ou vários do mesmo proprietário.
§ único. Quando corra só um cavalo (Walk-Over), deverá, além de ter preenchido todas as condições exigidas, não levar mais tempo no percurso do que aquele
que, segundo a distância, tenha sido marcado pelos
comissários.
Art. 134.0 Os segundos e terceiros prémios só serão
adjudicados se os cavalos chegados em egundo e terceiro lugar tiverem cumprido cabalmente as condições
. da corrida, e ainda as condições especiais exigidas pelo
programa para terem direito a êsses prémios.
§ único. Todo o prémio que não tenha sido adjudicado reverterá em benefício do fundo de corridas.
PARTE XIII
Das corridas de venda ou a reclamar

Art. 135.° Nenhum cavalo pode ser reclamado ante
da corrida.
§ 1.0 Quando as condições da corrida estabeleçam que
o vencedor, todos, ou alguns cavalos estilo a reclamar
por um preço determinado, toda a pessoa que deseje
comprar algum deve apresentar aos comissários, no
prazo de quinze minutos a partir do toque de sineta que
anuncia o fim da pesagem a seguir à corrida, uma proposta escrita. em enoeloppe fechado, de que conste a sua
oferta, a qual não poderá nunca ser inferior à quantia
exigida pela qual o cavalo de que se trata foi pOsto à
venda.
§ 2.° Se se trata do vencedor, o comprador s6 terá a
pagar a quantia oferecida na sua proposta; em qualquer
outro caso, pagará essa quantia acrescida do valor do
primeiro prémio.
§ 3.° Se se trata de um cavalo que tenha feito deadheai, ou tenha ganho o segundo ou terceiro prémio, ou
ainda que não esteja colocado, o comprador pagará, além
da quantia assinalada na sua oferta, o total da importância do prémio, ou o que faltar para o completo dê te.
§ 4.0 Decorrido o quarto de hora indicado no § 1.0
dêste artigo, abrir-se hão as propostas, e todo o cavalo
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~u~ tenha corrido, e que seja reclamado nas condições
Indicadas, pertence à pessoa que tenha feito a oferta
mais elevada.
•
. § 5.° No caso de haver ofertas iguais, os comissários
tIrarão à sorte, a qual indicará o preferido.
§ 6.0 O pagamento de todo o cavalo comprado deve
ser feito ou garantir-se conforme indicar o secretário,
num espaço de quinze minutos contados desde a abertura das propostas, e, se esta condição não fõr cumprida,
considerar-se há a venda nula e o cavalo passará a pertencer à pessoa que tenha feito a oferta imediatamente
inferior.
Art. 136.0 O proprietário tem direito à quantia por que
tenha pôsto o seu cavalo em venda, acrescida com a importância do primeiro prémio, ou da diferença entre êste
e. o segundo ou qualquer outro que tenha ganho na corrida, O excesso que resulte, reverte a benefício do fundo
de corridas.
§ único. Em caso de nulidade de venda do cavalo por
falta de pagamento do comprador, êste fica devedor à
sociedade pela diferença que resulta entre a sua oferta
e a da pessoa que tenha ficado com o cavalo, e, se a sua
oferta fõr a única apresentada, ficará devendo a quantia
entre esta e a quantia pela qual o cavalo é pósto em
venda, e nenhum cavalo sua propriedade pode voltar a
correr, emqnanto não tenha satisfeito a sua dívida.
Venda. de ca.valos em leilão

Art. 137.0 Quando as condições de uma corrida estabeleçam que o vencedor será vendido em hasta pública
por preço determinado, o leilão efectuar-se há logo que
termine a pesagem que se segue à corrida.
§ 1.0 O cavalo será adjudicado ao maior lance, e o
pagamento será feito imediatamente. Ao proprietário
pertence Unicamente ti. quantia pela qual pôs o seu
cavalo em leilão.
§ 2.0 Nesta classe de corridas, todos os cavalos podem
Ser reclamados depois da corrida, excepção feita do venc~dor, empregando-se para este as prescrições estabeleCIdas nas corridas em que os cavalos estão a recla:mar.
.§ 3.0 Em caso de dead·lleat para o primeiro prémio,
leiloar-se hão os vencedores.
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Disposições gerais a todas as oorridas de venda

Art. 138. ~ As vendas nestas corridas são feita sem
garantia. de espécie alguma, inclu o dos vícios redibitórios legais.
§ 1.0 Nenhum cavalo será entregue ao comprador, em
ter sido paga a importância que lhe corresponde, ou com
autorização
dos comissários.
§ 2. O proprietário obriga-se a entregar ao compra. dor o certificado da carta de origem do càvnlo que
vende.
§ 3.0 N mhum cavalo se pode retirar do lugar de tinado à venda. emquanto o resultado desta não fOr tornado público.
§ 4.0 Quando um cavalo tenha sido distanciado, pode,
não obstante, ser comprado, sempre que o comprador
paO"uo ao proprietário,
além de uma quantia igual ao
prec;o de venda, a importância do primeiro prémio.
§ 5.0 Os cavalos vendidos nesta classe do corridas
são vendido com a in crição para a. reüni! o.
Q

PARTE XIV
Das reclamações,

apelações e prazo em que devem fazer-se

Art. 139. O direito de reclamaç o contra algum
cavalo, por motivo d uma corrida, pert nce e .cln: ivamente aos proprietário
dos outros cavalo' in critos na.
mesma corrida, ou aos seus preparadores, jockeys, ou
pes soas que os representem legalmente.
§ LOAs únicas pessoas que têm autoridade para receber a reclamaçõe
ão 08 comissários, e no hipódromo
o juiz de pêso.
§ 2, o As reclamações deverão apresentar-se por e crito,
sempre que os comis ários assim o exijam, apresentando
as provas que as justifiquem, e os reclamantes podem
exigir recibo de que conste que elas foram entregue no
prazo regularmente concedido por ste Código.
§ 3.0 A apresentação de qualquer reclamação não
obriga a depósito do importância alguma; porém, e ela
fõr infundada, os comissários podem impor ao reclamante uma multa que não xcedorá 2001).
§ 4.° Quando, por efeito do uma r clamação, um cavalo
soja distanciado, todos o que pertençam ao mesmo propri túrio e corram nll.mesma corrida podem, pelo mesmo
facto, s r distanciados também.
0
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Art. 140.° Das decisões dos comissários não há recurso
sempre que tenham sido dadas em conformidade com a~
disposic;ões do presente Código.
§ 1.0 Quando se trate de decisões tomadas contrariamente a estas disposiç-ões, ou que pareça errónea a sua
interpretação, a parte interessada pode apelar junto da
comissão permanente de corridas.
§ 2.° A apelação deverá ser dirigida ao presidente da
comissão permanente de corridas, em enveloppe lacrado,
e no prazo máximo de oito dias a contar da data da
notificaç-ão do acõrdo que a motiva.
Art. 141.° A comissão permanente de corridas, examinará atentamente as apelações que lhe sejam dirigidas,
e, uma vez aceites, decidirá como julgar mais conveniente, confirmando ou modificando a decisão que motivou a apelação.
a) Antes de resolver, deve procurar reünír todos os
dados que a habilitem, intimando a data cm que as testemunhas os devem apresentar, e, se lhe não forem presente no prazo estipulado, resolverá com os dados que
possuir;
b) Os comissários podem impor uma multa, que não
excederá 5006, a toda a pessoa que apresente uma apelação infundada.
Art. 142.° Toda a reclamação sobre qualquer incidente de uma corrida, ou que com ela se relacione,
esteja ou não prescrito neste Código, deve fazer-se, para
que tenha validade, antes da corrida ou no prazo
liláximo de dez dias fi contar da anta. em que a corrida
se efectuou.
§ 1.0 rroda fi reclamação que não tenha sido resolvida.
antes de terminar o pêso que se segue à corrida só
poderá sê-lo no dia seguinte. Exceptuam-se a esta regra
os seguintes casos:
1.0 As reclamações sobre o pêso que um cavalo deve
levar, que se farão precisamente antes de determinar a
pesagem que precede a corrida.
2. ° As reclumações contra:
. a) Um jockey que se não tenha pesado antes da corrida ;
b) Aquele que se não tenha pesado depois da corrida,
ou que se tenha apeado antes de chegar ao local da pesagem;
c) Aquele que, por meios ilícitos, tenha estorvado os
restantes, durante a corrida;
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d) A exactidão material do pêso levado por um cavalo;
e) Por êrro do percurso;
f) Por êrro na distância percorrida;
g) Por uso de estimulantes.
§ 2.0 Estas reclamações apresentar-se hão, precisamente, para que sejam válidas antes de terminar o pêso
a seguir à corrida.
Art. 143.0 A reclamação ou apelação feita sõbre qualquer detalhe de uma corrida não modifica os efeitos
dessa corrida. A modificação só subsiste desde que a resolução tenha tido lugar, e seja comunicada aos interessados.
PARTE XV

Dos comissários de corridas
Disposições gerais
0

Art. 144. Os comissários de corridas, ao aceitarem
êste cargo, obrigam-se a observar e aplicar o presente
Código em todas as suas partes.
1.0 Os comissários são três, como mínimo. Se um dêles se ausentar, ou temporariamente não puder desempenhar o seu cargo, designará, de acôrdo com os outros
dois, a pessoa que o há-de substituir.
2.0 A nomeação dos comissários é da competência da
sociedade que organiza as corridas.
3. o O comissário que, por ser proprietário ou por
qualquer outro motivo, tiver ínterêsse numa corrida,
não poderá fazer uso das faculdades que o seu cargo lhe
confere, em nenhum assunto relativo a essa corrida.
Art. 145.0 A autoridade dos comissários abrange, na
medida do que dispõe êste Código, a todas as pessoas
que tenham intervenção nas corridas, especialmente os
proprietários, treinadores e jockeya.
a) Os comissários recebem, no pr~o marcado, todas
as reclamações a que podem dar lugar as corridas, resolvem as que estejam nas suas atribulções, e as que
não tiverem competência para resolver apresentá-las
hão à comissão permanente de corridas;
b) Antes de resolverem qualquer reclamação, podem
exigir a documentação e provas que julguem necessúrias,
determinando um prazo para a sua apresentação, findo
o qual poderão decidir, ainda mesmo que os interessados os não tenham apresentado;
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. c) As decisões dos comissários serão comunicadas aos
mteressados com a maior brevidade possível;
d) Das decisões dos comissários não há recurso, com
excepção dos casos previstos no artigo 135. o, nos quais
se poderá. apelar pela forma expressa no mesmo artigo;
e) As decisões tomadas pelos comissários só são aplícáveis em corridas da sociedade a que pertencem; porém,
a comissão permanente de corridas pode torná-las ex
tensívas a todas as corridas que se efectuarem em Por.
tugal, se assim o julgar conveniente;
f) Quando sõbre qualquer assunto submetido à sua
apreciação lhes pareça conveniente submetê-lo à apre·
ciação da comissão permanente de corridas para sua
resolução, embora esta seja da sua competência, podem
fazê lo, sempre que não sejam assuntos que exijam resolução antes de terminar a pesagem que se segue à
corrida;
g) Quando sejam assuntos fora da sua competência.
submetê-los hão imediatamente, e por escrito, à comissão
permanente do corridas.
Obrigações e atrfbuíçôea dos comissá.rios

Art. 146.0 Os comissários de corridas devem:
1.0 Redigir os programas das corridas, atendendo às
disposições do presente Código, e submetê-los ao comité
da sociedade para aprovação e publicação no Boletim
Oficial,2.0 Examinar as inscrições, os certificados de origem
e os forfuits, que só serão admitidos depois da sua aprovação ;
3.0 Fixar, com vinte e quatro horas, pelo menos, de
antecedência, a hora e a ordem das corridas;
4. o Tornar no hipódromo as disposições necessárias
para o bom funcionamento e regularidade das corridas,
designando com antecipação as pessoas que devem exercer as funções de juiz de péso e juiz de partida e chegada;
.
5. o Velar por que se cumpram as disposições relativas
ao pêso antes e depois das corridas, partida, durante a
corrida e a chegada; e, nas corridas de venda, e em geral, todas disposições estabelecidas pelo presente Oódigo ;
6. o Não permitir que corra um cavalo que esteja des .
qunlificado para uma corrida, e distanciar os que devem
Sê-lo por qualquer razão.
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7.° Suspender as corridas que, por mau tempo, ou motivos de força maior, não possam efectuar-se nas datas
indicadas, marcando o dia em que deverão realizar-se,
ou anulando-as, se não virem responsabidade de as transferir.
8.° Transferir ou anular uma corrida, se por qualquer
causa justificada não pode efectuar-se.
Art. 147.° Os comissário s notificarão no próprio dia
da corrida, ou o mais tardar no dia seguinte, à secretaria da Sociedade, o resultado das corridas, mostrando
claramente:
1.0 Os nomes e origens dos cavalos que tenham corrido;
2. o Os nomes dos seus proprietários;
3. o Os nomes dos seus treinadores;
4.0 Os nomes dos qentlemen, jockeys ou aprendizes
que os tenham montado;
5.° Os pesos que tenham levado, frisando, claramente,
se algum não foi marcado nas condições da corrida, e a
cansa desta alteração, se a houver;
6.° As quantias a distribuir como prémios;
7.° A ordem do chegada dos cavalos e as.dístãncias
que os separavam entre si;
8. o O tempo demorado na corrida;
9.0 Todos os incidentes da corrida e, se as houver,
as reclamações atendidas e a sua resolução.
§ único. Se a reclamação não tiver sido resolvida, e
a resolução é da sua competência, comunicarão o seu resultado quando rol' resolvido; se não é da sua competência, fá-la hão seguir até à comissão permanente de
. corridas, para aí ser estudada o resolvida.
Art, 148.0 Os comissários podem:
1.o Exigir de qualquer proprietário a justificação da
parte ou totalidade de propriedade que tenha em determinado cavalo, e a prova de que nenhuma pessoa desqualificada é coproprietária nesse cavalo;
2.0 Impedir a entrada de um cavalo para tomar parte
numa corrida desde que não tenha sido paga a sua inscrição;
3.° Proceder ou fazer que se proceda ao reconhecimento de um cavalo antes ou depois da corrida, sem
que o seu proprietário possa, em nenhum caso, opor-se
li. êsse reconhecimento
ou identificação;
4.0 Decidir sobre o cavalo que deva ser montado por •
um jocke.1J que tenha contratado indevidamente os cus
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serviços, com vários proprietários, para a mesma corrida;
5. ° Desqualificar os cavalos que tenham sido treinados
ou montados por pessoa que não tenha autorização
legal para êsse fim.
Art. 149.° Também podem os comíssârios :
1.0 Protblr a entrada, nos lugares pertença da sociedade, a toda a pessoa que dê motivo a essa deliberação;
2. ° Impor uma multa, que não excederá a 2.000t$, a
toda a pessoa que, por falta não prevista neste Código,
dê motivo para isso;
3.° Retirar a licença para treinar ou montar, pelo
tempo que julguem conveniente, a todo o treinador,
jockey, aprendiz ou gentleman que a essa deliberação dê
lugar;
4. o E, de um modo geral, intervir em qualquer assunto,
• quer esteja ou n110previsto neste Código.
PARTE XVI
Dos delegados da comissão permanente de corridas

Art. 11'>0.°Os comissários delegados da comissão per.
manente de corridas serão três, nomeados pela referida
comissAo; procederão como delegados seus e, tomo tal,
têm por dever dar-lhe conta da sua acção. Podem simultâneamente desempenhar o cnrgo de comissários de corridas.
§ único. Os delegados da comissão permanente de
corridas têm jurisdição em todos os hipódromos em que
êste Código se ache 0111 vigor.
Art. 151.° São obrigações dêstes delegados:
1.0 Examinar tudo que se relacione com origens e qualificação dos cavalos ;
2.° Aprovar ou modificar os programas de todas as
Corridas que tenham lugar em :fortugal; .
. 3.0 Conceder ou negar, depois de examinadas, as pe·
tições para treinar e montar na qualidade dejockey, gentleman ou discipulo;
'"
4. o Autorizar a devolução aos proprietários dos certífieado8 de origem depositados na secretaria;
5.° Aceitar ou não as pessoas a quem os proprietários
concedam ou deleguem a sua representação;
6. o Admitir ou negar as declarações de cessão de inscrições, as declarações de associaçã ou de aluguer e venda
de cavalos' ,
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7. o Tornar extensivas a todas as sociedades de corridas
de Portugal as decisões tomadas contra qualquer pessoa
ou cavalo, se o tiverem por necessário;
8. o Resolver as questões submetidas à sua deliberação
pelos comissários de corridas, e aquelas que recebam directamente, por não serem da competência dêstes ;
9. o Discutir as apelações que contra as decisões dos
comissários de corridas sejam apresentadas à comissão
permanente de corridas;
10.0 Desqualificar toda a pessoa que incorra nessa penalidade, segundo as disposições do preseute Código;
11. o Dirigir a publicação do Boletim Oficial de Corridas,
em que se deve publicar tudo o que diga respeito às corridas a efectuar e os resultados das já realizadas. Toda
a modificação oficialmente introduzida no Código de Corridas deve ser inserta neste Boletim.
Art. 152.0 Os delegados da comissão permanente de
corridas podem:
1. o Retirar em qualquer momento as autorizações concedidas para treinar c montar, na qualidade de gentleman,
jockey ou aprendiz;
2. o Proibir a alguém o inscrever ou fazer correr um
cavalo em seu nome;
3.° Fazer modificar as cõres de um proprietário, se
as que tiverem declaradas puderem dar origem a confusões;
4.0 Autorizar qualquer proprietário a que os seus
cavalos não corram com o seu nome durante um certo
tempo, sempre que haja uma causa que o justifique;
5.° Autorizar, em caso de urgência, um proprietário
que se veja privado dos serviços do seu treinador, para
correr os seus cavalos temporàriamentc,
embora não
tendo autorização para os treinar;
6. ° Aumentar as multas impostas pelos comissários de
corridas, assim como o tempo por que tenham proibido.
de montar os gentlemen, jockeys e aprendizes;
7.0 Resolver as divergências que possam suscitar-se
entre os treinadores ou jockeys e os proprietários, por
falta de pagamento àqueles;
8. o Tomar as medidas que julguem mais oportunas,
podendo chegar até à desqualificação, com proibição de
entrada nos hipódromos, contra toda a pessoa que cometa
qualquer falta não prevista no presente Código;
9. o Resolver qualq Der incidente que se produza nas
corridas, quer esteja ou não previsto neste Código.
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PARTE .·VII
Dos proprietários

Art. 153. Considera-se como proprietário do um
cavalo:
1. o O dono efectivo do cavalo;
2.° A pessoa que lho tem alugado pela sua totalidade.
Art. 154.0 São proprietários portugueses :
1.0 Todos os naturais portugueses;
2.0 Os estrangeiros que tenham uma coudelaria ou
cavalos de corridas, depois de três anos, e permanentemente, em Portugal.
§ único. Para uma associação de proprietários poder
considerar-se portuguesa,
é necessario que todos os
seus associados sejam considerados individualmente proprietários portugueses.
Art, 155.0 No caso de um cavalo pertencer a uma
associação de proprietários, ou seja vendido ou alugado,
é necessário, para que ôsae cavalo seja qualificado, que
seja entregue na secretarie da comissão permanente de
corridas uma declaração onde tal se ache expresso claramente.
§ 1.0 Esta declaração escrita e assinada mencionará:
a) Para o caso das as ociacões, os nomes de todas as
pe soas que a constituem e a percentagem de participação que nela têm, o nome e o pseudónimo com que
hão-de correr os cavalos;
b) Para caso de venda, o nome do comprador o as
condições de venda;
c) Para caso de aluguer, o nome da pessoa a quem
se aluga, e as condições em que é feito o aluguer, assim
como quaisquer combinações particulares que porventura
existam;
d) E, m qualquer dos casos, o nome da pessoa que
tem autorização para fazer correr' em seu nome, fazer
as inscrições e receber as quantias ganhas.
§ 2.0 Se qualquer declaração, das anteriormente indicadas, fOr falsa, as pessoas interessadas serão desqualíficadas.
Art, 156.0 Todos os a sociados ou coparticipantes
num cavalo são solidàriamente responsáveis pelo psgamOnto das inscriçõ s, forfatt» e qualquer outra quantia
quo devam satisfazer •
. ~ 1.0 o a associação ou aluguer cessam, ou a parÍlclpaç1io dos interes ·ados sofrer alguma modificação
0
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depois de feita a inscrição, a declaração deve ser rectificada antes da corrida para que seja válida a inscrição.
Em condições idênticas fica o cavalo que mude de proprietário.
§ 2.° Estas declarações admitem-se até quarenta
e oito horas antes do dia da corrida e serão publicadas
no Boletim Oficial,
Art. 157.° Todo o proprietário que deseje que os
seus cavalos corram temporariamente no nome de outra
pessoa poderá ser autorizado a isso, sempre que a
pessoa, em cujo nome passam a correr, seja aceite pelos
comissários da comissão permanente de corridas.
§ 1.0 A pessoa sob cujo nome corram temporariamente
os cavalos de um proprietário não poderá fazer correr
em seu nome, durante êsse tempo, outros cavalos que
não sejam os do referido proprietário, sob pena de que
sejam distanciados. Essa pessoa não deverá ter registadas côres pura fazer correr, e aceitará e adoptará as
do proprietário que represente.
§ 2.° Ao proprietário que, por luto ou por qualquer
outra razão, deseje que não figurem as suas cOres, poderá
autorizar-se-lhe que os seus cavalos corram em nome e
com as cOres do seu treinador, sempre que asse treinador não tenha outros cavalos nas mesmas condições.
Art. 158.° Todo o proprietário que faça correr pela
primeira vez pedirá na secretaria da comissão permanente de corridas para serem registadas as cores que
deseja usar.
§ 1.0 Nesta secretaria existirá um registo com todas
as cOres adoptadas pelos proprietários portugueses, não
podendo autorizar- se o uso de cOres iguais às já existentes, ou que possam originar confusão com elas.
§ 2.° As cOres registadas em nome de um proprietário
ser-lhe hão reservadas durante dez anos, ainda que nenhum
cavalo da sua propriedade corra, findos os quais podem
ser registadas a outro. Estes dez anos contam-se para
corridas em Portugal.
§ 3.0 A inscrição de cOres será feita mediante o pagamento de 5Ot$.
§ 4. c. Todo o proprietário que deseje mudar as suas
eõres solicitá-lo há com, pelo menos, quarenta e oito horas
de antecedência do dia em que as quiser usar, devendo,
se se lhe concede essa autorização, pagar 50" como se
se tratasse de uma primeira inscrição.
§ 5.0 Os cavalos pertencentes a uma associação de
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p:oprietários levarão cõres distintas das registadas indlvldualmente em nome dos proprietários, salvo o caso
de correr sob o nome de um dêles, levando neste caso
as cOres que a êste se achem registadas.
§ 6.0 O proprietário que faça correr os seus cavalos
com côres diferentes daquelas .que registou incorrerá na
multa de 100tS pela primeira vez, e, em caso de reincidência na mesma reünião, a multa será de 200~ por
cada infracção.
§ 7.0 Os comissários delegados da comissão permanente de corridas podem ordenar a mudança de cõres
de um proprietário,
quando essas cOres dêem lugar a
eonfuaão, sem ter, neste caso, de pagar quantia alguma.
§ 8.0 As importâncias recebidas por registo de cores
darão entrada na caixa de socorros a treinadores e
jockeys.
Art. 159.0 Quando numa corrida tomem parte vários
cavalos de um mesmo proprietário, devem correr todos
debaixo do mesmo nome e levar todos as mesmas córes.
§ LU No caso de ser infringida esta disposição, todos
os cavalos dêsse proprietário serão distanciados, e os
comissários podem ainda aplicar ao proprietário uma
multa que não exceda a 1.000t$.
§ 2.0 Os jockeys de uma mesma cavalariça levarão
todos, menos um, uma faixa larga e de côr diferente,
para que se distingam; a falta de observância desta
disposição implica a multa de 5015.
Art. 160.0 Todo o proprietário que n~o satisfaça pontualmente a importância da'! inscrições, forfaits,
ou
qualquer outra quantia que deva pagar, não pode correr
com. os seu cavalos.
§ 1.0 No mesmo caso fica compreendido todo aquele
que tenha uma parte nalgum cavalo nestas condições.
§ 2.0 Todo o proprietário deve pagar, antes de terminar o ano corrente a quantia que porventura deva ao
treinador e jockey q~e o tenha servido. Decorrido êsse
tempo, estes tem direito a reclamar contra o seu devedor, apresentando a sua reclamaçt o, ou queixa, à comiss1l.o permanente de corridas, por intermédio da Sua secretaria. Os comissários, depois das averiguações necessárias, exigirão ao proprietários devedores que paguem
o montante das suas dívidas, Jlão lhes permitindo correr
o seus cavalo emquanto uno hajam satisfeito.
s 3.0 Na representações ou procurações dadas pelos
propri<,tirios, deverão estes mencionar, clara e categõrí-
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camente, os assuntos para que a conferem, como seja,
venda, compra ou aluguer de cavalos, recebimento de
prémios, etc.
§ 4.° A representação
ou procuração que só indique ser para assuntos concernentes às corridas entende-se não ter mais valor do que para tratar das inscrições, forfaits, retirar cavalos das corridas, quem os
monta e todos os incidentes originados na própria corrida.
PARTE XVIII
Da autorização para treinar

Art. 161.0 Nenhum cavalo pode correr nas corridas
regidas por êste Código, se a pessoa que o treinou não
tem autorização expressa para êsse fim, passada pela
comissão permanente de corridas ou pela sociedade estrangeira com atributções análogas no seu país.
§ 1.0 Os estrangeiros deverão apresentar esta autorização, fazer constar os proprietários para quem treinam,
e os cavalos que têm; sem estes requisitos, os cavalos
por êlcs treinados não poderão correr em Portugal.
§ 2.° Para os cavalos treinados não será exigida esta
autorização, quando o seu treinador seja:
a) Um oficial em serviço activo; se êsse cavalo é propriedade do Estado ou está inscrito no exército como
praça de algum oficial;
b) Por um proprietário autorizado a montar como
qentleman, sendo o cavalo sua propriedade.
Art. 162.° Para se poder ser treinador de um cavalo
é preciso ser maior de vinte e um anos.
Art. 163. ° A autorização para treinar será pedida por
escrito à comissão permanente de corridas, acompanhando a petição de uma relação dos cavalos que se vão
treinar e os nomes dos seus propríetáríos.
§ 1.0 O treinador dará igualmente conta dos cavalos
de que se encarregue ou daqueles que deixem de pertencer à sua cavalariça, depois de possuir autorização.
§ 2.° As autorizações são concedidas para o ano que
corre, mediante o pagamento de 1008, e deverão ser renovadas anualmente sob as mesmas condições.
§ 3.° As importâncias recebidas por estas autorizações darão entrada na caixa de socorros para treinadores e jockeys.
§ 4.° Os comissários podem retirar estas autorixaçõ, s,
nos casos previstos por êste Código.
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. Art. 164.° Quando um treinador é ao mesmo tempo
Jockey, não pode montar um cavalo que não tenha sido
prepar ido por êle numa corrida onde tomem parte um
ou mais cavalos da sua. cavalariça .
. § único. O treinador incorre na multa de 1.000::;, máximo, uma vez que não cumpra esta disposição, podendo-lhe ainda ser cassada a autorização concedida.
Art, 165.0 Os treinadores notificarão todos os anos os
nomes dos aprendizes para quem solicitem autorização
para montar, a qual lhes será concedida nos termos do
artigo 176,°
§ 1.0 O treinador é o único que pode tomar compromisso de que os sons aprendizes montem quaisquer cavalos, e é ele quem os representa em todos os casos.
§ 2.0 Todo o treinador que rescinda o contrato que
tenha com um aprendiz deverá comunicá-lo à comissão
permanente de corridas, no prazo de três dias.
Art. 166.0 As penalidades que podem impor-se a um
treinador são : multas, retirar-lhe a autorização para treinar, desqualificar os cavalos sua propriedade, e proibir-lhe por tempo determinado o acesso aos locais da sociedade.
§ 1.0 Cassar ou não dar licença para treinar tem, como
conseqüência imediata, a protbíção da entrada nos locais
da sociedade ao treinador para com quem se teve qualquer daqueles procedimentos.
§ 2.0 Serão sempre ouvidas as razões que um treinador queira expor em defesa da sua conduta.
§ 3.0 Nenhum cavalo treinado por uma pessoa a quem
tenha sido retirada a autorização para treinar pode tomar parto nas corridas, e, se o fizer, será distanciado.
§ 4.° Abrangido pela mesma penalidade fica todo o
cavalo cujo treinador não tenha satisfeito qualquer multa
que lhe tenha sido imposta.
PARTE XIX
Da autorização para montar
Disposições gera.is

Art. 167.0 ..[onhum cavalo pode tomar parte em corrida , que se rogulem pelo presente Código, não sendo
montado:
1.° Por um oficial do exército em serviço activo;
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2. o Por uma pessoa aceite pelo comité da sociedade
para montar na qualidade de gentleman;
3. o Por um jockey munido da respectiva licença;
4.0 Por um aprendiz que possua licença para ê se fim.
§ 1.0 Toda a pessoa, que monte sem satisfazer às formalidades anteriormente expressas, incorrerá numa multa
que não pode exceder 1.000tS, e o cavalo montado nestas condições pode ser distanciado.
§ 2.0 Poderá, no emtanto, montar sem licença aquele
que nunca tenha montado numa corrida pública, mas
fica implicitamente obrigado a pedi-la no prazo de cinco
dias.
§ 3.0 Nos primeiros dias do cada ano, e tabelecer-se
há, na comissão permanente de corridas, uma lista das
pessoas que solicitem esta autorização, à qual se juntarão as que se forem apresentando e se cortarão aquelas
que por qualquer razão deixem de a possuir.
Art. 168.0 As quantias recebidas por direitos de montar ingressarão na caixa de socorros para pr paradores
e jocke!JR.
Dos «gentlemen»

Art. 169.0 Para poder montar na qualidade de gentleman, é preciso ter mais de dezóíto anos de idade.
§ 1.0 A autorização para se poder montar nesta qualidade deve ser pedida por escrito à comissão permanente de corridas, acompanhada da certidão de idade do
interessado.
. .
§ 2.0 Se o requerente fôr estrangeiro, acompanhará a
sua petição de um certificado em que conste estar autorizado a montar como gentleman pela sociedade de corridas mais categorizada do seu pais, ou pela entidade
correspondente.
§ 3.° Estas autorizações só são válidas para o ano que
corre.
§ 4.0 Os oficiais do exército português podem montar
na qualidade de qemleman nas mesmas condições que
aqueles.
Art. 170.0 Os comissários podem retirar esta autorização sempre que uma causa justificada dê motivo para
isso, devendo ser ouvido o interessado, se êst as im o
pretende.
§ único. Todo o gel1tleman que tenha recebido, por
qualquer forma, uma retribuição por ter montado 'Um
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cavalo, será de futuro incapacitado para voltar a montar
na qualidade de gentleman.
Art. 171.0 Todas as prescrições relativas aos treinadores e jocke.1Js, que não sejam contrárias às determinadas para os gentlemen, são-lhe aplicáveis.
§ LOAs corridas reservadas a gentlemen indicarão os
pesos com que estes devem correr .
. § 2.0 Nas corridas não reservadas para a sua categoria, beneficiarão de uma daminutção de pêso de 2 quilogramas 08 que tenham ganho dez corridas, de 3 quilogramas
os que tenham ganho seis, de 4 quilogramas os que tenham
ganho três, e de 5 quilogramas os que tenham ganho
menos do três corrida'.
§ 3.0 Estes benefícios não podem disfrutar-se nas corridas de handicap, nas chamadas clássicas, nem naquelas
em que o 1.0 prémio seja 10.000:, ou superior.
Dos «jookeysu

Ar t. 172.0 Para ser admitido a montar como jockey, é
preciso ter, pelo menos, treze anos:
§ 1.0 Para se poder obter esta autorização, deverá
pedir-se, por scrito, na secretaria da comissão permanente de corridas, fazendo acompanhar a petição de uma
certidão de idade do interessado, o seu retrato e a importância de 100:.
E ta autorização
válida para o ano que corre.
§ 2. ° O jockey deve declarar o nome dos proprietários
com quem tem os seus contratos.
§ 3.0 O jockey que tenha tido uma vez autorização para
montar só neces ita, para a renovar, pagar a importância de 100:.
§ 4.0 Aos jockey. que tenham ~cença para. montar
noutros países, autorizados pelas eutidades que ali te~bam
correspondência com a comissão permanente de corridas,
bastará apresentarem aquela licença, e pagarem a importância de 100 ,para que lhes seja. concedida autorização
para montar um Portugal§ o As autorizaçoes concedidas aos jockeY8 podem
'er retiradas pelo' comissários, nos casos previstos neste
Código.
" § 6.0 S, o jockeys portugue es os ?It .cido em Portut>al, con iderando- e também como tais aqueles que, emb?ra na cido no trangeiro, tenham feito a sua aprendlzagem em Portugal.
ó

õ.
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Art. 173.0 Quando um jockey é ao mesmo tempo treinador não pode montar um cavalo que êle não tenha
treinado, numa corrida em que tomem parte um ou mais
cavalos da sua cavalariça.
§ 1.0 Umjockey que possua um cavalo no todo ou em
parte não poderá fazê-lo correr nas corridas em que
tomem parte cavalos dos proprietários
com os quais
tenha tomado compromisso para ]]16 montar os seus cavalos, e, quando corra o seu cavalo, não poderá montar
outro que não seja o seu.
§ 2.° Todo o .jockey que infrinja estas disposições
incorre numa multa que não poderá exceder a 1.0006 e
poderá ser-lhe retirada a autorização que lhe tenha sido
concedida.
§ 3.0 O jockey a quem tenha sido retirada a sua licença não pode fazer correr nenhum cavalo nas corridas
que se regulem por êste Código.
Art. 174.0 Os comissários de corridas retirarão a
licença, pelo tempo que entenderem necessário, a. todo
o jockey que cometa qualquer infracção das assinaladas
no presente Código, assim como àquele que tenha recebido dinheiro de outra pessoa que não seja aquela que o
emprega para montar, e aos que tenham montado em
corridas públicas cujo programa não tenha sido publicado no Boletim Oficial.
§ 1.0 Se um jockey contrata os seus serviços a vários
proprietários para a mesma corrida, os comissários têm
poderes para decidir qual o cavalo que devem montar.
§ 2.° Um jockey que tenha contratado todas as sua
corridas com um proprietário não poderá montar cavalos de outro, sem autorização daquele, sem incorrer
numa multa de 1.000;$, e a pessoa que o tenha empregado, noutra, que não excederá 2.000;$.
§ 3.° Um jockey não pode exigir. pelo preço de cada
cavalo que monta, mais de 100;$ quando gunho e 50~
quando perca.
a) Entende-se por corrida perdida, toda a corrida em
que se não ganhe o 1.0 prémio, ainda mesmo quando
haj a 2.° e 3. o prémios;
b) Esta tarifa 6 independente dos contratos ou combinações particulares
que um jockey tenha estabel scído
com o proprietário do cavalo que monta,
§ 4. o U mjoclcey não podo exigir por gastos do viagem, ou
iudemnizuçõee
por dealocação para fora da sua resid u-

1.& Série

ORDEM DO EX~RCITO

N.o 14

743

cia habitual, maior quantia que a previamente ajustada
COm ~ proprietário
que o empregue.
§ 0.0 As quantias que se devam aos joclceY8 devem
ser·lhes pagas antes de terminar o ano, podendo, passado êste prazo, apresentar as suas queixas à comissão
permanente de corridas .
. Art. 175.0 As penalidades que podem impor-se a um
Jor.key são:
Multas, proíbíção de montar temporariamente
em um
o~ . em todos os hipódromos de Portugal, proíbição definÜlya de voltar a montar em hipódromo, desqualificação
dos cavalos que lhe pertençam, e protbíção de entrar
no' lugares privativos da Sociedade.
§ 1.0 Emquanto um jockey não tenha satisfeito qualquer multa que lhe tenha sido imposta, não poderá
montar nenhum cavalo.
~ .2.0 Todo o cavalo montado por umjockey que esteja
S?Jelto a uma penalidade que o proíba de montar será
distanciado.
\3 3.0 E terminantemente
proibido aos jockeY8 fumar e
entrar em restaurantes, quando estejam vestidos parti.
montar.
Dos aprendizes

. Art. 176.0 A comissão permanente de corridas organizará uma lista, da qual conste o nome de todos os
aprendize .
§ 1.0 Para ser inscrito ne sa lista é necessário:
1.o Ter mais de treze e menos de vinte e um anos;
. 2.0 Não ter ganho nenhuma corrida pública antes da
Inscrição'
3. o Te; feito um contrato com um treinador;
4. o Ter condições físicas para poder exercer a sua
profissllo .
'
•
das con. 50. Apres
ntar os documentos comprovatIvos
diçõe anteriores.
. 2.0 Serão cortados da lista de aprendizes:
. 1.0 Todo o aprendiz que atinja vinte 6 um anos de
Idade' ,
2.° O qu rescinda o contrato que tem com o seu treiuador, seja qual fõr o motivo alegado:
.
~ .3.0 O aprendiz que tenha sido risoado da lista respeCÍlva não poderá voltar a Inserever-ee como aprendiz.
f'\.rt. 177.0
contrato'
rá feito segundo o formulário
e.l tente na ecretaria da comissão permanente
de
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corridas, e não poderá ser por mais tempo que aquele
que falte para atingir os vinte e um anos, nem por
menos de cinco anos.
§ 1.0 O contrato mencionará:
1.o O nome, apelido e domicilio do treinador;
2. o O nome, apelido e domicilio do aprendiz;
3.° O nome, apelido e domicilio do pai e mãe do aprendiz, ou do seu tutor, ou da pessoa por êles autorizada,
e, na sua falta, pelo juiz da Tutoria da Infância;
4. o A data e duração do contrato;
5.0 As condições de alojamento, alimentação, manutenção e ordenado, e todas as demais que constem do
contrato.
§ 2.0 Êste contrato será assinado pelo treinador e pelos
representantes do aprendiz.
Art.178.0 O aprendiz que, ao findar o seu contrato,
o renove com o mesmo treinador pelo prazo mínimo de
um ano, continuará inscrito na lista dos aprendizes.
§ único. Se um treinador abandona definitivamente a
sua profissão ou morre, os seus aprendizes continuam
figurando como tal, se forem recebido por outros treinadores, pelo menos, durante o tempo que faltar para
o cumprimento do contrato com o falecido.
Art. 179.0 O treinador é responsável pelos seus aprendizes.
§ 1.0 Todas as petições, reclamações, etc., que com
os aprendizes se relacionem, serão feitas pelo treinador
de que dependem.
§ 2.0 A autorização para montar sor-lh s há dada m
face do requerimento do treinador, mediante o pagamento
de 1006.
Esta autorização só é válida por um ano,
tem de
ser renovada para os seguintes, mediante o pagamento
de igual quantia, e pode ser retirada, pelos comi 'sArios,
nos casos previstos no presente regulamento.
Art. 180.0 Os aprendizes que não tenham ganho 30
corridas beneficiarão de uma descarga de 3 quilogramas,
em todas as corridas cujo prémio para o cavalo vencedor seja inferior a 5.0006, desde que o pê o com que
corram não fique nunca inferior a 40 quilogramas.
§ 1.0 O benefício de que trata êste artigo não é aplicável nas corridas de handlcap; nas clássicas e nas corridas reservadas fi aprendizes.
§ 2.0 O aprendiz inscrito como tel no straneeiro não
poderá obter a licença correspondente em Portugal;
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unicamente, poderá obter licença do jockey, sujeitando- se
à~ conseqüências que para o caso estabeleçam as dispoSlções do Código do país onde se achava inscrito como
aprendiz.
CAPÍTULO VIII
Corridas

de obstáculos

Art. 181.0 As corridas de obstáculos são completamente distintas das corridas planas; todo o cavalo que
não tenha corrido em corridas de obstáculos, embora
tendo-o feito em corridas planas, considera-se como não
tendo corrido.
~ único. O estabelecido neste Código, na sua parte
aplicável a corridas de obstáculos, ser-lhe há aplicado.
Art. 182.0 Nas corridas de obstáculos, são admitidas
todas as classes de cavalos, inteiros, castrados e éguas
de mais de três anos de idade, a não ser que as condições
da corrida disponham o contrário.
Art. 183.0 Nos programas para esta classe de corridas
atender-se há ao seguinte:
a) Quõ a distância nas corridas para cavalos de quatro
anos, ou mais, não deve ser inferior a 2:800 metros nas
corridas de valas, e 3:200 metros no steeple-chase, excepção feita das corridas em que estes cavalos sejam
admitidos a correr com cavalos de três anos;
b) Que nenhum cavalo leve um pêso inferior a 60 quilogramas'
c) Que'em nenhuma corrida o prémio seja unicamente
Constituído pelas inscrições;
á) Que os cavalos de três anos não possam correr em
corridas de valas antes do dia 15 de Junho, e em steeplechase antes de 1 de Outubro;
e) Que a distância nas corridas em que sejam admitidos cavalos de três anos não deve ser inferior a 2:500
to.etros nas de valas, e 3:000 metros na eteeple-chase ;
f) Os cavalos de quatro anos, ou mais, poderão correr
coto. os de três anos desde 1 de Setembro, mas sob as
Condições especiais para cavalos de três anos.
Corridas de obstáculos

d Ârt. 184.0 Os percursos de obstáculos de steeple-chase
e 3:000 metros devem ter um mínimo de dez obstáculos.
Os percursos de valas, de :3:500 metros, devem ter como
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mínimo sete obstáculos, aumentando-s€\ para as distâncias
maiores um obstáculo para cada 300 metros, tanto quando
se trate de uma corrida de valas como de um eteeple-chase.
Planos

Art. 185.0 As sociedades enviarão à. comissão permanente de corridas um plano dos seus hipódromos,
feito em escala, indicando o comprimento e a largura
das pistas, o raio das curvas, perfil e dimensões dos
obstáculos que nêle figurem, e ainda os restantes dados
que julguem dever ter utilidade.
Art. 186.0 As éguas não terão beneficio algum de pêso
pelo seu sexo, sendo uniforme o pêso para todos os cavalos da mesma idade.
§ único. Nenhum cavalo pode ter aumento ou domimnção de pêso, por ter ganho ou perdido uma corrida
plana, seja qual fõr a classe destas.
Art. 187.0 Será distanciado todo o cavalo que não
salte os obstáculos na ordem determinada no gráfico do
percurso, ou que salte por fora dos sinais que doterminam a sua frente, ou que tenha sido ajudado por qualquer pessoa a saltar, que não seja o seu próprio cavaleiro.
§ 1.0 O jockey, cujo cavalo se recuso três vezes a um
obstáculo, deverá parar e retirar-se da pi 'ta.
§ 2.° No caso de nenhum cavalo haver sati 'feito às
condições de uma corrida, esta aorã anulada.
Art. 188.° Nas corridas de obetáculos, é p rmitido o
uso de antolhos.
Art. 189.° Os apr ndizes não podem montar COul esta
classificação, na.' corrida de obstáculos.
§ 1.0 Os joc!.·elj.<;, que não tenham ganho do? corrida,
beneficiarão do uma descarga de 3 quilograma. nn corrida que não sejam de handtcap o D. quelas em que o
prémio ao vencedor eja inferior a 5.000,!í.
§ 2.° Os [Jentlemen terão os mesmos benefício qUQ
usufruem na corrida planas.
Art. 190.° Um jockeil U' o podo exigir mais do 200:.,
se ganhou, o 1006, se não ganhou, pelo pr ço do u
serviço tio montar om carreiras do obstáculos.
§ úuico. Cousidorn-so como corrida p rdida toda 11
corrida 0111 que se não tenha ganho o prim iro prémio,
ninda mesmo que O segundo \ terceiro tenham prémio
designados.

1." Série

ORDEM: DO EX:€RCITO N.o 14

747

CAPÍT 'LO IX
Corridas militares
Art, 191.0 A ocíedades de corrida incluirão no seu
programa as corridas militares que houverem por conveniente.
1.o Nestas corrida
s6 poderão tomar parte os oficiais e cavalo d vidamente
autorizados a fazê-lo, eguudo O regulamento de corrida aprovado pelo Ministério
da Guerra.
§ 2.° Todos os oficiais que tomem parto em corridas
desta ela 50 devem conhecer o presento Código do Corrida , o a êl e tão uj ito em toda a: .ua parto' .
:3.o .\ autoridade nos hi pódromos pertence exclusivamcnt
ao comi ários da ocicdad \ organizadora.
§ 4.0 .\.. sociedade:
ao O tabelecerem,
de acõrdo com
os comi sários militare', a' coudiçõ \ do tas corridas,
t rãó pr sentes as prescrições
do regulamento espocial
atrá
mencionado
do sd qu
ejam compatíveis com o

Migo do Corridas.
~ 5.° Os caval
militare podom tomar I arte em qual[uor corrida ivil para que e t juro qunlificados.
6.°
prémio - ganho em corrida militares nito entram cm linha ti conta para as corridas civi .
. 7.0 ...~ a corrid
militar ,o 118fll. O feito de aposta , o cavalo p rt ucendo a uma mo ma unidade não
'00 id r m fazendo part
da me ma c v lariça ; porém. quando corram em corrida
ivi
ujeitar- -e h- o à
r gra o tab lecida no r gulam nto ti aposta.

C. PíT ~LO x
Dos hipódromos e terrenos

de preparação
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Art. 194.0 Ê absolutamente proibida a entrada nas
pistas reservadas às corridas.
•
§ 1.0 O cavaleiro que nelas entro ao passo, ou levando
o cavalo à mão, ou que deixe o seu cavalo comer erva
na pista, será multado em 100/$, podendo esta multa
atingir 5006 em caso de reincidência. Se trotar ou galopar, a primeira multa será de 2501, elevando- se a 1.0006
em caso de reincidência.
§ 2.0 Se algum proprietário ou treinador a isso de
lugar pelo seu procedimento, ou porque não tenha pago
as multas que lhe tenham sido impostas, poder-se há
prorbir-lhe a entrada no hipódromo a todos os cavalos
que lhe pertençam ou tenha em preparação.
§ 3.° As multas que se cobrarem por infracções a este
artigo reverterão para o fundo do conservação do hipódromo.
Art. 193.0 Pelo presente regulamento ficam substituídas e revogadas todas as disposições anteriores, gerais
ou especiais, que, tendo sido tratadas por êsto regulamento, tenham sido consignadas em quaisquer outros
diplomas.
Paço. do Govõruo da República, cm 19 do Setembro
de 1Q30. - O Ministro da Guerra, João Xalllorado de
A[II/ía]'.
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MODtLO

ária

x-

F .••• , residente na Rua de""
concelho de "., distrito de
pede para ser inscrito no Stuâ-Ilook de cavalos de pura raç-a
o cavalo (ou égua) chamado".
cujo resenho, procedência e
nealogia vão índicados no verso j fazendo êste pedido como (a)
.. , de ,.,

de19,

..

o

2

'."
""
ge" •

Requeren'e,

F....
(a) Indicar bem claramente Ae quem nulna é o proprietário do ca\'alo 011 e n
faz legalmente autorízndo polo mesmo, e, !lClte caso, índlear o nome dê te, m rada,
concelho e dhtrlto a que pertcnec;

.IOD f:LO

.-,0

2 (l' rIo)

Resenho, procedência e genealogia
D, .. de que se pede a inscrição,
(a) .. '

(b) ...
Na cid
Comprad

em ...
a ."

Genealogía
Cavalo
Étllh,..

e da
égua"

.
Cavalo

Pa ternos

e da
égua ."

Avós ....
Cavalo

Materno

e da
égua .. ,

o

Requerente,

F, ".
(a)

01.0 e nOIl1'

togràflea.

do ca'l'alo, oh. r'l' udo-

(b) )( .enho o lIIal. d talhado po 'Ivel,

ex!r mI4ade..

a lua

I e4ac

lo

maIor

nell

o er-

e po lalm nto no. brane I da o.h ça e
,
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Reunho ela. égua.

Certifico

que o lrarallhl0 chado pu ra. raça ...
cob riu êste ano a égua
.. ,
cujo re enho vai indicado
u.urgcm, e quu Ó !JroIJricdac!o
de .. ,
madc

I{aça ...

ld:\,I\1 •..

.,.

a

Pai .•. Raça ...
Altura ..
ôr da pelagem .•.
Cabeça a) ..•
~fí!.os (b) •••
PÓ8 (b) •.•

• .. dI) •. , de 1!1. ..

o

Pruprletárlo

Concelho de

Dil1trito de

Concelho de

Discrit»

Certifico
ue o garanhão chaI-\lauo ... de lJura raça
.
cobriu "ste ano a égua
,
cujo resenho vai indicado à
ma rgcm, o que é propriedade
do .,.

Raça .•.
Idad •..
I'ai ... R!'Iça ...
Côr da pelagem
Cabeça [a) ...

Altura

.

Mlos (b)
Pês (b) ..•

..'

.

o

do garanhão,

Certificado de nascimento

Certificado de nascimento

"""'--~~--"

Corno proprietário
da é ua chamada .,.
dI rlaro
que 110
dia " te .•. .tu 1!L .. na~" ti um •..
pu1Ir •.. tilh ...
rnn
.• .
ri:'! rfiri II p.l!ua, a que fi IS O
IJI"e ., O tl'm o re enho à
mai • 10 iII li ado.

•. ' de

o

.. ele HI .•.

Proprietãrio
F. ••••

de 19 ...

Propl'ietário do garar.hao,
1" ••..

l" •.••

lI.eaenho elo produto

do ...

propriotário da fgua chamada ,"
declaro
que no
dia",
do '" do 19,., nasceu um",
poldr " 1lIIt",

1I.eacnho do produto

COIDO

H.aÇ'\ ••.

Idade.,
.
Pi ... }{:]r<
. Ue , " Raça ' • ,

no garanido ".

Côr lia. rcla~(,llI
(' ,hcça (ct) .,.
~1:Jo (/J) ",

.. , de ...

Pó 1/)".

o

d égua,
(a Ol"ln

(,) Diur

.,,, a forin • c (II
'0 ,

calçudo .ta

da

rida
bgua, a que pus
nou.e '" o tem o resenho
margem indicado.

111 11

u.au

~t,,'hn

Proprietário
1 ru cas;

ou do ph.

de 19 .. ,

da égua,

o

à
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MODli':LO N." 4

Distrito de ••.

Concelho de •••

Declaração que F. . .. , residente na Rua de ... , concelho de
, distrito de .•. , apresenta, conforme o
, do efectivo total dos animais desta raça,
disposto no artigo 57.0 do regulamento do Stud-Book de pura raça
que constituem a sua coudelaria, ou quadra, indicando a situação em que se encontram as fêmeas e dos que têm
tido baixa durante o ano corrente.
Ra~o.

Idade
(c)

Sexo

(a

(6)

Va.lal
(,)

Nome.
(ti)

Ohelas
(f)

Oom cria

Motlyo da baixa

<I)

(h)

Ob ryaçll<"

I,

":';

I--

.

•.. de ...

do 19 ...

o Proprietário,
F....

(a) rndlMr c1aramonte a ra~. com que o animai e.tÁ Inarrlto.
(b) Jndlcar '8 .10 garanb601 ou éllll.1 UOyelltrl', ue vendo Inlol.r II relação pelo. nODlP.dOI II.nlUlal~ue.IiDa.tol ii. reproduçlo; em. ,ul.la,.
rOIll a d.nololnaçh
do ea •• 10 011 6,ua, o. nlo reprolluLore. desde o. 181. ano. de Idall,,; eomo • dll polMo ou 1'01111'.o. de doll ao. elneo .no. e eom a de I,Daç~o II. cria o. ulucl.lo.

Ylll,.r
dentro do ano a que .0 re(ur •• r~laçlo.
e) Â IdAde eonta-se desde 1 de .Janelro do aDO do Jl&llclmento.
d) O" er.ar-Ie há o maior euldado na maDolra d. 'Mar.ver o nome do nlmal,
,) 'rer·ae hÁ o maior cuidado em IndIcar bem claralD~nle esta olraunltAncla.
I) O nome do ,.rnublo ou ,aranh&e. que a robrlrrm drvel'ã ler aempro Indlr.ado.
(u) O sexo e o nomo do produto detalhar·.e "ao pelll scgulnte lurmn I c,Um filbo 011Illh do ,aranha"
(Ia) Indlear a dai. em que morreu ou foi nndldo.
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L" ~p rio

Ministério da Marinha - Repartição do Gaiubete
Por terem saído com inexactidão alguns dos artigos do decreto
18:120, publicado 110 Diário do Gooêrno n.· 66, Ln série (suplemento), de 21 de Março do corrente ano, novamente RC publicam êsses artigos e a marcha de guerra:
ll ••

Art. 2.° A continência do Militar desarmado é feita
do cabeça levantada dirigindo natural e francament
a
vista para o suporior ; estende-50 com energia o braço
direito horizontalmente à altura do ombro e obllquameuto
para. a fronte, e, dobrando o antebraço sôbro o braço,
leva-se a mão com a pahnu voltada para a frente (na
armada um pouco inclinada para baixo) o dedos bom
unidos a tocar com a última falange do dedo indicador
no bordo inferior da cobertura de cabeço (no capacete e
nos barretes de pano, na pala) por cima do ôlho direito.
Desfaz-se a continência deixando cair natural e rápidamente o braço direito ao lado.
Art. 7.° O superior tem por obrigação corr ssponder
011 ao cumprimento que lhe fór feito, oxc pto
quando estiver m formatura.
Quando 'e acharem reünidos divor 'os superiores, a
continência ou cumprimento do inferior { dirigido :~todos,
mas compete correspond0.r ao mais graduado, 011, rIH
igualdado de graduação, ao mais antigo dos qtH' se ncentrem uniformizados. Exceptua-se o caso de entre t les
80 encontrar
quem, trajando civilmente, seja mais graduado ou antigo e tenha nõsto traje direito h continência, que será ent~o quem corresponde.

à continência

Art. 8.(1 A continência 6 pr stada a tudo os graus do
hierarquia militar, :\ partir do furri
inclusivo.
Art. 14.0 Aos oficiais cornandantc s de unidades ou
ostnbolecimcntoa
militares, quer ef ctiv os quer interino ,
compete-lhes diariamente, desde n. alvorada ao por do
sol i, quando entrem o saiam da sua unidndo, n guarda
formada
o toque lil sentido, soguido do sinn] l'OSIH ctivo feito pelo corneteiro
nu clarim di' 81'I'\'i,,0 sl'mpt'(\
qU<1 sojnm das categorias
dos !l.0' 1 e ~ do quadro A.

1

Indicado mel! almonte pelo. quart ',i gencruis.
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Aos oficiais da categoria do u. o 3 do quadro A, ó-lhes
duvido ünieann nto o toque UO sentido seguido do rospt ctivo sinal. F'1ll quulq uer dos casos os oficiais de servieo à unidad
ou ostnb lecimento militar deverão i~ sua
entrada aprosentar-se-Ihc imedintmuentc.
Artigo 10.0 • , • , , , • • • • , • • , • , • ,
§ único, ]t~Hta obriga ·110 Ó oxtousiva
(Jura com as
hiorarquias
do 11.° 4 do quadro A quando <la sua unidado
uniformiz ..ados.
Art. n4." As sentiu las Iuzom as coutinências proscritas nos urtigo» anterior ii para. o militar armado a pé firo
me, H sempre 1]111 • .ia. possív 1 no pôsto de sentiuelu ;
qúando não 'l',ja Joss'\'el, as sentinelas param no ponto
( 11 que estiverem; totn: ndo a frente 00 pôsto do ' ntinel II
I' fazendo
a continência,
s sontinolus dobradas executam os movimentos simulo
tân amonte, r gulnndo-so a du l';4({uerdl.t pela da direita.
\ s -ntinolu <las arma
<L:-' ombro
(inclinar) , rmu IIIL
frente tio S('U pAI to o brada as aruias à distância <10 ein(i íl !llta pas os ou 1 go 4.110 '1 vi to uma fúrt;a àrmatla do
qualquer ofe tivo e c innntl ou li armada do comnndo
d4 ulil'ial, o ( h fo do F t. dn. o ~fini tro, da Guerra li
da jIarinha
e, qU:llldo IIniforlllizado
, a~ ctltq~orillti do
11.° 1 do qu:ulro A ... \Iélll ,!cstn ntilladt's tOm igualul('nlo
direito tt brado dO:liJI
,1110, mo (IUO tmjl'1l1 ci ilrn lutO:
..Yo (';_l'ército - boyornadol'(
Ollll\nd. DÍ(lS das l'egiõcl'l
lllilitnr
(lia Úl'(\;\ tlO:i UJ. 'on mos o l'<'.giõ i'1), illsp c·
tor da arma, <lu r {I to l.ia o tI própria unidade ou d
qualqul'r outra :trlll:l f:lZ(lllclo r\'it,:o nl'SSIl 11lCllma ulli,
da(!("
cOlllllnd:ml( .. mi1itn.l'os (quando da cnteg ria do
11,° 2 do 'lU 11'0 \) na lIl' a uo ~(lU ('OlDtUlllo •
'a 1I/'/IIuda
O cOlllllouant'
g 1"al da llrl1ltllia, dil'('c·
tOl'l s l' ('h ..fl'" do, cr\'i<;Q. IllHlIlllo ,Ia catogori:t do D.o :.!
.ln '1I1:ull'o A) no aCjIl.ll't lamf'uto. da força
sol> () HIIU
(·olllanJo.
1

I

.I.

Al't. 4:".0
19ru(ltllll nto

rta , alojamontoH o nos
'ou titllfn 10 formatura,
o militar prt':t'llt
'111('prim iro avi tal' UIll suporior do
qllnlqn l' llus c t gorin. (lo qu dro A 'lU
aproo illla
anllneia·o em \ 0:1. alta, indic, ndo·1) p lo H li posto 011
cargo,
() mai, ('raunndo
do pr .1Iutcs dá a voz do
8 ntido pnl'll n
pat I1t j'-'lIaill ou suporiores
I ,un.
Tn

(:fi '1'11.9, CObl
dI' IlliIitlll'l'H, lllll
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Não manda à. vontade ou continuar o serviço som verificar quo todos estilo na posição do s ntido, o superior
o autorize ou so afasto. A bordo dos nuvios do guorru
só têm direito a esta voz as categorias dos n, os 1, 2 o 3
do quadro A.
Art. 44.0 A.s [õrçae estacionadas e desarnuulas tomam
a posição de sentido, abrem fileiras o fuzom a continõucia do artigo 2.° às bandeiras (estandartes) militares e
às categorias iguais ou superiores à.s do n.? 1 do quadro A. Tomam a posição de sentido e fazem a coutinõncia do artigo 2.0 às categorias dos n. os 2 e 3 do mesmo
quadro, fi partir de aspirante a oficial, sempre qu sOJam
de patente superior à do comandante da íõrça ostacionada. Quando pela retaguarda da fõrça passar bundeíra
(estandarte) militar ou o Ohefe do E tado, procede como
se determina uo artigo anterior.
Art. 46.0 As jôrças desarmadas em marcha l. fazem a
continência do artigo 2.0 às bandeiras (estandartes) militares, ao Obefe do Estado, aos Ministros da
uerra e
da Marinha, às categorias do 11.° 1 do quadro A, a outras
fõr a8 o postos do guarda o à.s categorias dos n.oa 2 03
do mesmo quadro, quando de patente superior à. do sou
eornandante.
Art. 100.° Encontrando qualquer féretro, o militar armado ou desarmado faz a continência o em trnje civil
descobre-se. As fôrças quer armadas 'Iuer desarmudas
fazem somente fi continêncin.
Artigo 109.°. . . . . .
§ único. Doutro do r:ull\
•lõncla () rogulada :
.1.\'0

Hill

. . . . . . .
d(jsto~ grupos n

pl'l'l·f1•

cxérciio :

Oonformo 80 acha detonninado nos artigos 10:Lo a
108.0 do decreto n." 17:378, do 21 0(1 Set mbro
de 1929.

1 EIII qualquer
tlt'~tOK C~,MOtloij tl'IJI[l1l8 1'11111"1' a:io fl,jtas
ti (1(,,,;U~ ~olltjlli'ncias
ser: I) 01:11,(':\,11)8 1)()I' h' timuntu«
(111 1',' , -

t'I'itaK

querdc.

1'59

ORDEM DO EX~RClTO N.· 14

1.' • érie

Na armada:
1.o Pela antiguidade do põsto efectivo;
2. o Pela antiguidade do pôsto efectivo anterior;
3. o Pela antiguidade de praça.

- No quadro B, a que se refere o § 11.° do artigo 22.°,
deve ler-se:
Bandeiras (estandartes militares).
Chefe do Estado.
M mbros das famíli: reais estrangeiras.
Iini tros.
Oategoriat do n.? 1 do quadro A.
Pr sidontes da Câmaras do ongre

o.

-Em todos os artigos do presente regulamento
onde ~e lê : «ombro (perfilar) arma" de" ler-s : «ombro
(inclinar) arma».

-- Em todos os artigos do pr ente regulamento
onde s lõ : «Ohef do estado maior naval, superintendent dos ser iços da armada», devo ler-se: «Oomandante geral da armadas ,
__

São eliminada. no artigo 71.° a secuínt
uperintendent

do s rviço

Vic -almirant
Contra-almirant

s bonras:

da armada:
15 tiros

13 tiros

__ Fica liminado o di. tintivo do suporiutendentc
s rvíço da armada.

dos

_
O di tintivo d almir Dto 11 h fi, do . tado maior
naval d v rá. d sígnar- e por almirant
ou comandante
g ral da armada.

-.
-arm

O toqu
1).

d

fun ral • d signado 'por «fun ral-
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São acre contados os seguintes toques de continência
e cessar, respectivamento para corneta é clarim:

CORNETA
Continência

Cessar

C

R M

•

Continênci

Cess r

Rep: rtição do
abin t • H) d .ruio d 1930.-0
h fi do abin te, Joaquim ln elmo da Mata Oliveira,
capitão d frn 'ata.
(lJiát'io do Gov rno n.? 14:3 d ...3 d Junho de lU30).
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2. o - Determinações
linistério da Guerra - Rrpartição do Gabiuete do Ilinistro
I) Que so publique,
para os efeitos devidos, o artig o 11~.0 e seus parágrafos do decreto n." 10:767, de
1f> de Maio do 1925 (Diário do Governo D.O 106, L' 6rie, da mesma data), que so roforo ao regulamento ceral
dos serviços jurisdicionais
e tutelares ti menores:

Art. 112.0 Os directores

dos estabelecimento
deverão rigorosa o obrigatoriamente
propor lL resp ctiva Tutoria a cessação do internato dos menores
que, tendo dezóito auos de idade, tenham complctudo seis anos d intemamento seguido ou interpolado com liberdade cond icional.
§ 1.0 Poderá
r imposta a encorpo ração obricató rin no serviço militar aOS menor I:! que e tejnm
nas condições dõste artigo.
§ 2.0 Para os fito d t artigo s rá levad
m
conta todo o tompo d internamento
posterior à
sentença ou acórd o, mesmo no R fúgio.
§ 3.0 A Tutoria, tendo proviam nto proc -dido ao
exame do processo e mais diligencias qun julgar
n co stirias, decidirá a liberto çt'to dofinitivn dos rn nores a qu 80 refere ' to artigo, ou que
oh. erv
o dispo to no
1.0 se os julgar regeu irados, ou
colocá-los há b. diAposiçt'to (lo ov rno, para os ef itos da lei d 30 d Junho do 1912, s 08 on idernr
incorrigíveis .

lIiDi~t rio da Gurrra II) Qu
cimentos
tais:

ta Dirc(çâo Gcral- 3.' Repartição

publique <\ relnção das unidades
militares onde oxi ítem nformarius

80

e stabor l;UllOU-

Govérno Milita.r de Lisboa

Grupo de artilharin pl;ndll. n.o 1fi 'fivl·m.
Gru po ,lo artilharia
p(l~Htdn n. o :3 'fi cai .
Regim!'llto do infantlwin 11.0 [):tIda. da Rainh
Rl'gillll'llto do infulltl\l'ilt !l,U 11túbnl.
Bntalh1\o <ln Illl'tl'nlhadoras
H.O 1Li bo·.
Butalhz o d cieli tas 11.° 2ntnr·Ill.

Batalhão do caçadores 11.° 7 -

7üH

N.o li
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Lisboa.

Batnlhão

do automobilistas
- Lisboa.
Grupo dG artilharia posada n. o ~
\Ill~i. ooira.
Hpgimonio dI artilharia
do costa 11.° l __ (iu. ias,
Regimento
do sapadores
(lo caminhos
do fOrt'oLisboa.
3.a companhia do 'aú<le- LL boa.
3.A companhia de admini tracãó militarLishou.
:l.a companhia
de trem hipomúvolLisboa.
Presidio militar d San tarérn - . antaréru,
Asilo do Inválidos Militares
de ltuna
Huna.
RI gimento do telegrafi: tas - Lisbo: .
:LIl grupo do r gintonto de apa.lor s mineiros
Pontinha.
Regimento de cavalaria 11.° 4- 'antar{·IlI.
Batalhão de a 1'0. teirosAIv rca.
negiJJl uto do sapador s min ir08u01u1..
F cola de fi ronáutica militar-.
intra.
1.' região militar

Hegiuionto d infantaria n.? l-P uafiol.
R eimeuto dl\ infantnria 11.0 1 - POrto.
Batulh! o d metr lhadorn n.? 3-Porto.
Onrr ira dI tiro d E. pinho - FJ pinho.
1.I!. companhi
de admini tração militar
'óvoa de
Vnrzim.
2.° <r1'upo do r eim mto J sapadore
III' l':ullillltOi!
d
f l'roauto 'rir o.
2." regfão

militnr

lh rrilllllllto (1 cav lt ri, n.?

- A \ ,iro,
Regimonto de iníuutnria n.O l~)-.Av iro.
L colH (' 'utr I t!{ nrg 'Dto-.\gu (Ja.
e li :l d H' lu ;tI) d
i
i t'U.

tI-'

3." r gi

O

militnr

!lIonlada
npnUOl'l8

d

('

IJIÍn!lol!

('n t lo Bnllll'o.

di'

7M
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4.· região militar

nat alhã« de eaç:tllorOR n. o 4 - Furo.
2.° grupo de esquadrões
dowgimonto
!l.":l
Vila Viçosu.

di ,':\\ alaria

Govórno Militar dos Açõrcs

Rogiownto de infantn.ria n." 4
Ponta 1)01g:l.l1\.
Ba/nIh. o do infantarin 11.° 47 ..... Horta.
Diferentes estaboleoimouto8

Escola MilitarLisboa.
Munuteneão Militar
Lisboa.
(J()16(~io Militar
Li::;boa.
Instituto
Profissional
dos Pupilos 110 I~.·('rcito
Li:boa.
l nstituto Fominino IIH 1~<1l1caçao () Trnhulho
Lishon.

lioisl(orio da Guerra - 3. a Direrç<lo Gcral-

J. a ltpuiiçi.

I LI) {JlIP 11 designucão de ,Matorial do "llOl'J'a», l·OIlS·
tanto do n.? U la circular J\BI-:!8, ,II 1~ d Marco 110
corrente
ano, publicuda
lia Urde.m do E.-dr('ito n.? 8.
1.1\ sório, 11(· 30 do Junho, soja substituldn
(101' tf.f te
rinl a caJ'go du pal'IIIlO do artilhnriu •.

Minislério da Guml-Oir~I'~ão

do ,miçll de A4111illislraçlo Jlililar-2.a

lV) QU(1, parll. imudiatn
(Lrden: do lt';l'éI'cito n."

p ... W3, sljn substituída

lI~v~rli~lít

o. ocuc. 0, a lli~posi -no V) da
1.11 sório, do ('01'1'( lltl uno,

n,

peln soguinto :

As pr:t ':IH CJlll', por dosloi: o 011 propósito,
o rtrnviarern
011 nrruruarum
artigos (lo fardamento,
<1111'1'II, t\'l'l t iuham
OH lião atingido
.i:'t o limito do duraç! O mínimn, dotcrmi!la(la ppl:t tah la n." 2 dn~ J. . F., de ~G do ,I unho a
lH20 (Ordem elo l'.;.I'ército n.O 1~, 1.. s{·rill. dI Hl2ü) ,
pngnn O ('omo nOVOH OR artigos c.-tl·a\ indo. ou arl'uina·
Ilos, nos termos lia d\ltorlllinll«,;ão Y II) (I: O/'(Ie.m rio Ra é,-.
cito 11.° 7, 1.' slIJ'i", do 1921, isto ti. dI" 1Il pugil.l"
p(llo prl ço.. da tnbllla II( pl'( ços 11111 viu'or do 1) pó. iiI)
Um. I ,I., FIlJ'unm nto o (':tl ado.
I

(üircullll' n. o :llll, do ~r-)

dI

Julho

()I'

n~ .
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3. 0_ Dedaratõl'!<
illi,l~rio tia Guerra-Rrparlitão

do Gahintle do lIinislro

I) Que II Companhia dos Caminhos de Forro Portuglle 'e. da Beira Alta 1'0 olveu conceder o bónus de i3
por ien to no preço da pa sagen
m La classe nas
suas Iinbas, mediante a apres .ntação do respectivo bilhet \ de id. ntidade devidamente cham-elado pelo admini trndor dei gado da referida Companhia, aos oficiais
do exército inválido
t]. gu rr
;)0 por c nto aos oficiais do quadro da ri' rva
rt forma, c do licença ilimitada.

ncontrn lL "(ln Ia u (. tinto depósito de
III) li
pu blic .. t,:õl' ' fi 'sto :\Iini tério, Largo <ln raça, LblJOIl,
abaix d j<'I'1! do
por cada exemplar, o
pelos preç
zuint :
RC!Julamento da cavalaria. 1.& par 1', «ln Ü'Ilt): O táticn»; titulo I, ((I riuelpio gl\r. i
1 . títuk 1I,« Tn strução
individual»
1 ; título III, u l', 01 d t' quadra D, ~(iO.
1),

ln truçõ
1'0.

r)

para o

ercico da companhia de poiüonci-

l.

MinI! ri d Guma -

I.

rparllçi

di Olr ta Grr I da

f.olll

hllill.\de I'úhltca
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sob a rubrica «Instituto de Repouso e Cura de Brancanos», 'para o mesmo número, artigo e capítulo do referido orçamento, sob a designação «Para assistência a
militares tuberculosos e tratamento dos mesmos nos sanatórios
, nacionais o na ostância climatérica do Carnmulo ».
(Diário do Gocêrno

11.° 21·1, do 15 do Setembro).
João Namorado de Aguiw·.

Está conforme.

MINISTÉRIO

DA GUERRA

15 DE OUTUBRO DE 1930

ORDEM

DO
(t.a

EXÉRCITO

Série)

Publica-se ao Exército o seguinte:

Denet~s
MIDislério da Guerra - V Direcção Geral-

2. n Reparlição

Decreto n.' 15:931

Considerando que a doutrina do § único do artigo 1.0
do decreto n." 13:020, de 16 de Dezembro de HlZl5, tem
dado origem a reclamações que não devem deixar de ser
tomadas em consideração ;
Cocaiderundo que se torna necessário modificar 11 sua
redacção, de forma a torná-la mais disciplinar e em harmonia com as regras da hierarquia militar;
Usando da faculdade que me confere o n." 2.° do
artigo 2.0 do decreto n. o 12:740, de 2G de N ovombro
do 1926, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n.? 15:331, de 9 do Abril de 1928, sob proposta dos Mi·
nistros de todas as Ropartições :
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 O § único do artigo 1.° do decreto n. o 13:020,
de 16 de Dezembro de 192G, passa a ter a seguinte redacção:
§ único. Até qne os referidos oficiais atinjam no
quadro permanente o põsto 11 que tinham ascendido
como milicianos desompenhnrão o serviço correspondente a êsse põsto, sendo, para êsse efeito, con-
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siderados
mais antigos do que todos os oficiais de
posto inforior e dos quo, tendo a mesma pntonto e
se oucontrcm cm idênticas COUdIÇÕt'8, ainda não lhos
tenha !H'ftellt·ido o ingresso no quadro }ll'rI an nte
ou sejam mais modernos 111'880 quadro, o mais lUOdornos do que todos os oficiais do quadro prflllanoute o milicianos do quadro ospecjul, do igual patento,
Art.

2

Fica revogada n lo~i 'la<:i'i.oem contrário
o portal to n todas as autori.hid : a uorn
o conbocimeuto
o execução do pro 'ooto dl'cl' to com
força do lei pertencer
o cumpram o fucam cumprir o
guardar t.un intuirarnont
como nêle so -on térn.
Os :\lillistl'08 do todas as Rt'p:u'tiçuos
o rU<:lllll imprimir,
publicar (' COI'!'!'!'. Dado no l'aços do (;O\"'I'IlO lia 1 (PÚblicu, em li 01(,.'l'h'lllbro do 10:!K. - A, r <'1:10 Ó::.('AIt 1)',
J.IUGO
'o C.\IDlO. A - .José Vicente de J'h'i/lls - ./0.,(: da
Siiro MOrtIM'o-Al/tónio
de Ülireira '/I/llzar-./úlio
Ernesto
de 1.1[,lraiH 'llJ'm.ento
A ILibai ell' ..:lI .~qlltl([ Guimarães - Antvuio .l/mia de 13Cltt'IICOlu't Nor!I'I!/'(C -.lo é
Dia.'( de Araújo 00 rti(,-Jo.-lé Rue ilar Bebiano-s-Duarte
o

Detenniha-

Pacheco

- Joaquim

Meudee do Amuro],

Mluistério da Guma - RtpUli

•

O do Gil in "d. II ai Iro

Decreto n,· 18: 76

s ndó

fuculdnd

Ifu m (Jllf('J'f o D.O 2.° dar·
tigo ~.o do dl>l!l' to D,O 12:7 O, d :.' I!t .:ou rubro di
lU:!G. por n1rç do di pO, to 110 aJ·ti~o 1,Q o til' 'r ,to
D.O lf>::I:H
d U de Abril do 10",
oh propo tn do
I

Minilltro da (J U( I'rIl: hl·i por bom 1111"0\ alO m lidar
om OXI'('tl<;1() o J'(>glllaJl1l'1lto lit('I'/1 rio \ 1\ OJ'glllli",lII:

pI n s do

Il

tudo !lo ln tituto Proli.

dos Bx{ cito
Torra oMar,
dcerllto.
Os :\tini tl'OS da Oll~rrll
i'l1çam pubJiclt'" PIl<;O lo
0\-

rno

Sotumbro d 19;1.

Ú

110 A

Ramo ••

A ro

10

q II

Jo o .Iy morado de Agu

iOlwl lo
:LZ

m 'parI!

ti
>K ~'I'

'(11'-

Gu lavo

1)

I'

ih,
â· te

l)ul

1. Hério
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Regulamento litrrãrlO do lns iMo Profissional dos Pupilos
dos Exarcito~ de nm e Mar
Ti'! ULO

•

r

Da Instrução
'APfTULO

J

Fins do Instituto

activi-

Dep nd nOJa do la titulo
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CAPÍTULO II

Designação dos cursos
Art. 3.0 Professar-ao hão no Instituto Profissional
Pupilos dos Exércitos
de Terra e Mar os seguiutes
sos:

.A) Instrução
B) Cursos

primária
eomerciais,

a) Curso
b) Curso

dos
curo

geral.
compreendendo:

complementar

d

de hahilitações

comércio ;

complorueutares.

C) Curso geral.
D) Cursos

a) CIII' o
b)
urso
c) Curso
d) Cur'o
e) Curso
f) Curso

E) Cursos

1.0
~.I)

a sabor:

especinlizados,

médio de comércio;

de máquinus ;
do cou truçõos

civis e obras pública s :

do electrotecnia:
d minas;
do indúetrias

lndustriuis,

qulmiens.

comprecndoudo

:

urso complementar
d lndústriu.
Curso do hnhilitações complemcutnr
seguintes
('Rpe iiulidad
a)
b)
c)
d)
e)

f)

s com

Sormlheiro
mecãnico ;
Slll'l'allH'iro cix il ;
Fundidor ;
Ferreiro forjador'
Cnrpinteiro
civil;
Carpinteiro
do moldes j

fI) J\I(\t,mÍ<'o do automóvei
h) l·~l{ct dei .ta ;
i) Auxiliares químico.
3." Cursos

de organiza~

o reduzida,

guinte csp cialidad . :
a) lornpositor tipográfico
b)

com a

\.

;

Impressor;

c) Encadornador.
Art. 4.0
orçamentai
Mil
u), II)

'ri o ri (lo à J11 di 1
O p rmitum
o cur
O

i) do

11.°

2.° dn nlíu

II

• S po ibilid
indicr 1 nn

E) do artigo

.
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CAPÍTULO I II

Distribuição dos cur sos pelas secções
Art. 5.0 Os aluno', conforme o grau do ensino qu
freqü ntarem, serão repartidos por duus ecçõos.
§ 1.o r a 1.a ecçao fto profos ados os cursos soguintos : .
a) ln trnção primária geral;
b) Com plem ntar do comércio.
2. o Na 2. a C '1\0 ão profe sados os seguintes:
a) Gorai;
b) Eapecializados :
1) Médio do comércio;
2)]
máquinas ;
3) Do con truçõe civis O obras públicas;
4) D electron 'uia;

5) Do mina ;
G) 00 indúsrrí

c)

urso

química ..

indu striai :
1) 01' nlhc ir mecãnico ;
2)
rral II .iro civil;
3) Fundidor;
4) Fl rreiro-forjarlor ;
f» nrpinteiro civil ;
ti)
nrpint iiro <!t mold
7) • r . nico do autouióv -is;
) E! tri i ta:
n) Au: iliar
qUlIIlICO;
10) ompo itor tipogcáfico ;
11) Impr . or ;

12) En

1111

roa

]01'.

CAPh ULO IV

Da equivalência dos cursos
rt: 6.0

"2
Art.

ORDEl\{ DO E

1• l'ério

7,° O curso complementar

(1(1

comércio

Ó

cquivn-

lento ao do idõntica d(';i~lln(:flo profe 8:1(10 nas escolas
técnicas pl'QDhsionuis, habilitando
dê to modo.
a) i\ matrícula
no CUl'SO do hahilitncõcs complomontar~'~ fIo Institutó e das estolas tÓ(·nit.IH profis iOD. i ;
b) ..\ ul1mi filão nos concursos 1>. 1'3. II. pi!'unt( () fillnn«:as, 'P \'a (l l'ri íl(\s o con tudoros ou )la ra III pr :::1(108
na 8C'crl'tarins dos corpos ud ministrutivos,
o II pr f I' Icia nos serviços
do secrctaría
dos ostahel
im ato do
à

mntrtcula

n." lR:04li,

DIIS

escoln

rlo
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9.0 Gimnásios e campos de jogos;
10.o Sala do esgrima.
§ único. Quando as nocossldadcs do serviço o xigirom, poderão SOl' organizadas
quaisquer outras instalaçõos cujo dispêndio do ccnstrucão
o manutenção
caiba
dentro da verba orçamental
destinada a desposas escolares.

TíTULO II
Do ensino
CAPÍTULO I

Caracteristicas

do ensino

Al't. 13.0 Todos os cursos profossudo
no ln tituto
terão uma foição oseenciulmeut
utilitúria o oducativn, de
modo q UO, a par da instrução goral, tócnicn o profis sional que habilito os alunos ao exercício futuro duma função do labor produtivo, se lhos modelo o carácter, convertendo os eui bons cidadãos.
Art. 14.0 Pura q uo o ensino possa ter, o mais po {vol, o curactorfstico
individualista,
dovr-m os cun o. er
divididos eru cada ano ou classe cm turmas nunca superiores a trinta alunos.
Art. l[).o O ensino comercial sorá feito do um modo
geral, tendo em vista :
1.0 A CdU(':\Çl0 gomI do (\'pirito e scionttflca : }wln.
discíplinns do ~eog'rllfia zernl, história, portuzu 8, francõs, inglcs (até o 2.° ano), matomática,
nritméticn
g 'om triu (1.0 ano), el mentes do ílsica, q uüníca o hi tória
naturul ;
2.° A oducnção profis ionnl : p ·lus dlsciplina
do noções ~l'r:tiR ti comércio,
oscriturução
o coutabilidud
comercial, frauc 8 e in~IO com relais. ritmética comercial t2.o auo), direito eomerciul o {('onomia políri 'a, g • grafia oconómica, noçõcR (10 tl' 'llologin
nll rcn(lorin
pelas uulas práticlls do caligrafia,
da tilotl'rnfia
tl nografin.
§ 1.0 Tonhum nluno POdtr{l mutriculllr·, o 110 LO, 2.0
ou 3.° nno II qllalqu r di ei(llirlll • '111 (}\IU pUI' i
ach hahilitado
com a pn II~ 111 por m6dia ou
flnal dn IIi ciplilll\. ou pu!'t d. di iplillll qu lh
de prec ti Ilda.
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trabalhos
que haja conveniência
e possibilidade
de exocutar dentro do tempo que possa ser-lhes destinado;
c) De 26 de Junho a 10 de Julho, para preparação dos
alunos para exames finais;
d) De 11 de Julho a 31 do mesmo mês, para exames
finais;
e) De 1 de Agosto ti. 30 do Setembro, para férias gerais e tirocínios.
Art. 19.0 O ano lectivo corresponde fi. alínea b) do artigo anterior e divide-se nos três períodos seguiutes :

1.0 período,
2.° perlodo,
3. o período,

de 10 de Outubro
a 31 de Dezembro.
de 1 de Janeiro a 31 de Março.
de 1 de Abril a 25 de Junho.

Art. 20.0 São feriados os domingos, os dias de feriado
nacional, o dia feriado do Município de Lisboa, o dia 25
de Maio, aniversúrio
da fundação do Instituto,
os dias
que decorrem de 23 de Dezembro
a 6 de Janeiro inclusivo, de domingo gordo 3 quarta feira de Cinzas, e de
domingo de Ramos a domingo de Pascoela, inclusi vo.

CAPítULO ln
Provas

de freqüência

e exames

finais

DisposIções geraIs
Art. 21.0 A presença
dos alunos 6 obrigatória
om todos os serviços escolares quo lhes forem dpsignados.
Art. :?2. o Perde o ano o aluno quo na parto teórica ou
prática de cadeira tiver dado durante o aDO lectivo um
número de faltas igualou
superior à quarta parto do número de lições previstas
dos respectivos
tru balhos teóricos ou práticos.
§ 1.0 Esta disposição 6 também nplicávol aos cursos
práticos de liuguas, estenografia,
dactilografia,
caligrafia
e trnbnlhos oficinais.
§ 2.0 Serão dispensados da Froqüõncln de qualquer ano
dos curs os práticos do línguas, ostcnogrnfia,
dactilografia
e caligrafia
os al tinos que no principio do ano lectivo
obtiverem nprovação num exame, por õlos requerido, de
passagem ao ano 011 anos seguintes, segundo os programas daq uolas disciplinas.
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§ 3.0 Nos cursos

técnicos profissionais
o número de
a perda de ano será fixado no quadro

faltas que implica
seguinte:

.. 6mero de lIçõe. semanais

Número de falta.
para prrda.
de &110, de (1l8dplinl\
ou oficina

8
1-1
20

1.

2.
3.
4.
5.
6.

26
32

38

Art. 23.0 O conselho escolar poderá. abonar as faltas
que excedam o limite fixado no artigo anterior,
quando
recouheça q ue foram dadas por motivo atendlvel, mas só
om casos excepcionais
e somente àqueles alunos que o
mcrccam pela sua conduta e aplicação o o requeiram
ao
mesmo conselho.
Art. ~-!.o As notas do todas as provas serão oxpresas ern valores numéricos
do O a 20 valores, com asoguinto corres pendência :

lIull

O a 4.
[) a
10 a

r

9.

14 .

a. 17.
18 a 20 .

t

Medíocre
'uficiento
Bom
Muito bom

Art. :?5.0 As médins sorão avaliudns até às décimas,
arredondando
S(I
para a unidade seguinto quando o númoro do dê iimas fõr igual 011 superior a cinco, O para a
uuidado anterior no CIlSO contrário.
Art, ~ü.o As classificações
de aprov itamento dos alunos serão darlas no fim de cada um dos períodos em quo
se divido o ano lectivo.
§ único. No fim do 3.0 período do ano lectivo proce- .
der-se há à classificação
do aproveita monto anual dOR
alunos.
Art. 37.0 J. T o fim do período destinado 11 exames finais
procedi r-s há, para. todos o. cur: os, à clusslficaç! o anual
do aluno.
quo tiverem tido nprovação
nos exames finais, ou que tiverem tido pa!'! agem por média, o bom
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nssim ii. olussificação final dos alunos quo tiverem
nado o último ano do cur o.
Estas classificações comprocndorão :
1.o Para o curso geral o csp 'ciuliz.ados:'
a) A classificação

eadeirn ;
b) A elaasificação
c) A classiflcação

final de cadeira

termi-

ou parte do

final de ano;
final do curso.

A classiticaçl'l.o
sorú a módia da
mento anual do
seu § único, e da

final do carloirn ou parto do cadeira
cota de mérito rclutiv a ao aproveitaaluno, a que se refere o artigo 3:.!.o oclassificação do exame final.
A clussiflcacão
final do exame sprá a média das elassificu4.:õt·!I fiuais de todas as cl;lth,ir88 deli o IIUO.
A cla. sificaç: o final do curso serú a média elo toda
as classlfioaçõcs finais do todos os unos do curso.
2. o Para os C.lr80S técnicos profissionais:
final do pa sagem do ano;
final do xuruo ;
final do curso.
A clnsslficncão final do passagem de ano, om cada disciplinu ou cficiuu, será a média <las classlflcnçõcs do aproveitumento
tio aluno om cada período,
A clusailicn "0 final de oxame será a média das elassificucões
obtidas pelo aluno cm cada uma da prOYRS
que cou .titucm o oxame.
No cálculo da classiflcnção final dos cur os profissionais do ensino industrial serão atributdca às notas dos
exames <1(1 oficina O disciplinas os seguilltos cocficiontos :
•

a) Classifica lo
b) Clus ificaçt o
C) Clasailicação

Coefic!onlo

06cina
.•.......•..•.•....
Desenhes !'~pl'cializarios o J.isciplinas técuicas (me·
c nica, tecuolog la e itlt'nticas)
I"hicn, qUII"i,~a II matemática.
.
Ue tante disei)Jlilla~. . . . . . • . • . . . • •

4
3

2
1

ndo a cll1.s ific:l(~Jlo o cocif'ntn da soma total dlls notas dfl O. :lTnc, lIssim multiplicudas, pela som, dos co ficientes ntribuldos.
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e diseiplinus

que

coustitu 10 o, UI' os 11 q U '\ o rl,fero o 1>1'('1\( nto artigo
erão id ntico no" ([lIn, pelo .fini"ttl'io da Iustrução PÚblicu, furum e. tubulecidos
escola oficiais.
Cur o geral e cur

especíallsade

Art, 30,0 Os nlun
do curso ger lodos
cursos espoci lizudos
o obrhrado
a "r star, om cada. cadeira ou
parte de aueir,.
guint
pl'O\'ll:

a) Três

e. ames do frcqüêncin
durante
lectiv o, Ulll por cada período i

o ano

b) g,'aIlH! final.
Art.

ou

1'0

31.0

Os oxam

do fr clüêlll'Íll, qu
ôbr as 1lI tériu

poderão ser
profe sada

dia.

§ 3.0 'ndu exarn do fr qüôncia, com (. c PC:10 dos do
desenho técnico, 11:10 de' rA ter durução
upel'lor 11 um
t 1Il (10 d a I 1:1 r ai iza r
há. m u ru tom po des tinado à
CIl. lpi 1'1\ r \ pectiva,
§ 4." Pt rdr o . no o aluno que dei r do fazer qualquer
do- O.'UIIlClI:! d" fr -qüõncín.
Art. 3:!.0 P rd II freqü nci d qualqn r ndoira. ou
part do cud il'R o aluno (ln nas mI', lIJlL, n o obtiver,
pulo monos,

a cota de mérito

de 10 valor

como módia
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das Dotas obtidas nas provas teóricas o prúticas realizadas anteriormente
aos exames fiuais.
§ único. A doutrina dêste artigo é também aplicável
aos alunos dos últimos anos <lo curso goral o dos cursos
ospecializadcs
que, não se tendo utilizado du COJWO:S O
a quo se ri-fere O § :?,o do artigo 22,°, DIlo obtiverem
média do 10 ou mais valeres na práric» de lin zuas, caligrafiu,
dactilografia,
estenografia
o trubulhos oficinuis.
Art. 33,0 Para O curso gorai e cursos o. pccializudo
haverá pontos para exumes finuis, dados com vinte c
quatro horas do antecedência.
podendo
entrutauto
os
examinandos
SOl' iutorrogudcs
tumb ~1Il sôbr a matéria de
carácter geral dudn na aula o que tenha sido, pelos consoo
lho de curso, considerada
como parto vaga IMl'a (·.·IIIllO.
§ 1.0 Os pontos para. exame final serão aprovudo
pel
conselho do curso.
§ 2.° Para os exumes do línguas não hnverá ponto.
Art, 3-1,.0 • 'as cadoirus ou partos (lo cadeiras o exame
final versarú
sõhru as matérias
profos adas durauto o
ano e constantos dos programlls,
§ 1.0 Nus cadeirus 0111 que o onsino ~(\ja mini trudo
teórica o prhricumento,
além da prova teórica, poderá o
oxamo final constar também do uma prova prá tica .
. § 2,° A prova prática antcccderã
a toórica j o aluno
quo não satisfaça à primeira não surá udmitido à sr-gunrln,
e ficará reprovado
com a classificnção q uo o júri lho arbitral' .
§ 3.0 Ao cons lho ('scolar pertonce fi:ar quais as cadeiras
lU quo o I'XlllUe final dov
con~tar UCl riuus provas.
Art. ;l[).O Sl'r110 disponsados
do (vamo final d. qu 1quer clldl1ira ou parto de cadeira, pa'<sullIlo pOI' m{'diu,
os nlnuos caIU fi classilicação
do aprovoitallwnto
:lunal
igual 011 supol'ior n 1~ valOl'l\il qlle assim o rl'(I'Hlirnm
ao con,olho escolar o que nito tl'nh!tlO, ('m n(1I1hulllll (las
vrovns teóricas 011 prllticlls dO!lcu. Clulcira ou r:lrle do cadeira., nota do apl'ovl'itamonte
infürior
a 10 valoros,
sendo cOllsid(lrllllo8 apro\'ados
com n classificação
quo
obtiverem dI' uprovcitnnH'nto
)llluul.
§ 1.0 No liv 1'0 dos tormos do examo !ler. o lançados o~
termos de pnssllgorn por média, considerado
como nprovaçiio em I'xamp, llssinudos p",lo director do curso e p lo
profo8sor da cndeira.
§ 2.0 Os ai U!lOS com móc1ill <lo 12 ou mais valore.
sorno snhm(ltid08 a e_'umo so asail
o l'equ r 1'011\ aO
consolho <,scolo.r.
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Art. 36.0 ...TOS cursos práticos
de línguas, calíerafia
dactiíogrufia,
estenografia
e trabalhos
oficinais a Í)a8Sa~
gem de ano far-so há empre que os alunos obtiverom a
média de 10 valores,
ou superior,
a qUl~ so refere o
§ único do artigo 3:!.0, sondo os respectivos averbumontos <lo passagi-m por média fr-itos cm conformidado
com
o disposto 110 § LOdo artigo 3;).°
Art. 37.0 Os ex ames finais do curso geral o dos cursos espvcializudos
serão fe-itos perante um júri constituído pelo professor
da cadeira. o mais dois nomeados
pelo COURI'lho escolar.
~ 1.0 O interrogatório
da prova teórica dêsto exame
é fr-ito pelo professor da cadeira até moia hora, findo o
quul poderá continuar pl·los outros voguis do júri por mais
um quarto do hora. Se o júri julgar necessário,
o interrogatório poderá demorar uma hora.
§ 2.° A prova prútica do exume, cujo ponto SC'r:l tirado
na ocasião do ela COIII('<;ar,sl'rá oxecutada no tempo fixado
pelo júri, podendo qualquer
dos vogai,
durante esta
prcvu, dirigir ao cX:l.lninando as interrogações
que Oll-

tender.
.
§ 3.° Ao júri serão apre cntadas, no acto do exame, as
cadernetas
oscolaros dos examinandos.
§ 4.0 A ela sificuçiio do exame final faz-se arbitrando
cada morn hro do júri um número do valores cornpreondido outro O e 20. A soma dõstes números, dividida pelo
número do vo~uis, constitui o resultado do exumo, procedendo _o quauto às fracções pela forma indicada no
artig-o 2.1.°
§ 5.0 Cousidorn-so uprovudo o aluno flue obtiver elassifi-ução não inferior a 10 valores.
§ (i.0 Consi,II'r1HI6 distinto o aluno quo obtiver, pelo
menos, a clu_ sificação .II 16 \'alorf's.
Art. a8. ° O aluno qll<l • ó t<lIlhu obtido passagem ('m
al~l1lllu ou algumas c1Ideiras do qualquer ano 6 di 'ponsudo
OlOcntll do rppl'tir a froqü(locia da parto teórica
das cUllcir.'is cm que obtn\-(\ passagem c podprá matriCU!lIr-sll llas cadeiras do ano spguinto que não d0pl'ndllm
dnqul'las mn quo ullo tClIha obtir!o passag-l\m, qUllndo
o horúrio cstaholf'cido
lho p rlllitir e lho Sl\ja concedido
P(')() con. olho escolar.
§ tInico. Se da IlplicnçIto da d0utrina do prcsf'nte arti~o I"I'Bultar dil'porf'ln os alunos do tempos li\Tl's, ):lI r: o
e ks tI.Ul pos df'stinados à pr{~tica de trabnl hos oficillai
pura 08 referidos aluno ..
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§ 1.0
n.ndo,:em
virtu le de desdol 'lImellto cm turmas, o mesmo ano de cada disciplina tenha sido regido
m ro 'c 501', pod r-se há cODf:ltituir mais

projoceões constar o
ortogonais o axonoquatro

ia

úteis, cm

sua nai inns
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outros designados
pelo júri e executados
pelo mesmo
espaço de tem po.
§ 11." Após a conclusão dos trabalhos a que se refere
o parágrafo
anterior
o júri reünirá para classificação,
sendo presentes
na ocasião os trabalhos
oficinais exccatados durante o ano lectivo pelos alunos.
§ 1~.o A classificação
dos exames será feita pela tabela de valores indicada no artigo 24.0
Para esta classificação
cada membro do júri arbitrará
uma nota, e a soma destas dividida por três será a classificação final de exame.
§ 13. Q Considera-se
aprovndo
o aluno que obtenha
média de 10 ou mais valores; aprovado
com distinção
aquele que obtenha
média de 15 ou mais valores; reprovado aquele cuja média soja inferior a 10 valores.
§ 14.0 Aos alunos quo obtenham a claasificacão final
do curso com 15 ou mais valores será concedida a designação de distinto, exarada na respectiva
carta.
§ 1ó,o Findos os exames,
as provas escritas serão
enviadas
para v. secretaria
e serão arquivadas
pr-lo menos durante
o ano lectivo seguinte ; as provas oficinais
serão arquivadas
nas respectivas oficinas, devidamente
marcadas e etiquetadas,
e conservar-se
hão pelo mesmo
espaço de tempo.
CAPÍTULO IV
Cartas

de curso

e certidões

Art. 44,0 Os alunos que tiverem concluído qualquer
dos cursos professados
no Instituto Profissional
dos Pupilos dos Exércitos
de Terra e Mar e que tiverem feito
os tirocínios
respectivos
terão direito a uma carta de
curso, que lhes será passada
pelo Instituto e levará a
assinatura
do director
o será subscrita
pelo secretãrio.
§ LOAs cartas de curso serão do modelo aprovado
pelo conselho
escolar
do Instituto e delas constará o
nome, filiação, naturalidado
e data do nascimento
do
aluno, as cadeiras, disciplinas, cursos práticos e oficinas
'que freqüeutou,
com as respectivas
claesificuções
de
exame, o bem assim a designação
do curso com a respectiva classificação
final.
§ 2.0 Oonsiderase
como aluno distinto o aluno que
obtiver a classificação
final de 15 valores ou superior,
excepto nos cursos geral e especializados,
que será de
16 valores ou superior.
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§ 3.0 Não

se passará mais do uma carta do mesmo
a cada indivíduo.
§ 4.0 Quan-do qualquer
aluno tiver a nf'cessidade de
provar que f(·z no Instituto oxamo final do uma ou mais
cadeiras.
disciplinas, oficinas ou cursos práticos, podorã
o director
deferir os requerimentos
em que soja solicitada a passagom
do certificados
comprovativos
dos
mesmos exumes.
Art. 45.0 O director do Instituto
autorizará,
por despacho. quo se passem atestados do que conste dos registos do frcqüência
O disciplinar
a rospeito do qualquer
aluno, quando tal documento
seja requerido
polo interessado ou por sou representante
legal.
curso

TÍTULO III
Dos alunos
CAPÍTULO I
Admissão

à matrícula

Art. 46.0 São condições de admissão no Instituto ser
filho varão do sargento,
de quulquor outra praça, de oficial dos oxórcitos metropolitano
e colonial ou da armada quo estiverem
no número das condições do artigo 4.0 do decreto do 25 do Maio do 11"111.
§ 1.0 As vagas serão proonchidas
de forma que se
mantenha a proporção do três quartos pura os filhos de
sargentos,
do um oitavo pura os filhos de outras praças
e do 11m oitavo para os filhos do oficiais.
§ 2.0 Dentro da mesma catogoriu serão proferidos os
filhos dos sargon os, cm seguida os filhos do outras praças e por último os filhos do oficiais, todos pela ordem
inversa da graduação
dos pais. •
§ 3.0 O Ministério da Guerra poderá admitir no Instituto, fora dostas condições,
os filhos de militarcs ou
civis, quando a capacidade elo mesmo Instituto O permitir, mediante, uma pensão fixada pelo Consplho 'I'utelar
o Pedagógico o nprovada pero mesmo J-finistÓr.io.
A rt. 47.0 A admissão dos alunos no Instituto será regulada pelo Conselho Tutelar o Pedagógico j o seu dostino ulterior aos diferentes cursos será função da idade
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L"

éria

...

em qu a primeira mntsícula fOr eíeetu U (I ti 5 ap idões
reveladas,
As condi ii s dOI ro, trlculn são as Qglllnt
a) Para
I a ríeula
1
1.11 se ç,uo
o II d ti
o

c r os do hahili tll~ os complementar
nos institutos ind str] i' e .omerch i
plementar de -ornórcio :
Ter a idade

I"'I~t~nJllt1l
instrucão
("\./2,°

, 1'1' U

01

mlÍ. ima de ~
mutricular
l' na
primúriu elemPlItrl;

idado máxima

bilitadus

JYll'''

de ~

com o exumo

ruatrícul

no cur

'mo. qu ndo
elas e de

;j,1I

1I1,OS

qu

do 1." grau

1I101Hl'

do

sino primário olcmontar ;
'1\11' tido voto fa\ orúvol na v rificação
SI) refere o artigo
51.°
b) Para
cursos

a matrícula
com plcuicntares
1.0

2, o

3. °

n

ÇIO

com

destino

011'

a que

ao

ind ustriais :

Ter :t idade máxima de doze anos quando
protcndum
mutriculur-s
na 3.4 classe do
instrução primária elurnentnr.;
T(·' :~ idade máxima do tr 'I:I' a no q ando

I uhilitados tom o ('. um do 1.0 gr II do
•
sino prinuirio elcmcntar ;
Ter tido \ oto favorável nu. v rificu.ç110 n. qu
se ref ro o ti rtigo 51.0

c) Paru li matrlenla nu 1.11secção no c Ir. o d habilit çõos complt'llHllltal'C
p ra :lllntrícllla nos instituto
0mOl'ciaiR ou no cllr o eomplollwr tal' U coulI\rei. ter
idade mÚ,'imn
anos e np 'on ~ão no e.'tuDo do
:3.0 grau do <,usino )ll'irn{l'io ~Iem ntur;
d) Par, n. matríeula
na 2.8. serr,:. o om d tino O

:n:.'-"J~

elll'ROS rlo habilitações
complol1)!'ntaros
p.ll"n matri ola.
nos instituto." industrinis, tm' 1\ irlutk llliuimn dI' t!o7!e anos
e apl'O"Il~ o no exam

olrum

do .. ,0 grau

do eu ino llrimário

IItD.I' ;

e) Para fi matrícnI
sos complplll nt.ro.

na 2.'

CÇ' o eom .lo tino no curo
0\1 C r 00 ' III tl'i is de
idlld mloima do tn z
no
tI aprovnçl\o
no
um do
lü flntar;
fi

indu. tri is

organização
redllzida, tN t\
o má 'iL'H\ <1(\ EJuhlz ano,
2. ° grau do ou iuo primário

1.. k;,étio
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mento submetidos
a uma verificação sôbro se possuem
as habilitações
correspondentes
à indicação dada para
matrícula,
Art. b2.0 A pormauüncia
dos alunos 110 Instituto 6 li_ /1 Q mitudu
até o fim do alio o~)~I<!.r..... que corupletem :
','Vf
'/
a) Para os da 1.:' secç!{?,~~-anos
de i.íadc ;
tlJ)
b, Para os da 2," S;'C<;<1I), vinte o um anos do idade.
Art, 53.0 Aos professores
0 oficiais em serviço
no Instituto 6 pormitída
a mutrículu
do seus filhus 011 netos,
quando permanentemente
a SOIl cargo, como alunos externos,
se sutisfiz orum às condicõos Jogais, b unpro que
o director Q,iO veja inconveniente.
§ 1.0 Não é permitida
a mutrfcula, como aluuos 0.-tornos, a indivíduos que tenham praça assente no exército.
§ 2.0 Aos alunos nas condicões dõste artigo poderá
SOl' permitido
continuar,
embo ra deixem de pertencer ao
pessoal do Instituto os professores (\ oficiais a cujo cargo
estejam, desde quo nus l' outros tenham,
pelo menos,
quatro auos de serviço pf(·eti\'o o svguido no Instituto,
após a mutrIoula do sou filho ou neto.
§ 3.0 Os alunos 0;.; tornos tõm os ruosmoa deveres e
gozam os TlIP8IllOS direitos conferidos aos alunos int mos.
§ 4.° Os alunos externos II: o ti"'m direito ,nos prémios
a que 1'0 refere o capítulo III dêstc título. Aquf'lc'
que
estiverem nas coudiçõos om q uo nos alunos irltl'rnos são
concedidos {Jf;SCS próll1ios S(II'Ú e1ada, nu sos~: o do abortura das <lulas, uma obra litl'riÍria ou sci('utífiea, de reconhocido mérito, apro\ ruja 1)('10 consolho ('scolar.
A rt. 51. o O professor Oll olicial que 11l·C'tcnd('r matricular um filho ou noto, como alullo o.'terno, cm ([ualquC'r curso do Instituto,
don'rú r('quorcr
a abortura da
matricula
no dirl'ctor, acomp.lOhando a petição com os
seguintl's dUCUllHlutoS:
a) Cprtidão do idade;
b) A tostado em que pro\ c ter sitio vacinado ou tor
tido varíola ('I do não ROfl'or 110 dOC'llça contagiosa;
c) CC'l'tidão do apro\':lc:ào no t'Xllwe rcalizu<lo das disciplinM, clm'ses ou CIlI'SOSQUt1 Rejam preparat6rios
para
o curso cm que dosrja matricular-soo
§ único. Silo dispollsados da apn'sentllC:l'lo das c(\rtidõos e at('stados a que so rrfl'! o êsto artigo os alunos
q uo tiv<,rem prestado as suas ]>1'0\ as no Instituto.
Art. [)[).o A COllcossltO a q uo tiO r('~ '1'0 o urtigo 53.0
cessará logo que o aluno incorra om falta que importo

s~:
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gr avo ofensa da boa ordem o disciplina
do Instituto
e
bem assim quando houver reiucidêucia
no cometimento
de faltas.
•
§ único. Para a aplicacãc do disposto neste artigo é
nCCP8E.Úrraa opinião conforme do conselho de disciplina.
Art f)G.o Os alunos qllll, pelu primeira vez, so mateiculurum !lO Instituto serão elnssificndos para os diforoutos cursos profissionais
ou CH{Jcdalizados pelo conselho

escolar.
§ único. Na classificecão dos alunos a que se refere
êsto a J'ti~o ateudcr- (l há muito prlucipulmonte h vontade
dos alunos, à. sua aptidão illdi\'i,lualmanifl'stada
em to·
dos o: tr. bulbos e pronls a que tenham sido submetidos
O aiudn

às suas condições

fisicas

CAPÍTULO

e idade.
II

Direitos e deveres
Art. 57.0 :-:;[0 devores dos alunos:
1.0 Dodicar aos trabalhos escolares

toda a atenção (I
todo o zülo ;
2. o Tru til r rospoitosamt'nto
todo o pessoal docente;
3.0 Cumprimentar
militarmente
todos os oficiais do
exército e da armada, quando uuiformizaoos,
e todos os
professore
o oficiai
do ln tituto, mesmo trajando
ci-

vilmonte ;
4.° Conviver
bem entro • i, constitllinclo
todos uma
verdadeira
família cm ql10 haja partilha
recíproca
de
respeito,
afoição, auxílio, sacrifício,
boneftcios O tra-

bulhos ;
[> o Tratar

oo

delioadnrnento

Comportar-se

tutção ;

sempre

todo o pessoal do Instituto;
por forma a honrar LI. iusti-

•

7. o Entrognr lt guarda do comandante
da companhia
todo o dinhviro, jóias t' outros ohjectos
de valor qUtl
tragam ou 'l\'cebam das farnílius :
8.0 Cumprir, SPgUIHlo as instruções
recebidas, os serviços que IlH'S forum de tinado a fim de adquirirem
hábitos de trabalho,
dio;:('jplilJu, ordem o limpeza;
9." Declarar
~pontti.n(lamcnt(>, o sempre, a verdade,
ainda quando d tal (1rdaru~no lhes possu addr responsabilidade ou ellstigo;
10.0 AOR alunos graduados
compete, cm ospecinl, fiuo-iliur os onciais de sor"i~o un manutl nção da ordem e
disciplina do intornato.

792

A t. ~)8.o Os ali fi S quo tenha
completado : ín trução militac prepnrllt.6ria,
nos tI 'lllO d.t rCl:)pt'cti,,':l, logi •
laçüo, gozaruo de todas as rogulias o direitos ine ·f'utcs..
Aut. 5:1.' '30 ahatidos 110 efectivo do Tn. tituto:
~ Os alunos (111.) Y Ilham. OOCOl ttur e as condi .õ!t1'
do artigo 5:3.0 d():-;to }'C'glllamonto, H udo IUOfl pltS ado

certificado

.lo freqüõncia

concluí las. coníorm,

OH

ou os diploruns d.,. h ibilita õus
casos ;

b, Os alunos quo hajam contraído doença que, por SdU
caráctor contagioso, constitua perigo para a. aúde dos in"teruados ;
c) 08 U1UllOS qnt' não obtiverem Va ag('n~, ficarei
reprovados
ou I' u-dorom o 1111<\ por falt is durante dois
anos sueo~sivos na lOOSHUli classe ou três eui elas '(' di.
ferentes, mas sucessivas.
§ único. S,) as perda
do ano f01'0m motivudas por
doouça, quo fH'rá sempre eomprovill a por ntl':stado módico, .lovid.unento
reconhecido
o nprescntndo
na fll cretnrin do Instituto
no prazo de quinze dias a partir da
data eiu fi no o aluno perdeu o 8.110, ê~t Ó tWl':1 abatido
ao efectivo quando tal facto se repita soguidnm nte p la
tercoira vez.
CAPiTULO III
Das recompensas

Aft.

CiO.o Ptll':l

e tln ulo e

l'

com

!

n

fi

dQ aproveit!l.-

n: ento Ht\;lrú)~o, de IlptÍ(\ o física o de b , I rOl ~dijll ato
moral hanllá IlS S0gllillt(l' distiu'( e l) 11);ÓI io :
a) Quadros
b) LOll\'ores;

do hom!!;

c) 1\ l'aalba. ;
d) Pl'l\lllios prcuniários
e) l'r~ Illio~ do houra.
Art.

(\ oqui\'nlontc::!;

61.0 Em caJa ~oc<: o haverá

!lUl

qu,l,dro (lo hour. ,

eolo('udo numa tollIa qn(\ o alullo::! fr qil ntü(ll hahitual·
m nto, no q lIal . ('rã:o inscJ;i tos os Doml do alullo!! fj no,
tendo bOlll procI dimento ll, ol'll, 11,o t~uhanl ola '. ific' ç o
infllrior a !!ufieicnte'elll n nhnma Vrova () colar.
§ único. S, I'á riscado do quadro de honru. o nome do
aluno qu • dei.'ar d(\ satisfazOl' :\8 eOll(liPÕ(ll'lindiclllla
~ó
podpudo tornar a S0r inscrito no ano h'cti '0 S(I uint .
Ãrt. ()j.o SOl'á 1011 a(lo na Orde.m do ln. tituto, que
s ró, lida na s s l'lo olQIH tl0 uo"rtllrn do uno I ·tiv , o
aluno quo, tendo figurado pOl'mUllollt
nte 1 o quadro dt
J
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honra do ano nutcrior, tenha obtido, n ~s ano, a classificação final de 13 ou mais valores.
Art. ();~.o S ''fá preminr o com a mcdalhâ do prwt'a de
• 1\~ licHl..:lio l"tl'rária
O' aluno que, tendo passagem
do ano,
suti 'fiz! l' às :(>gujnh~H COIldí~ÕQ~:
1.o Tl'f ohtido eJ)1 cada penío o do uno lectivo média
g 'ai nao i ft}rioI: a l~ .alor II j
2.0 'I'er obtido a la 'sitic~ção final de 14 valoroso
Ar t, 61.0 Serú premiado
com a medalhu de ouro de
aplicação lite ária o nh 110 que, t ndo pussago,li. do ano,
SI til'li;cfl' tIS.' 'gnintos
coudicões :
1.o 'ror obtido cm cada período do ano lectivo média
g0.r I não illl r ior H 12 valores ;
2.0 1'01' obtido a classifie
. o final do lo valoro .
Art. 65.0 Ao aluno q 110 no último ano dt qualq Uf'U dos
eur os esp .iulizudos o dos cursos comerciais ou industriais llatil'llzl'l' its condi ções dos 1l1'tl~!lS 61.0 c 62.0 serár
dado um p él io pocu aiário, em substitulção da respectiva
medalha.

§ único. O qnuut't tivo do prémio pecuniário será fianualmoute pelo consel o escolar, no princípio do
ano lndu' .
n . ()().o !:ln' re iado com fi med alha, de prata da
c
por aI nto e,'cmpl' r o alu,no quo, ao tl'l'minar o ponúltimo ano do <[ualquf'r dos eursos especializados
01;1dos
cursos COlllGrcilli ou in(rll~triai::;, tiver tig-urado permancntt~rn('tlte no (llwclro <ln honra durtluto o::; últimos três anos.
Art. 6i.o Ao aluno que ten.bll. si<lo pr< miado nos termos do artigo antl'l'ior (l termine o curso no auo imediato,
mantelldo
duruutfl ô e !lnO nO qllud. o
honra, será
conf('r:'do um pr'é' io pocuniário. cujo quautitativo
sorá
f' ado p o COIl olho eSc lar no princípio (lo ano loctivo.
Art. ti8.o A g .dullos qll .. di. ti gntl' lU nas prova.s
de n.ptidtto fhicll, os h 1 cidag . gun lo pl'ogralllds aproo
"nelos anualmente
pelo OllRelho l\scolar, ser. conferidos.
lo v res 00 di trib ido
ol>jcctos de arte ou de Uí!O in·
~vi nuI.
A rt. Ü~. o O pré nio de honra consi. te M (lXpO i do ad
pe1"patuulII, l'Ill salo11ou d(\p('udCnci'
apropriada
elo Instituto, do rl'trato do aluno qu cont'luit, (lUalqll~·r dos eur.DR
osp ci~lliz~do!! ou do~ Cll~
com(~rci is ou industriais, satisfllz(\Ddo fi s g'llint
condit;õv\>:
1. o 'l't\f . ido premia o p la sua aplicl.l(.'. o, nos t(lrrnos
do urtigo 6B.o 011 do ::trtigo M.o, nlllgulll dos dois últimos
nuo!! do curso;
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2. ° Ter sido premiado
polo seu comportamonto,
nos
termos do artigo 61.°
Art. 70.° Serão oferecidos livros ou artigos oscolares
aos alunos que obtiverem distinção no exame, mas que.
não reünirem as coudicões necessárins para prémios.
Art. 71.° Os prémios de honra, pecuniários
ou cquivalontes,
o medalhas
serüo acompanhados
do diplomas
passndos
om nome do diroctor
e assinados por êsto e
subscritos
pelo secretário.
Art. 72.0 As modulhas sorno usadas cm todos os actos
oficiais de carácter solcne ; fora dêsses casos apenas serão usados distintivos.
§ único. Os modelos das medalhas e distintivos
serão
aprovados pelo conselho escolar.
Art, 7:3.° Os números o nomes dos alnnos premiados
com prémios
do honra, pecuniários ou cquivalontes,
o
medalhas
serão publicados
no Diário do Gorêruo, cm
Ordem do Erérctto, e IUl respectivas recompensas meneionadas nas cartas de curso.
§ único. Os prémios serão distribuídos aos alunos em
ses são solono.
Art. 7-i.o O apurnmonto dos alunos que tiverem aireito
a prémio será feito em conselho do respectivo
curso, que reünirú para êsso fim num dos primeiros dias
úteis após os exames.
CAPÍTULO IV

Da caderneta

escolar

Art. 75.° A cada aluno compete uma caderneta
médico-pedagóuica,
douominnda
caderneta
escolar. do modêlo aprovado pelo conselho cacolar, rubricada
1>('10 director,
da qual constarão
todas IlS indicações antropométricas regulamentares
o os iucidoutes da sua vida escolar, clnsslricaeões o assidurdade.
§ 1.0 As cadernetas
801'[0 escrituradas
nas companhias. sob fi rosponsahilidade
e TIHcalizat;ão dos rospoctivos comandantes,
o rubricadas
rElIOR directores de curso.
§ 2.° AR cad r-r netas serão d<'(lositll.das nas secções, sob

a guarda dOR respectivos regentes.
§ 3.° As famílias, sempre qlle o desejem,

sorú facultado o oxamo dHS oadernvtas
dos alunos.
§ 4.° AR cadernetas oseol aros serão entregues aos alunos quando forem abatidos ao ofectivo 0.0 Instituto,
depois de oncorrada a sua oscrituração.
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TÍTULO IV
Do pessoal
CAPÍTULO I

Pessoal dirigente e de ensino
Art. 76.0 Haverá
rigeute:

no Instituto

o seguinte pessoal di-

Dirpctor
. . . .
8ub-dir('ctor.
. .
Regentes de secção
Comnndantes do companhia
Oficinis de serviço . . . .
Secretário.
. . . . . . .

1
1

2
2
8
1

Art. 77.0 O possoal do ensino compreenderá:
a) Iustrução primária geral: professores do instrução
primária gernl, tantos quantas as classes o turmas;
b) Curso comp\!:'montar de comércio (incluindo o curso
de babilit:u;õt's complt'ml'ntarl's): haverá para ê8tfl curso
um só quadro de sete professores ordinários, distrlbuídos
pelas seguintes disciplinas ou grupos do disciplinas:
Português..
.
Fruncês.
. . . . . . . . . .
Ingllls. . . . . . . . . . . .
Aritmótica comercial, geometria elementar e
dosonho goraI . . . . . . . . . . ..
Elouiontos
de direito comercial (legislação) e
de economia politica, noções gprais de comércio, contabilidado o escrituração comercial. . . . . . . . . . . . • . • ..
Gpografia comercial. vias de comunicação e
transportes, hlstórin pátria e geral . . ..
Elementos de física, de química e história natural, noções de tecnologia e de mercadorias
c) Cursos geral e csppcializados:
Professores ordinários do ensino médio

1
1
1
1

1
1
1

19

d) Cursos industriais (incluindo os cursos complementares e os de habilitações complementares): haverá para

x.-
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estes cursos um só C{ Illt<h O 00 dez professores
ordinários,
distribuídos
pelas seguintes disciplinas ou grupos de disciplinas:
Português,

geografia

o história

1
1
1

Fraucês .•.......
Matemática
. . . . . . .
Física, química e tecnologia
Mecünica e mecânica técnica
Desenhe gllJ'; I B de proje ções
Dosenho Prof ssionul
Desenho

do construçõos

DOS('IlllO

do máq uinas .

Desenho

mecânico

1

1
1

1
1
1
1

para dirigir as oficinne,
§ 1. IIuwrú,
exército, engenheiro
civil ou industrinl,
0

oficial do

UlU

aoumulará

Ç[tH'

êste cargo com o do professor
0(\ algumas da:,; (" doiras
ou disciplinas
constantes
das n líneus c) ou d) do presento nrtigo.
§ 2.° Lluvcrá também,
para ministrar
as instruçõns
determinadas
neste rG:._"ularuónto, o pessoal a ~ guir '1 •
dicado :

Directer d educação f{ ica do In tituto
~r(jfos. enos

L

• .•

1

d.ucuçno fí. 'icu o eh-

x'lia: es de

grimn.
. . • . . . . . • . . .
Mos tro do ostonografia o dactilografia
Mestre do caligrufia , . . . . .

12
1
1

Mostro

1

de CHuto coral.

• . . .

. •

§ 3.° Hnverá ainda, quando as ncc ssidados do ensino
o e. íjam, professores provisórios
oml'1\floll!lO'
termos
dos artigos
II 611 ~.Jl.0, e om úm ro • uficieríte para
supri r aqnclas nl ccssidudos.
§ 4.0 Como auxiliares de ensino lurverá.:

~o.

..

Mestres das oficinas,
Iidades,

ao

Conservadores
S().U8

•

•

•

•

nnantns as c specia-

tantos

gabinetes,
•

•

•

•

laboratórios
•

•

•

•

•

e mu•

•

•

•

Serventes:
Pura

as bioTiôtecns,

laboratórios,
gal,i!tIas do rm B mais
dllpondônciHs do Instituto, o número retltritámonto indiepen ável pura
110C08Sidl des

nt tos. aul
llo

iço.

museus,

,gimn.tsiC1fl,

CAPiTULO II

~omeaçtes e substituições
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disposto na alínea c) do artigo 9.0 e no n." 4.° do artigo 19.0 do Estatuto dos Oficiais da Armada, aprovado
por decreto n.? 17:807, de :!1 de Dezembro de 1\129.
§ único. Aos oficiais da arruada nomeados definitlvamente professores ordinários efectivos antes da publicação do decreto a que se refere o presento artigo é
aplicável o disposto no artigo 116.0 do decreto do 14 de
Agosto de 1892.
Art. 85.0 Os professores provisórios serão oficiais do
exército ou da armada, do activo ou da reserva, que satisfaçam às condições exigidas pelas nooessidudes do ensino; os professores de instrução primária gorai serão
indivíduos da classe civil, habilitados com o curso de
magistério primário, ou oficiais do extinto quadro de capelãos militares.
§ único. O decreto de nomeação de professores de instrução primária geral será também assinado pelo Ministro da. Instrução, quando essa nomeação recair em indlvíduos da classe civil.
Art, 86.0 O ensino de canto coral será ministrado por
um chefe de música do activo, da reserva ou reformado,
ou por um civil contratado, todos de competência devidamente comprovada.
Art. 87.0 O ensino de estenografia e dactilografia será
ministrado por oficiais do exército especialmente nomoados para essas funções, 00 por mostres ch·iAcontratados,
todos do competência devidamente comprovada.
Art. 88.0 O ensino de estenografia, dactilografia o de
canto coral deve ser entregue simultâneamente a professores qUfl tenham a S(lUcarg-o o ensino dessas disciplinas nas duas secções do Instituto.
Art. 89.0 A regência de turmas desdobradas da cadeira, disciplina ou grupo a quo pertence um professor
é considerada como função inerente ao seu cargo, dentro dos tem pos fixados.
Ârt. 90.0 Quando, por motivo legalmente justificado,
os professores ordinários e os efectivos não puderem
encarregar-se
da regência das turmas desdobradas, ou
houver-m de ser substituídos, serão nomeados professores provisórios, nas condições preceituadas no presente
regulamento.
§ úuico. A nomeação de professores provisórios só se
fad, quando o número de professores do quadro não
fõr suficiente para as nec(lssidarles do ensino, ou quando
no quadro dos prof"lsores se der vaga ou falta prolon-
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gada que não possa ser tamporàriamentc
suprida por
outro professor.
Art. 91.0 A permanência
do pessoal docente no magistério
do Instituto
limitada ao fim do ano escolar
em que tiver ascendido ao pôsto de coronel ou capitão
de mar e guerra, podondo coutinllar neste põsto se declarar
optar pelo serviço do magistério,
CHSO em que
passará ao quadro da reserva, podendo conservar-se
no
exercício di) seu cargo até a idade de setenta anos.
§ único. Os oficiais a que se refere êste artigo não
poderão ser promovidos sem satisfazerem
às condições
obrigatórias
de promoção.
Art. 92.0 A pormanência dos instrutores
é limitada ao
fip:!. do ano escolar em que tiverem ascendido ao põsto
dI' tenente- coronel.
.
A rt. 9:3.0 Tonos os oficiais não pertencentes ao q uadro do pes oal (Iirigente o de onsino serão nomeados pelo
}linistório da Guerra, por propo~ta do director, entro os
oficiais do e_ ército ou da armada do patente nr o inferior
ti. toneute
ou M'gnndo tenente, nem superior a capitão ou
primeiro tenente.
§ único. O secretário s rá oficial de qualquer arma ou
serviço do exército ou da nrmad: • do patente não inferior a tenente ou sogundo tenente, habilitado com o curso
da arrua ou serviço.
Art. 94.0 O pessoal ci il docente ('fá contratado pelo
director do Instituto.
ouvido o conselho escolar.
§ único. Aprovada l'luperiorm nte a proposta para a
admissão
de um contrutado,
serú lavrado o respectivo
contrato, em que outorgnrnc, l)or purto do E tado, um dos
membros do con ·olho aJminLtrntivo
do Instituto e o interessado
011 quem
legnlmente
o represente,
devendo
constar
do contrato o ser 'iço fi que
obrigado e a respectiva r nnuneruç: o.
Art. 95.0 Os lugares do director de educação física e
professores
auxiliares de educação física serão providos,
ouvido O con '(Ilho escolar, sob proposta do director do
Instituto,
em oficiais do exército habilitados
com o curso
(~a respectiva
arma ou serviço, e com o diploma de professor de educação física, de pôsto Dão superior a capitão.
§ único. A permanência,
no Instituto, dos oficiais a que
se refere o presento artigo é limitada ao fim do ano escolar em que tiverem ascendido ao posto de tenente-coronol.
ó

ó
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Art. 96.0 Os comandantes de companhia e os oficiais
de serviço serão nomeados por propouta do director, mediante propos tu do -egonto da secção oudo existir a vaga.
Art. 97.0 A nomeação dos comandantes de companhia
recairá em capitães do activo, de preferência da arma
de infantaria, com o curso da respectiva arma.
Art. gS. o Os oficiais de serviço serão capitães ou tenentes do activo, com curso da arma.
Art. 99.0 O pessoal auxiliar do ensino será recrutado de
preferência entre os sargentos do exército ou da armada.
Art. 100.° O tempo de serviço prestado pelo pessoal
militar do Instituto é considerado como tempo de serviço
militar.
Art. 101.0 O pessoal do Instituto será substituído, durante' a sua falta ou impedimento legal, pela forma s guinte:
a) O director, pelo oficial mais graduado ou antieo
entre o sub-director, regentes c professores;
b) O snb-dí rector, pelo regente mais graduado ou antigo;
c) 08 regentes, por professores das respectiva secções, escolhidos pelo director;
d) Os professores, tanto quanto possível, por outros
do mesmo grupo do disciplinas, nomeados pelo conselho
escolar;
e) O medico. por outro, nomeado pelo Ministério da
Guerra ;
.f) Os comandantes de companhia, pelos oficiais de
serviço fiai, graduados ou antigo R em cada secção;
g) 01:'\ oficiais de serviço, 'Por outros que possam desempenhar e saa funç os, acumulando-as com o . eu serviço no Instituto;
h) O secretário, por um oficial de serviço no ln tituto,
nomeado pelo director.
Art. 102.0 O restante pessoal será substituído por determinação do director do Instituto.
Art. 103.0 A nomeação do professor com que é aumentado o respectivo quadro' só s(>rá feita quando as
circunstância. orçamentais o permitirem.
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Art. 104.° O provimento de lugares de professores
ordinários serú feito pelo Ministério da Guerra, sob proposta do con: olho escolar, que os escolherá entre os ofi-
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ciais 0.0 activo ou da reserva do exército permanente
ou
da armada
que, satisfazendo
às condições
fixadas no
artigo 81.°, declarem.jclgnr-so
habilitados para o desempenho destes lugares, ou por concurso de provas públicas, nos termo!" indicados no artigo 126.°
-.
Art. 105.° 01' candidatos
aos lugares do professores
ordinários
deverão apre entar os seguintes documentos:
a) Para a comprovação
das habilitações
scicntíflcas,
os originais
ou públicas-formas
das cartas dos cursos,
sendo e tas somente admitidas
depois de confrontadas
com 0;-\ originai. j
b) Para a vorificação do serviço de oficial o seu cOJUportamento,
a nota de assentos ou certidão do respectivo
livro de matrícula.
S único. 1~ facultativa ao candidato a apresentação de
quaisquer
documentos
abonatórios
ou provas
da sua
aptidão para o lugar que pretendo.
Art. 106.0 Qnando se dor qualquer vaga de professor
ordinário, o director reünirá em conselho os professores
ordinários ofectivos para. ser declarada a vaga; enviando
ao Ministério da Guerra, por intermédio
da Inspecção
Permanente,
o respectivo anúncio acompanhado
da solicitação d qUI o me, mo seja publicado na Ordem do Exército e no Diário do Goeêrno, O anúncio referido serú
igualmente
afixado em local bem visível, em cada uma
das secções do 1nstituto,
II pnblicado
nos dois jornais
de maior tiragem da capital.
§ úuic • ~. o anúncio indicar-se há a cadeira, disciplina on grupo de disciplinas, as condições de admissibilidade,
o documentos
que devem acompanhar
as declaraçõcs dos candidatos e, finalmente, o prazo dentro do
qual a me m: S serão aceites, o qual será de trinta dias,
contados do dia imediato àquele em que SLI publicar o
anúncio no Diário do Govérno.
Art. 107.0 Os candidatos
deverão apreseut, r na secretaria
do Instituto,
até as quinze horas do último dia
do prazo marcado no anúncio, as 'suas declarações feitas
om papel
olado, dirigidas ao director do Instituto 0 devidamente instruídas.
§ único. Em livro o:>pAclal se lavrará têrmo de entrada de cadn declaração,
o qual será assinado pelo secretário
do ln. tituto, se a declaração tiver sido enviada
por alguma e stação ofi cia 1, e também pelo candidato ou
sou bastante procurador.
se um ou outro entregar pessonlmente a sua declaração na dita secretaria.
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o prazo fixado no anúncio, o di.
Art. 108.0 Terminado
rector do Instituto
convocará
os professores
ordinários
efectivos para so constituir
o júri que deve efectuar a
escolha e a êste serão presentes os documentos dos cano

didatos.
§ 1.° O júri será formado pelo director do Instituto e
por todos os professores ordinários
efectivos que estiverem em efectivo serviço no dia da constiturção do mesmo
júri, servindo
de presidente
o director, e de ecretário,
sem voto, o secretário
do Instituto.
§ 2.° Para os fins consignados no parágrafo anterior.
consideram. se em electivo serviço os professoros :
a) Que não ostiv erem dispensados do serviço escolar,
ou ausentes com licença do l\lini~tério da Guerra ;
b) Que não estiverem desempenhando
serviço público
incompatível com o S "'1'o:;içodo magistério;
c) ~ne não estiverem impedidos por motivo (le doença
comprovada.
§ 3,° Quando, no concurso
por provas públicas,
o
conselho julgar
necessário
que 1111 constituição
do .i úri
entrem antigos professores,
profOSSOJ'11S de outras escoo
las similaros,
ou pessoas
do reconhecida
competência,
proporá,
por intermédio
da Iusp('('(;ão Permnneuto,
em
proposta
fundamentada
ao Miuiatério
da G uorra, a sua
nomeação, não pudendo nenhum dos proposto
ter gra·
duação superior
à do presidente
do júri.
Üada UIU
dos vogais estranhos
ao corpo doeeute vencerá
urua
gratificação
de 40;) por cada 8\,S8110 :1 (Iue compare-

cer.
Art. lO!). o O presidente
do júri t(1!U voto simpl s
quando o júri, cm qualquer votncão a (1'10 haja de proceder, esteja constituído com I1lll número par ri,' vogai'
votantes,
o tom voto duplo, simultâneo,
SOlllprl1 quo ê. se
número seja ímpar,
Art. 110,0 Nenhuma sessão do júri so poderá efectuar
som que estejam presentes,
pelo menos: dois terços dos
seus mombros.
§ único. 'rodas as votações serão nominais.
Art. 111.° Logo que tiver constituído o júri, o presidente mandará afixar nos mesmos lugares em que foram
afixados os anúncios, nos termos do artigo 106.°, um editai contendo
os nomes,
graduações
e categorias
do
membros
do júri, e remeterá cópia autêntica do' mesmo
edital ao Ministério
da Guerra, por intermédio
da Inspecção Permanente.
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parte do júri os cousanaté o 3.° grau.
do Instituto
seja aplicável a doutrina
dêste artigo, assumirá a presidência
do
júri o professor
mais graduado ou mais antigo dos quo
fizerem parte do júri.
Art. 113.u Decorridos
três dias, pelo menos, depois
de feita a publicação a que se refere o artigo 111.°, proceder-ao há lL votação sõbre li. admissibilidade
dos candidatos, depois de examinados os respectivos documentos.
§ 1.0 Para efeitos deste artigo o processo de cada
candidato,
constituido pelos documentos a q ue se refere
u artigo 105.°, será facultado a cada um dos membros
do júri, que o poderá O.-aminar na secretaria.
§ 2.0 O processo da votação 6 o proscrito no artigo
115.0 e respectivo
§ 1.0 dêsto regulamento.
§ 3.° Para ser admitido é necessário que o candidato
obtenha voto favorável da maioria absoluta do número
de votantes.
§ 4.0 Nas declarações dos candidatos o presidente do
júri lançará
o despacho quo traduza o resultado da votação, servindo- se dos vocábulos «admitido» e « excluído» .
Art. 114.0 Logo que estiver terminada
a votação a
que se refere o artigo ant('cpdente,
o presidente
do júri
mandará
aflxar, no. mesmos locais já referidos no artigo 10G.0, um edital eontendo os nomes e postos dos
candidatos admitidos e remeterú ao Ministério da. Guerra,
por intermédio
da Inspecção
Permanente,
cópia autêntica do edital, para ser publicado no Diário do Gooêrno.
_\.1'1. 115.0 Decorrido.
quinze dias, pelo menos, depois
.}C' feita a publicação
a que so refere o artigo anterior,
reünir-se
hi novamente o júri para proceder às votat;Õ( s, as quais serão feitas por meio de listas. As Iistas,
em quo so escrever: o as palavras «aprovo» ou (rejeito»,
serão as inadas pelo membro votante.
§ 1.0 Quaudo se tratar da votação sobro mérito absoluto de cada um dos candidato , lançar-se hão em uma
urna as listas quo e.'primem o juízo da. votação.
~ 2.0 Quando se tratar da vota .110 sobre o mérito 1'0lativo de dois oundidatos, emIJl'cgar-so hão duas urnas,
m cada uma das quais serão recebidas as listas que exprimem o voto relativo a cada um dos candidatos.
§ 13.° S(' algum candidato não obtiver em mórito absoluto dois terços do número total do votos que se encontrarem na urna. considerare há não aprovado.

güínoos ou afins dos candidatos
§ único. Qllundo ao director
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Art. 11G.o Se houver um único candidato. votar-se há
apenas sôbre o seu mérito absoluto .
Art. 117.u No caso de haver mais do um candidato a
sorte designará a ordem por que devem ser votados, procedendo-se primeiro às votaçõea necessáriaa para conhecer
o mérito absoluto de cada um e dopois às Indisponsáveis
para estabelecer a preferência entro todos os candidatos.
§ único. As votações para estabelecer a preferência a
que se refere o presente artigo serão feitas da maneira
seguinte:
Designados os candidatos aprovados em mérito absoluto pelos números de ordem que 11 sorte indicou, recatrá
uma votação sobre os dois primeiros. O que nos a votação obtiver maior núm 1'0 de votos será, por meio da segunda votação, comparado com o tercoiro ; e u. sim sucesivamente
se farão as votacõos até o último. O (pIe reüuir maior número do votos da última votação obterá.
preferência sõbre todos os outros.
Art. 118.0 Em todas as votações, tanto sobre o mérito
absoluto como sôbre o mérito relativo, servirão de oscrutinadores os dois vogais mais graduados do júri.
Art. 119.0 No livro de actas do júri o secretário consignará o resultado dos diversos escrutínios, declarando,
por extenso, o número de votos que obteve cada candidato e os nomes dos respectivos votantes. No mesmo livro se devem lançar, na integra, as delib racões do júri
e se fará monção das declarações de voto dos seus vogais e dos protestos e reclamações dêstes, Do mesmo livro constarão quaisquer reclamações dos candidatos sõbre a. validado dos actos do concurso.
Art. 120.° 'rodas as questões suscitadas no decurso de
qualquer sessão do júri sorão resolvidas pelo mesmo
júri, por maioria de votos, mencionando-se
o ocorrido na
acta respectiva, podendo fazer a declaração de voto o
vogal ou vogais vencidos.
Art. 121.0 Do todas as . essões do júri se lavrarão
actas, fJuo serão assinudas por todos os membros presentes, logo depois da respectiva sessão.
Art. 122.° Findas as YOtH~ÕHS.serão propostos pelo
júri ao Ministério da Guerra, por intermédio da Inspecção
Permanente, o candidato 011 candidatos escolhidos, sendo-lhe igualmente remetido o processo r ferente h e colha, do qual deverão constai' :
1.0 As d claraçõos documentadas do candidatos;
2. o Cópia das actas de todas as sessõ s do júri.
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Art. 123.0 Sondo aprovadas pelo ~linístério da Guerra
as propostas a que se refere o artigo 122.0, o candidato
escolhido será provido no lugar vago, mediante decreto.
Art. 124.0 A nomeação do professor ordinário só se
torna definitiva depois de cumprido o disposto no artigo 82.0
§ único. • o a informação a que "113 refere o artigo 82.0
não fõr favorável, considerar-se há o lugur vago.
Art, 125.0 .J:'" o caso de não haver candidatos parn o
lugar vago anunciar-se há novamente ti. vacatura o se
ainda nenhum se apres ntar, ou aqueles que o fizerem
nao reünirem as condiçõ(:Is e.-igidas, o Ministério da
Guerra, sob propo .ta do conselho escolar, transmitida
por intermédio da Inspecção Permanente, nom oará um
oficial idónoo para o deseinp nho dõsse lugar.
Art. 126.0 Quando o conselho uscolar, COD rituído em
júri, entender que não tem bases seguras para julgar da
competência especial do candidato a propor. ou quando
qualquer dos candidatos, rcünindo toda as condições de
admissibilidade,
r queira ao mesmo consélho,
até as
quinze horas do terceiro dia posterior à publicaç o no
Diário do Governo da relação dos candidatos admitidos,
a abertura do concur 'o por provas públicas para o provimento do lugar vago, sustar-se hão todas as operaçõe
relativas à e colha para o provimento desse lugar, e o
conselho escolar procederé, nos termos dêste regulamento, à ab -rtura de novo concurso, que será por provas
públicas e ao qual só poderão c~)Ucorrer os candidatos
já admitidos.
Art. 127.0 As provas para o provimento cm concurso
d.e provas públicas do lugaL' de professor ordinário consistem:
1.o Na execução de trabalhos de aplicação, sõbre ponto tirados à sorte, na própria oCfisiiLO,relativos à matéria
da cadeira, di ciplina ou grupo de disciplinas a concurso, devendo os candidutos elaborar seguidamentl' um
relatório acerca dês 'es trnbnlho , o qual lerão em seguida perante o júri.
Finda a leitura do relatório poderão o candidatos ser
interrogados ncêrca dõle por dois membros do júri, não
devendo todo o interrogatório durar mais do uma hora .
• 2.0 Em duns liçõe orais, do um tempo de aula cada
u?1a, exposta 1)010 candidato .como modêlo do seu ensino e versando sõbr pontos tirados à. sorte com a antecedência de quarenta e oito horas, devendo eguir-se
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a cada lição a argumentação feita por dois membros do
júri, para êsse fim nomeados, cada um dos quais poderá
interrogar até meia hora.
3.° Na defesa de uma dissertação sõbre assunto escolhido livremente pelo candidato, entre as questões mais
importantes relativas às matérias versadas no exercício
do lugar para que está fazendo concurso, devendo ti. argumentação ser feita por dois membros do júri, previamente dosignados para êsse fim, cada um dos quais poderá interrogar até uma hora.
§ 1.o As provas práticas procederão as provas orais e
serão eliminatórias.
§ 2.° A dissertação será impressa ou dactilografada e
os candidatos deverão ontregar na secretaria do Instituto,
trinta dias antes do designado para so realizarem as primeiras provas do concurso, o número de exemplares
igual ao dos membros do júri e mais seis.
Os candidatos quo não ontregnrom a disserta cão no
prazo marcado são excluídos do concurso.
S 3.° Nos pontos para os trabalhos práticos deverão
designar-se as exigências particulares de cada trabalho e
bem assim o número e duração das sessões destinadas
à SUII. execução e à elaboração do respectivo relatório.
S 4. ° Os pon tos para as lições orais deverão versar
sõbre os assuntos mais Importantes que constituam a
respectivas cadeiras, disciplinas ou grupos de disciplinas, atendendo-se a que nunca possa, no mesmo concurso, repetir-se o ponto que uma vez tenha saído em
sorte, nem serem objecto do lição oral os pontos escolhidos pelo candidato para terna da sua dissertação.
§ 5.0 Os pontos estarão patentes, na secretaria do Instituto, aos candidatos admitidos, nos vinte dias anteriores ao que fõr designado para a primeira prova.
§ 6. o Em cada dia não podem defender dissertação ou
dar lição oral mais de doi" candidatos} decidindo a sorte
qual dõles deve I:H~r o primeiro,
§ 7.0 Os pontos para os trabalhos prétticos ou para as
lições orais são tirados na presença de três vogais e do
secretário do júri, na sala dos concursos, pelo candidato
que a sorte decidir que seja o primeiro n dar provas.
§ 8.° O ponto para os trabalhos práticos será um s9
para os candidatos que derem esta prova no mesmo dia.
S 9.° Durante as provas práticas os membros do júri
podem dirigir aos candidatos as preguutas qu(' julgarem
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necessárias
sõbre a execução do processo que fõr objecto
destas provas.
§ 10.0 Se dois candidatos derem lição no mesmo dia,
o pouto será o mesmo pam ambos; para os candidatos
que não derem lição no mesmo dia os pontos serão diversos.
No primeiro
caso de que trata êste parágrafo
o segundo candidato não poderá ouvir o que o preceder.
§ 11.0 A ordem por que os candidatos deverão dar as
diferentes
provas
de concurso será determinada
pela
sorte, do modo seguinte:
No primeiro
dos dias designados
para a tiragem do
ponto para os trabalhos práticos haverá um sorteio por
esféricas numeradas,
em quo tomarão parte todos os candidatos,
os quais deverão dar aquela prova pela ordem
dos números que lhes couberem no sorteio.
Análogos
sorteios
se farão nos primeiros dias destinados à defesa da dissertação
e à tiragem do ponto para
a primeira
ou segunda
lição, a fim de fixar a ordem
segundo
a qual os candidatos
darão cada uma dessas

provas.
Todos os sorteios serão feitos na sala dos concursos
perante
os indivíduos indicados
no § 7.0 dêste artigo,
devendo os candidatos tirar à sorte, pela ordem da prioridade da entrada dos seus requerimentos
para admissão
ao concurso.
O primeiro dos candidatos
que a sorte tiver designado para fazer trabalhos
práticos no mesmo período
ou dar . ão no mesmo dia tirará o ponto dessas provas.
Art. 128.° Ao consolho escolar, constituído em júri,
compete elaborar
o programa
do coucurso por provas
públicas para o provimento
do lugar de professor ordinário para quo se abriu o concurso ..
Êste programa,
depois de aprovado pelo Ministório da
Guerra,
será afixado cm lugar bem visível em cada uma
das secções do Instituto o publicndo em Ordem do Exército e no Diário do Gocêrno,
§ único. No programa
do concurso
indicar-se
há o
lugar para que be abre o concurso, por provas públicas,
o o prazo do concurso,
o q nal será de noventa dias,
contados
do dia imediato àquele em que se publicar no
Diário do Govêrno O referido programa.
Art. 129.° Havendo
mais do um lugar a prover por
coucur o do provas públicas, proceder-se
há sucessivamente aos COOCUI' os que os provimentos
exigirem, de

808

ORDEIII DO EXERCITO

_~.o

15

1.' Série

modo que só depois de findas as votações de um concurso comecem as provas doutro.
§ único. Compete ao conselho escolar' fixar a ordem
segundo a qual devem realizar-se os concursos, tendo
em vista as exigências do serviço escolar, seguidamente
ao que elaborará c submeterá
à sanção superior o programa do concurso que primeiro se há-de efectuar.
Em sessões ulteriores o conselho escolar tratará dos
programas dos restantes concursos, submetendo-os oportunaruente à sancão superior, de modo qu possa ser
satisfeito o preceito dêste artigo.
Art. 130.° Na sessão em que votar sôbre a admissão
dos candidatos, ou na imediata, o júri designará os dias
e as horas cm que deverão ser dadas as provas do concurso, a ordem que nelas so terá de seguir e quaisquer
outros preceitos que, segundo êste regulamento, se devam
adoptar.
§ 1.0 Ao presidente do júri compete promover que se
afixe, logo que finde a sessão, em local bem visível, em
cada uma das secções do Instituto, um edital contendo:
1.° Os nomes e postos dos cau didatos admitidos;
2.° Os dias e as horas das provas e da tiragem dos
pontos;
3. ° Quaisquer outras resoluções tomadas pelo júri relativas ao concurso e em harmonia com o preceituado
neste artigo.
§ 2.0 Compete também ao presidente do júri promover
ti. remessa
ao Ministério da Guerra, por intermédio da
Inspecção Permanente, de uma cópia, autentica
, do edital, para ser publicado no Diário do Gocêrno,
Art. 131.0 O candidato que tiver requerido concurso
por provas públicas será o primeiro fi prestar cada uma
das várias provas do concurso, sendo aplicável aos outros concorrentes ó disposto no § 11.0 do artigo 127.0
Art. 132.° Quando o concurso por prova~ públicas fõr
aberto a requerimento de algum candidato e ste não
concorrer, deixar de apresentar a sua. dissertação no pra7.o
legal, desistir do concurso, faltar fi dar a primeira prova
sem motivo justificado, ou praticar qualquer outro acto
tendente a eximir-se a dar as provas respectivas, o pre·
sidente do júri exigirá a cada um dos candidatos declaração escrita sõbre se desejam que o concurso continue
por provas públicas ou não, No caso de estas declarações
serem todas concordes, o júri procedera em harmonia
com elas. No caso contrário, continuarão as operações
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do concurso,
procedendo-se
à. execução das provas nos
prazos fixados.
§ único.·O candidato incurso no disposto neste artigo
fica inibido de concorrer a qualquer outro concurso, quer
documental
quer por provas públicas, que venha n realizar-se nas escolas dependentes
da Obra Tutelar e Social dos Exércitos
de Terra e Mar.
Art. 133.0 O candidato que faltar a tirar o ponto ou a
alguma das provas no dia e hora marcados, sem ter prevenido o presidente do júri, perderá o direito ao concurso
a que tiver "ido admitido.
§ 1.0 e o candidato,
antes de tirar o ponto ou do
principiar
algumas
das provas do concurso, prevenir,
por escrito, o presidente
do júri do motivo justificado
que o inibe de compar€'c01', o mencionado
presidente
convocará o júri, para lho comimicar o ocorrido, podendo
o dito júri, v rificada a legitimidade
do impedimento,
espaçar até quinze dias o coucurso do candidato impedido,
continuando
sem interrupção
as provas dos outros can0
didatos, salvo o disposto no artigo 131.
0
§ 2. O candidato q ue por motivo justificado faltar a
alguma prova para. que tiver tirado ponto, ou fõr obrigado 11 interrompê-la,
deverá, quando admitido a nOYI1
prova, tirar outro ponto.
§ 3.0 S6 Si' consideram
motivos justificados
para a
falta de comparência
dos candidatos
ou para a interrupção de prova a doença legalmente
comprovada
e "erificada e os casos de fõrça maior que como tais forem
considerados
polo júri.
Art. 134.0 Re por alguma causa extraordinária
forem
interrompidos
os actos do concurso, não se repetirão as
pro .as já. dadas.
Art. 135.0 No dia da última prova prática do último
concorrente
o júri procederá imediatamente
às votações
sõbro os as provas, considerando-so
aprovados
nela os
candidatos que obtiwrem
maioria de listas com a palavra e aprovo».
Art. 136.° Finda a votação a que se refere o artigo
anterior, o presidpute
do júri mandará afixar, nos mesmos locais cm que se hajam afixado anteriormente
os
editais e programas
do concurso, a relação dos candidatos admitidos às provas orais e enviará ao Ministério da
Guerra, por intermédio da ln pecção Permanente,
cópia
autêntica
dessa relação,
prosseguindo
o concurso conformo constar do programa respectivo.
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Art. 137.° Em seguida à última prova do concurso o
júri procederá imediatamente às votações pela forma indicada no artigo 115.°, tendo em atenção as disposições
dos §§ 1.0, 2.° e 3.° do mesmo artigo, do artigo 116.° e
do artigo 117.° e seu § único.
.
Art. 138.° Terminadas todas as votações, serão propostos pelo júri ao Ministério da Guerra, por intermédio
da Inspecção Permanente, o candidato ou candidatos escolhidos, sendo-lhe igualmente remetido todo o processo
do concurso, o qual deverá conter:
1.0 Os requerimentos, documentados, dos candidatos;
2.° Cópias autênticas dos programas e das actas de
todas as sessões do júri;
3.° Quatro exemplares da dissertação de cada candidato.
Art. 139.° São aplicáveis aos concursos por provas
públicas as disposições a que se referem os artigos 118.°,
119.0, 120.°, 121.°, 122.°, 123.°, 124.° e 125.° do presente regulamento.
Art. 140.° Quando, nos termos do artigo 90.0 e sou
§ único, se recorrer à nomeação de professores provisórios, a escolha dêstes será feita, normalmente, observando
o que pelo presente regulamento fica preceituado relativamente à escolha dos professores ordinários, mas com
as seguintes alterações :
a) Não haverá concurso de provas públicas;
b) Não se farão no Diário do Govêrno as publicações
a que se referem os artigos 106.0 €I 114.0;
c) O prazo a que se refere o artigo 115.0 reduzir-se há
a quatro dias.
Art. 141.° Se- a necessidade de admitir qualquer professor ocorrer em cireunstâncias tais que, para o bom,
funcionamento oscolar, seja absolutamente necessário
providenciar sem demora, poderá o conselho escolar não
executar o disposto no artigo 140.° e, fundamentando a
sua resolução. propor ao Minístério da Guerra, por intermédio da Inspecção Permanente, a nomeação de um
oficial idóneo para o desempenho dõsse cargo.
CAPiTULO IV

Atribuições e deveres do pessoal dirigente e de ensino
Atribu'ições e deveres gerais

Art. 142. O director, auxiliado por todos os oficiais
do Instituto, promoverá ouídadosamonto a instrução e a
educação cívico. e moral dos alunos, tomando como norma.
0
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o preceituado
nas disposições da secção 2. do capítulo I
da organização
da Obra Tutelar e Social dos Exércitos
de Torra e Mar, que contém as bases fundamontais
de
educação
nos estabelecimentos
da mesma Obra Tutelar
e Social.
Os professores
das diferentes
disciplinas,
especialmente os dr português,
geografia e história, devem aproveitar todos os ensejos que se lhes deparem para ministrar aos seus alunos a instrução e educaç!io cívicas.
Certos assuntos, como os direitos e doveres dos cidadãos, os fundamentos
da democracia o o respeito pela
lei o todo o mecanismo da organização
social, deverão
mesmo ser truttulos om pllJestras feitas com tal objectivo.

§ único. As bases fundamentais
na educação, constantes
da secção II do capítulo 1 da organizncão
da
Obra Tutelar
e :-;ocial, a que se refere êste artigo, SI:'1';[0 afixadas uas duús Secções do Instituto,
em lugar onde
possam facilmente ser consultadas
pelo corpo educatiyo
e alunos.
Art. 143.0 Fica expressamonto
proceituada a comemoração da in<lependência nacional, no dia 1.0 de Dezembro, a do aniver ário da morte de Camões (festa do
Portugal)
e a do uni \"('1, úrio da fundação
do Institutg.
Atriblliçõ('s c üevercs (', pedais <lodIrector
Art. 144.° O director (,-,erce a. superintendência
e flscaliza..;: o do todos os servíços, inelnindo
os relativos II
insrruç: o primáriu g(ft'ul, orientlmJo·os
sob sua inteira
responsabilidade,
para conseguir
a molhor instrução e
educação dos alunos, a mais perfeito higieno o intelieconomi:t.
*1. único.
Ao director
Tomar, em caso

gente

compete e~pecialmento:
urgC'nte, as resoluções oxtraordimirins quo 1\S circnnstllneius
reclamarem,
participando
as
providõncias
udoptaJas
ao general inspector, ao Conselho 'I'utelar e Pedagógico,
ao conselho
escolar ou ao
conselho adroinistrati\"o,
conforme a natureza
dos aso

suntos,
2.0 Nomear o sf'gointo pessoal:
a) Um hibliotecário, ouvido o conselho escolar ;
b) Os directore'
do laboratórios,
gabinetes e museus,
ouvido o conselho escolar;
c) Os directores de curso, ouvido o respectivo
con elho;
•

8E3

ORDEM DO EXJtRCITO

N.o 15

V Sêrie

3.0 Autorizar, por despacho, as certidões pedidas à secretaria, para serem extraídas dos livros do Instituto, que
se referirem a actos públicos;
4.0 As~inar os termos de abertura e encerramento de
todos os livros destinados à escriturnçfio do Instituto e
rubricá-los por seu punho ou chancela;
5.o Assinar as cartas de curso e diplomas;
6.o Elaborar um relatório anual, dirigido ii.o general
inspector, sôbre 11 forma como decorreu o ensino e vida
do Instituto, propondo o que .i ulgar útil e necessário ao
aproveitamento dos alunos e progresso do Instituto;
7.° Convocar as reüniões do conselho escolar nos
dias fixados no regulamento e sempre que os interêsses
escolares o exijam, presidindo às respectivas sessões;
8.0 Presidir, quando o Julgar convonionte, às reuniões
dos conselho. do curso;
9.0 Conceder licença nos sC'guintes termos:

.

1.° Ao pessoal militar :
Todas as licenças o dispensas que, pelo regulamento de disciplina militar e mais reguIamentos em vigor no exército, são da
competência de comandante de regimento,
na parte aplicável no Instituto.

2. o Ao pe soai eh-ii:
a) Com vencimento,

a todo o pe soal, até
cinco dias em cada ano, por motivos ateudíveis, fora do tom~o de férias;
b) Sem vencimento, a. todo o pessoal, até
dez dias em cada ano, por motivos atendíveis, fora do tempo de férias.

3. o Aos alunos:
Até três dias em cada ano, fora do tempo
de férias, e 3o0S domingos, quando o mereçam pelo seu procedimento e ~\proYeita.
monto escolar.
4.0 Ao pessoal militar o civil:
Com vencimento, durante as férias, a todo
pessoal que possa ser dispensado.
Art. 145.° O director não pode exercer
no Instituto.

O

o magistério
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§ único. Quando a direcção fõr exercida interinamente
por um profe sor, êste poderá continuar a reger as suas
aulas no Instituto.
Do suh-dírector
Art. 14G.o Ao, sub-director
compete coadjuvar
o director e executar, sob a autoridade dêsto, a fiscalização
de todos os serviços, com excepção do de carácter pedagógico,
sendo directa e imediatamente
responsável,
perante o director, pela polícia c disciplina.
Tem por deveres especiais, além da sua função educativa permanente:
1.o Cumprir e fazer cumprir as ordens gerais e determinaçõo
do director;
2.° Substituir o director, durante o sou impedimento legal, quando, nos termos dêsto regulamento,
lhe pertença;
a escrituração
do
3.0 Ter sob sua responsabilidade
registo de corrc~pondência
confidencial,
da sinopse das
ordens dr execução permanente,
dos registos disciplinares, do livro de matricula
do pessoal dirigente
e de
ensino
do livros de registo das faltas dos professores
e aluno";
4. o Visnr as requisições dos professores;
5. o Oone der licença nos seguintes termos:
L? .\0 pessoal militar do Instituto, com excepção
dos profe 8:;or08, todas as licenças e dispensas que, pelo regulamento do disciplina
militar e mai rC'gulament08 em vigor no
-xército, s' o da competência
dos segundos comandantes de regimento, na parte
aplicável ao Instituto.
o pessoal civil:
Sem v n .imento, a todo o pessoal menor do
Instituto, até oito dias em cada ano, por
motivos urgentes e atendíveis.

:3.0 Ao

aluno:
Ouando a mereçam, aos domingos o dia.' feda. dos, pela sua aplicação e comportamento.
Do regentes de secçao

Art. 14 j'. o O. regentes de secção coadjuvarão o director e ub-director. oxccutando, sob a sua autoridade,
a
fiscalização de todos os serviços da sua secção, para que
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recebem delegação, sendo directa e imediatamente
responsáveis, perante a direcção, pela sua policia e disciplina.
Compete
especialmente
aos regentes,
além da sua
função educativa permanente:
1.0 Propor ao director o horário de serviço interno
para a respectiva
secção;
aos professores
as ordens do director,
2.0 Transmitir
dando sôbre elas as necessárias explicações;
3. o Regular
o trabalho dos alunos para que aproveitem os tempos livres não destinados
a descanso;
4. o Vigiar pela conservação,
ordem e ornamentação
dos alojamentos
e mais dependências,
de modo que a
educação dos alunos se faça dentro dum ambiente sereno
e agradável ;
5. o Informar
as requisições dos profcssoros ;
6. o Receber os pedidos ou reclamações
que sejam feitas pelos país, mãos ou tutores dos alunos para serem
tomadas na devida consideração,
transmitíndo-as
ao subo
-dírector quando exijam resolução superior;
7.0 Comunicar,
por escrito, ao sub-director
qualquer
impedimento
que determine falta ao sorvlço ;
8. o Visar o em iar ao sub-director
o relatório do oficial de serviço, no qual, além das ocorrências
e. traordinárias, se mencionarão os divorsos serviços que não foram executndos,
os que foram iniciados mais tardo 011
terminaram
mais cedo do qllO a hora marcada,
o estado
sanitário
do pessoal, a disciplina, a qualidade e quantidade da refeições, acompanhado
dos boletins dos diversos cursos, devidamente
preenchidos
o com as faltas dos
alunos;
0.0 Conceder licença nos seguintes termos:
1 . o Ao pessoal

militar:

Aos militares em serviço na secção, com excepção dos professores,
todas as liconçns
e dispensas que, pelo regulamento
de disciplina militar c mais regulamentos
em
vigor no exército, são da compotêucia dos
comandantes
do batalhão encorporado,
na
parte aplicável ao Instituto.
2. o Ao pessoal

civil:

Sem vencimento,

a todo o pessoal

menor da

secção,

ató cinco dias em cada ano, por

motivos

atendíveis

o urgentes.

L" Série
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3.0 Aos alunos:
Quando

o mereCl'rom,

aos domingos e dias
o bom pro·

foriados, pela sua aplicação
codimento.
Dos l)rofc~sorc.

_ Art. 14 -." O' professores

ordinários
efectivos e os
profe soros provisórios
têm os mesmos direitos, deveres
o regalias
dos professores
das mesmas categorias
dos
estabelecimentos do ensino técnico iudustrial o comercial,
em tudo qno n110 seja prejudicado
por disposições de leis
, l'~gulamentos
que lho sf\jam e.·pre8s<lmcute aplicáveis;
incumbo-lhes
o aperfeil,'oallJellto da cdllca<:ilo dos alunos
e compete lbcs o:specialull'nte:
1.0 Reger as disciplinas ou truhalhos do gruJlo ou cadeira U fll10 pertençam, cumprindo os programas
C pl'O'
ceitos rogulttllH'ntaros;
~. o Propor
aos cOIll'olhos de curso P, em caso de urgência, ao diroctor as modiM.s que jl1lgarl'm eficazes para
so lTIl'lhorar o ousino o a oducução ;
3.0 I companhar os alunos nas vi .itas o o.'cnrsôes do
estudo que se )'l'lacÍollcm com H lições estudadas
nas

suas aulas j
4.0 Participar,

por rscrito, ao díroctor quatquor impedimonto Qlll' Os obrigue a íaltar, fluer aos consl'lhos e à
l't'gOncin fins di l'iplina:-; (I tr:\halhos <,scolaro8, quer no
]10[1 tual cum primcllto
do }1OJ'ário fixado para o ensino;
f)." Dirigir os ~Ul'\ iços do g"\hilletps, Iaboratórios
(I
museus,
destinados
ao ensino prútico das disciplinas, a
seu cargo, e propor 11 aqui~;Íção do tudo o que fõr necossário lHu'u Os conservar,
renovar o aumontar,
IH'm como
n. instruções conducontes
a evitar danos ou extravios e
, segurar n eficAcia e regull1l'idatie do ensino;
G.o Enviar para a secretaria do Instituto, logo que ter·
minom as aulas, no fi III do cada período os colar , o bolo·
tim da notaR obtid.as pelos alunos om exel'dcios rscritos
\l trabalhos
csco1n.rcs 011 oficinas, as quais serão publicadns depois do dcfillith'o apuramanto
das classificaçõos
pelo conselho d curso j
7.0 Informar
os relatório'
dos tirocímos dos alunos
do. curso. cspeciali7.ado.;
8. o Insere\,('}' no bolt,tim escolar os númrl'os dos aluo
110
(IU(' ohti\' 'rl lU nota
inferiores
a 10 yalo}'es e
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acompanhar de indicação das causas prováveis
das deficiências dessas provas, a fim de habilitar o director do Instituto a tomar as providências que julgar
mais convenientes;
9. o Aproveitar todas as ocasiões para educar os alunos na estima e dignificação do trabalho;
10. o Não permitir a saída das instalações a seu cargo,
para fora do recinto -do Instituto, de qualquer objecto
em carga às mesmas, sem autorização escrita do director do Instituto.
Art. 149.0 O número de lições semanais a que, erão
obrigados os professores é igual ao estabelocido na legislação relativa aos cursos equivalentes nas outras escolas, institutos 011 liceus, salvo determinação em contrário do Ministério da Guerra.
§ único. Exceptuando os professores de instrução primária geral, aos professores dos restantes cursos pode
ser distribuído mais tempo de serviço além do que lhes
é fixado, até atingirem vinte e quatro lições semanais no
máximo.
fazê-ios

Do tlirector das oficina'!

Art. 150.0 Ao director das oficinas, além das atribuíções constantes do regulamento do conselho administratívo,

compete:

1.0 Dirigir os trabalhos nas oficinas conforme as disposições dês te regulamento e nos termos dos programas
o prescrições aprovados pelo consolho escolar;
2.° Informar freqüontemcnte
o director sõbre as dispo içõos reveladas pelos alunos na sua vocação profissional;
3. o Promover a conservação de todo o material a cargo
das oficinas e propor a aquisição do que fõr julgado necessário para o desenvolvimento o ampliação das mesmas oficinas;
4. o Propor ao conselho escolar tudo (planto soja conducente a melhorar e desenvolver- o ensino;
5.0 Informar sóbre os assuntos relativos 30 ensino li
que o director do Instituto ou conselho escolar julgarem dever com ultá-Io j0.° Propor ao director do Instituto a aquisição ou
construção,
nas oficinas, do material (lo ensino que se tornar nccessário ;
7.0 Regular o serviço dos mestres das oficinas, de harmonia com as prescrições superiormente
stabelocida ;

1.' Série
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8.0 Não permitir a saída das instalações a seu cargo
para fora do recinto do Instituto, do qualquer object~
em carga às mesmas, sem autorização escrita do director
do Instituto.
Do híbltoteeârto

..

Art. 151.0 Haverá um oficial, coadjuvado por dois
sargentos, encarregado da biblioteca, a quem compete:
. 1.0 Superintender em todos os serviços da biblioteca,
pelos quais é responsável para com o conselho escolar;
2. o Propor todas as medidas que julgue úteis ao desenvolvimento e bom funcionamento da biblioteca.
Do secretãrto

Art. 152.0 Ao secretário, além do' deveres gerais,
com pote especialmente:
1.o Dirigir e fiscalizar o serviço do pessoal da secretaria;
2.0 Cumprir o fazer cumprir. na parto que lhe diz respeito, as ordens dadas pelo director;
3.o Organizar os mapas mensais da presença de todo
o pessoal de in trução e das faltas dos alunos, os quais
er o presentes ao conselho escolar em sessão ordinária
de cada mõs ;
4.0 Lavrar e a sinar os termos de matrícula;
5. o Preparar os termos dos exames para serem preenchidos pelo júri;
6.0 Lavrar o assinar os t rmos de entrada dos requorimentos do concurso;
7. o Enviar aos directores dos diferentes cursos os boletins das nota obtidas pelos alunos, recebidas dos professores, a fim de ser feito o apuramento de classifícações pelo re .poctivo conselho do curso ;
8. o Publicar e comunicar às famílias as notas obtidas,
em cada. período, pelos alunos;
9. o Minutar a corr<,spondCncia;
10.0 Escriturar o fazer escriturar os livros da secretaria;
11. o Passar as c rtidões que forem autorizadas pelo
director, quando tiradas do registo do freqüõncla ou
exame ;
1:3.o Servir do secr tário, s m voto, nas reüniões do
com elho scolar ;
13. o Assinar as carta e diploma de curso;
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14.0 Comunicar em Ordem do Instituto as determinações do director.
§ único. O secretário terá em seu poder, e sob ti. sua
responsabilidade,
os seguintes livros, rubricados pelo
director:
1.0 Livro das actas do conselho escolar do Instituto;
2. o Livro das actas dos conselhos de cursos;
3.° Livro das actas do conselho escolar para provimento de pessoal docente;
4. o Livro de termos de abertura e encerramento da
matricula dos alunos;
5.0 Livro de matrícula do pessoal dirigente o de ensino;
6. o Registo das apreciações das provas escolares;
7.0 Livros dos termos dos exames;
8.0 Registo das cartas de curso e diplomas conferidos;
9. o Livro de registo das faltas de professores;
10.0 Livro de registo das cadernetas escolares;
11. o Livro de registo das faltas dos alunos;
12. o Livro de registo das certidões passadas pelo secretário;
13. o Livros de registo dos termos de entrega de 1'0querimentos dos candidatos ao desempenho de funções
docentes;
14.0 Livros dos termos de passagem por médias.
Dos médIcos

Art. 153. Além dos deveres consignados no iegulamonto de serviço interno quanto aos módicos, compete-lhes mais:
1.o Fazer aos alunos as conferências sobre higiene que
lhes sejam doterminadas ;
2.0 Assistir ao conselho escolar sempre que para tal
fim forem convocados.
0

Doa comandantes dc companhia

Art. 154.0 Aos comandantes de companhia, além dos
deveres consignados no regulamento de serviço interno,
compete:
Ministrar, auxiliados pelos oficiais de 'serviço, a instrução militar preparatória aos alunos.
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Do lllrector de educação física

Art. 155.0 Ao director de educação física compete,
além da observância dos deveres do seu cargo, especialmente:
1. o Dirigir toda a educação física e instrução de es·
grima nas duas secções do Instituto;
2. o Auxiliar os alunos nas suas festas, sugerindo-lhes
a organização daquelas que não prejudiquem a aplicação
literária;
3. o Acompanhar os alunos às festas de carácter desportivo que forem superiormente determinadas;
4. o Ter it sua. responsabilidade o material e as instalações para o ensino da especialidade e propor o que
julgar conveniente para a conservação do material existente ou aquisição de novo material.
Dos professores e auxiliares de educação física
e e~grima

Art. 156.0 Aos professores e auxiliares de educação
física e de esgrima competem, além dos deveres do seu
cargo, os deveres especiais análogos aos prrceituados
no artigo 155. o para o director de educação física.
D08 conservadores preparadores de gabinetes,
laboratório8 e museus

Art. 157.0 Aos professores preparadores dos gabinetes,
Iaboratórios e museus compete:
1.0 Vigiar pela conservação e boa disposição dos instrumentos, aparelhos, colecções e mais objectos existentes
nos gabinetes, laboratórios e museus e bem assim pelo
arranjo dos utensílios das respectivas aulas;
2.0 Fazer a montagem e reparação das máquinas e
aparelhos com os recursos de que disponha o Instituto;
3.0 Fabricar o modelos que não dependam de ferramentas especiais e fazer as preparações para o museu
de história natural que não exijam também condições
particulares;
4. ° Orgnnizar. auxiliados pelos alunos, os catálogos
metódicos de todo o material de ensino e colccçõos j
5.0 Organizar os invrntários de todo o material, onde
se in icreverão 08 nrtigo« adquiridos;
6. o Comparecer na anlu sempre que, durante o seu
funcionamento, o respectivo professor o determine; tra-
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bulhar no gabinete durante o tempo que superiormente
lhes fór indicado, e apresentar-se no Instituto quando
extraordinariamente
se tornar necessário o serviço da
sua responsabilidade;
7. o Assegurar o conveniente funcionamento das diversas instalações eléctricas, bem como o de quaisquer ins trumentos de precisão que existirem no Instituto.
§ único. Estes empregados são imediatamente subordinados aos professores das disciplinas a que pertençam
os laboratórios e museus.
Dos mestres das oüeínas
Art . .158.0 Aos mestres das oficinas compete especialmente:
1.0 Vigiar pelo asseio e disciplina da oficina a seu
cargo;
2. o Ter em dia o inventário do material que pertence
à oficina;
3.0 Registar, em livro adequado, as requisições de matéria prima e bem assim o seu consumo, designando o
trabalho em que foi empregada e os alunos que executaram êsse trabalho;
4.0 Registar díàriamente
o número de horas de trabalho do cada aluno e a quantidade de obra produzida,
quando a natureza dela o permitir;
5.° Permanecer na oficina durante o tempo que superiormente lhes fôr marcado, ministrando a instrução da
sua especialidade aos alunos dos cursos industriais;
6. o Dirigir os trabalhos oficinais que lhes forem indicados pejos respectivos professores para os alunos dos
cursos especializados;
7. o Apresentar-se no Instituto quando extraordinàriamente se tornarem necessários os seus serviços;
8.° Manufacturar ou coadjuvar a manufactura de quaisquer trabalhos da sua especialidade sempre que lhes seja
determinado pelo director das oficinas.
§ único. Os mestres das oficinas estão imediatamente
su bordinados ao director das oficinas.
CAPÍTULO
Disposições

V

disciplinares

Art. 159.0 Todo o pessoal militar e civil em serviço
no Instituto está sujoito às disposições do regulamento
de disciplina militar.
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Art. 160.° O director tem, a respeito dos indivíduos
sob as suas ordens, om serviço ou apresentados no Instituto, competência disciplinar igual à dos chefes de estabelecimentos ou repartições militares.
Art. 161.°0 suh-director o os regentes de secção têm.
a respeito dos militares sob as suas ordens, em serviço
ou apresentados no Instituto ou na respectiva secção,
competência disciplinar igual à dos oficiais superiores,
sub-chefes de estabelecimentos ou repartieões militares.
Art. 16:?0 Os comandantes de companhia têm, fi respeito dos militares sob as suas ordens, em serviço ou
apresentados na respectiva unidade, competência disciplinar igual à dos comandantes de companhia encorporada.
Art. 163.° O professor a quem seja aplicada pena disciplinar ou outra de natureza superior só poderá contínuar no exercício do magistério mediante voto favorável
do conselho escolar.
s 1.0 Para os efeitos do disposto neste artigo o conselho escolar, constituído em júri, nos termos do' art,lgo 10 .0 do presente regulamento, verificará se, dada
a natureza da. falta e a punição,
professor continua ou
n: o a possuir as condições de comportamento qu.e permitiriam ser admitido a um concurso ao magistério, no
Instituto.
§ 2.° Considera-se favorável a votação sempre que três
quartos do número de votantes BEIjamde parecer de que
o professor deve continuar no exercício do magistério.
s 3.0 Nao sendo favorável a votação, o director, em
nome do consf'lho escolar. proporá ao Ministério da
Guerra, por intermédio da Inspecção Permanente, que o
professor soja demitido do exerci cio do 'magistério.
Art. 164.0 Os oficiais e equiparados em serviço no
Instituto não poderão ser privados das gratificações que
lhes competem senão por efeito de doença por mais de
quinze dias, licenças da junta de saúde ou registadas,
castigo, ou comissõos, por êles aceites, que os impeçam
do exercício dos seus cargos.

°

CAPÍTULO VI

Deveres e direitos especiais
do pessoal dirigente e de ensino
Art. 165.° Sempre que, por desdobramentos de turmas
ou qualquer outro motivo, o professor tiver maior nüm '1'0 de horas emanais do que as fixadas no artigo

"
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149. o deste regulamento,
receberá por cada hora semanal a mais um aumento de quantia igual à quo 1'131' abonada 1I0S professores dos liceus.
§ único. Esta gratificação COUH\ça (J.1L'l.nJose iniciarem
os trabalhos escolares e termina com o ano lecti '0.
do laboratórios,
gabinetes,
Art. 166_0 Os directores
oscritórios
comerciais,
museus e bibliotecas perceberão
a gratificação
correspondente
a duas horas do lição semanal, acumulável
com todos os vencimentos
a que tiverem di rei to.
Art. 167.0 Os directores
de curso receberão a gratifícaçi o correspondente
a duas horas de li<;ão semanal,
acumulável com todos os vencimentos
a quo tiverem direito.
Art. 168.0 O director o professores
de cdocação flsica
diplomados
como professores
desta especialidade
pelo
:Ministério da Instrucão
perceberão,
por cada hora do
instrução
semanal além das obrigatórias,
um aumento
em harmonia
com o preceituado
no artigo 11,0 do decreto n." 15:019, de 28 de Janeiro do 1928,
Art. 169.0 Aos professores
e professoras
de instrução
primária
geral será aplicada a lcgislaçüo do Ministério
da Instrução
Pública referente aos mosmos profes ore.
e relativa
a diuturnidades,
horas obrigatórias
de serviço, perda do vencimentos por faltas às aulas e por horas de serviço extraordinário
o de exames no Instituto.
Art. 170.0 Os professores
provisórios
fio obrigados
ao número máximo do horas de serviço semanal qU('
competir aos professores
efectivos,
§ único. Quando as exigência' do serviço assim o determinarem,
poderá ser-lhes distribuído
serviço extraordiuário, nas mesmas condições que aos professores efectivos.
Art. 171.0 O abono do gratificação sorá regulado pela
seguintes disposiçõos :
1.:1 O abono de gratificações especiais por serviço no
estabolecimentc
começará
110 dia em que os oficiais tomarem posso do cargo a quo estas se destinam;
2. a Estas gratificações serão abonadas nos oficiais, quer
estes desempenhem
cargos permanentes
quor os e. 'orçam
intorinnmento,
salvo o preceituado
nu disposição 5.a;
3,a Quando, por virtude do determinado neste regulamento, os oficiuis dosomponhom
funções do qualquer outro cargo, com acumulação
com o quo 111('8 pertencer
segundo a lei orgânica deste ostubolccimento,
receberão
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também, emquanto durar a acumulação, as grntificações
correspondentes ao novo cargo que acumularem, salvo o
preceituado na disposição 5." i
·1.a (.luaudo os oficiais passarem a oxorcm- funcões
diferentes das do seu cargo, não acumuladas com as
dêste, vencerão aponas as gratificações
correspondentes
ao novo cargo IIuo de facto exercerem i
5.a Não dá di!' ·ito ao abono das respectivas gratificações o do empenho interino das funções do qualquer
cargo, embora acumulado com as de outro, quando essa
íntcrinidado
fôr CItO ada, directa ou indirectamente, por
se encontrar doente no sou quartol, té quinzo dias, ou no
gôzo do licença do regulnmonto do disciplina militar, o
oficial cuja falta deu lugar àquela interinidade i
O.:l Os professores o mais oficiais em serviço neste
Instituto conservam as gratíficaçõcs :

a) Durante o tempo em que se encontrarem gozando licença, nos termos do regulamento
de disciplina militar i
b) Durante o tempo em que se encontrarem
exercendo funções diferentes das do seu
cargo, acumulada com êsto, embora por
essa acumulação recebam a respectiva gratificação, nos termos da disposição 2. dõste
artigo;
c) Quando chamados a fazer tirocínio.
Do

7.& Durante o tempo de férias o abono do gratificações por serviços interinos cessa quando, por qualquer
motivo, fõr interrompido o desempenho efectivo dês ses
serviços.
Art. 172.0 As faltas a tempos de aulas, ordinários e
extraordinário , dadas por motivo de doença não superior a quinze dias seguidos e devidamente comprovada
pelo módico do Instituto, não implicam perda de gratíficaçõ docentes quo os professor s estejam percobendo,
nos termos do artigo 164..0 do presente regulamento.
Art. 173.0 Todas a faltas a tempos de aulas, ordínário e (' traordinários,
quando dada por motivo de serviço d terminado pelo Mini tério da Guerra, não implicam perda d gratificações docentes que os professores
estejam percebendo.
.
Art. 174. o O director do ln tituto poderá conceder
ao profo ssores, mediau to pedido con\'(mientemen to j us-
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tificado, até cinco dias lectivos de licença, seguidos ou
intervalados, s m perda das gratificações docentes que
estejam percebendo.
Art. 175.° Fora dos casos previstos nos artigos 172.°,
173.0 (I 174.° os professores perdem as gratificações
docentes que estejam percebendo por faltas a tempos de
aulas, nos termos do artigo 176.°
§ único. A doutrina deste artigo não prejudica, nos
casos oportunos, a acção disciplinar "adequada.
Art. 176.0 São consideradas faltas a tempos extraordinários todas as que forem além de duas em cada dia,
nao podendo o número delas ser superior em cada semana ao número de horas de serviço semanal extraordinário que haja sido distribuído ao respectivo professor.
Art. 177.0 As professoras é aplicável o disposto na
lei de 30 de Dezembro de 1913.
Art. 178.° Sempre que qualquer professor falte, por
qualquer motivo, ao serviço escolar por mais de cinco
dias lectivos consecutivos, ou se preveja que a falta venha a dar-se nestas condições, o director providenciará
imediatamente, nos termos dêste regulamento, de modo
a assegurar a regularidade do ensino na cadeira ou disciplina a cargo dêsse profes 01'.
Art. 179.° Os professores efectivos e o director e professores de educação física que se conservarem afastados
do serviço do magistério por um período do tempo igual
a um ano lectivo abrirão vaga no respectivo quadro.
§ único. Esta disposição não se aplica aos professores chamados a satisfazer às condições de promoção,
nem àqueles que forem nomeados para exercer comissão
importante de serviço público.
Art. 180. ° O conselho e colar indicará, do dois em dois
anos, às e taçõea superiores um professor que deve ir ao
estrangeiro, por um período de tempo não inferior a seis _
meses, proceder Il. estudos e investigações relativos às
matérias que professar e visitar os estabelecimentos
técnicos que intere sem à especialidade do mesmo professor.
§ 1.0 O professor, estagiário no estrangeiro nos termos dêste arti 0'0, conserva durante o tempo em que residir no estrangeiro os seus vencimentos e gratificaçõe
docentes.
§ 2.° No orçamento do Instituto será oportunamente
inscrita. a verba destíuada
a esse fim, que s rá d
3.000t$.
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s 3.0 O professor a quem êste artigo se refere deverá
apresentar
no conselho escolar, no p1'DZO máximo do seis
meses depois do seu regresso, um relatório, do qual sorá
enviada cópia às estações superiores.
TÍTULO

Y

Dos conselhos

Art. 181. Haverá no Instituto os seguintes conselhos:
1. o Conselho escolar dos professores efectivos do Instituto;
2.0 Conselhos de curso.
Art. 182.0 O conselho escolar do Instituto, constituído
pelo director, como presidente, pelo sub-director, pelos
professores ordinários efectivos, pelos regentes das secções, pelo director das oficinas, pelo módico e pelo director de educação flsíca, servindo de secretário, sem voto,
o secretário do Instituto, reünirá para o estudo e resolução dos a .suntos de interêsse geral do Instituto e sempre que 10r necessário para tratar do aperfeiçoamento
da educação e do ensino.
Na ausência do director ou do secretário do Instituto
presidirá
ou servirá de secretário do conselho quem as
suas vezes fizer.
São atribuições privativas deste conselho:
1.0 Formular e submeter à aprovação superior os projectos de:
0

a) Orçamento escolar;
b) Alteraçõe
a introduzir nos regulamentos
instruções de ensino no Instituto;

e

2.0 Organizar, rever e aprovar anualmente os programas de conferências, das excursões, passeio' e trabalhos
privativos:
3. o Orgunizar os júris e o serviços de exames finais j
4. o Emitir parecer sobre o provunento de professores;
f). o Re 01ver sobre todos os assuntos relati vos à missão
do profes or a quero caberá apresentar relatórios de viitas às e colas estrangeiras;
6. o Tomar conhecimento dos relatório sobre excursões e passeio ;
7. o Organizar a distrlbutçãc dos trabalhos escolares;
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8. o Providenciar,
na parte não prevista neste reg ul. mente, cm tudo o que disser respeito ao ensino;
9. o Propor o provimento
definitivo de professores
que
completarem
o tempo de tirocínio ;
10.0 Nomeação do júri para provimento de professores;
11. o Apreciar
os relatórios
apresentados
polos alunos
dos cursos especializados.
§ único. A distribuição
dos trabalhos
escolares e o
horário
serão submetidos
à aprovação do gonerul vice-presidente
do Conselho Tutelar (\.Podagógico,
inspector
dos estabelecimentos
da Obra Tutelar o Social.
Art. 183.0 O consolho reúne-ao, pela com ocação do
director, sempre que fôr neceasário e cm todos os casos
expressos neste regulamento.
§ LOAs
c0t1YOCaçÕ0s para as reüniões do conselho
serão feitas pelo secretário, mediante aviso prévio cm qne
so designará
o dia, a hora o os assuntos a. tratar e com
vinte e quatro horas, pelo menos, de antecipação,
salvo
O caso de maior
urgência.
Se durante a sessão so oferecer q ualq uer assunto não
indicado nos avisos, será õste adiado para. a s ssão seguinte, salvo o caso de urgência reconhecida
pelo conselho.
§ 2.0 Para haver sessão do conselho é preciso que e 'tejam presentes,
pelo menos, dois terços do número
de vogai'> em exercício.
Art. 184.0 Todas as questões submetidas
à deliberação dos conselhos serão resolvidas
à. pluralidade
absoluta de votos, não podendo
nenhum vogal presento
abster se de votar.
§ LOAs votações serão nomin ris quando algum vogal assim o requeira e o conselho aprove.
§ 2.0 Havendo empate na votação, tem o presidente o
voto de qualidade.
§ 3.0 Qualquer vogal podo fazer lançar na acta a declaração do seu voto, mesmo relativamente
a uma se são a 'que não tenha assistido,
podendo justificá-lo,
o
que deverá fazer por eserrto.
Art. 185.0 De todas as sessões do conselho se lavrarão actas, que deverão indicar, em forma de conclusões,
os assuntos deliberados
e as doolaracões
de votos, que
reproduzirão
na integra as justifieações
do voto e as propostas apresentadas,
com a dosignnção exacta das VOÜtções havidas.

l,a Série

ORDEM DO EXÉRCITO

N.o 15

827

§ único. A acta de cada sessão do conselho será lida
na sessão imediata e, depois de aprovada,
deverá ser
Iançadu no livro especial, numerada e assinada pelo preidente e pelo secretário ou por quem as suas vezes fizer. 08 livros das actas das sessões do conselho deveruo ter índice das resoluções tomadas.
Art. 18G.o Os conselhos de curso reúnem sob a preidêucia do rCsl~ccth o director, nos termos dõste regulamento, compotindo-Ihes
:
1.0 Estudar o propor a modificações e alterações que
sejam necessárias para o racional oquilíhrio das lições o
dos trnbalhos práticos e adaptar o ensino não só às exigência
de cada disciplina, mas principalmente
li, função
que todas elas, om conjunto,
devem exercer no gradual
desonvolvimonto
da saúde, faculdades, aptidões e educação geral e profis. ional dos alunos;
~. o Apreciar
as notas de freqüência
escolar de cada
aluno e registar
a' indicações relativas ii sua orientação
profissional
e ii. sua colocação em classes homogéneas ou
grupos oficinnis fuvorávoi
ao bom aproveitamento
da
'lua nctividado ;
no fim do cada período escolar Oll de
3.0 Estabelecer,
cada série de oxamos do frequência, as módias obtidas
pelos alunos nas divor a' di. cip linas e cadeirus, alvitrando ou dando parecer quanto às rncdidas a adoptar
em relação aos alunos com média inferior a 10 valores,
enviando à sccretariu
do Instituto, para serem publicadas, as classiflcaçõcs estabelecidas;
.j..o Aprovar
os livros que, por proposta do" professores, dr rem SOl' adoptados de entre os livros aprovados
oflcialmento ;

5.0 Aprovar os pontos paIa o exame final de cada ano
de curso;
6.0 Fazer o npuratncuto
dos alunos do ano respectivo
qu tiverem direito a prémio;
7. o Propor
ao director
do Instituto o profossor
que
devo SOl' nomeado director do respectivo curso .
Art. 187.0 Para facilitar a organização
dos progrntnas
de ensino prático e tornar eficaz e profícua a sua completa execução o conselho escolar nomeará uma comissão
do profes ores, pertencendo
um ao quadro dos professoros do curso complementar
de comércio, tendo especialmente por dovcros :
1.0 Apresentar
ao conselho um projecto do distribuição dos trabalhos escolares obedecendo às necessidades
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das cadeiras ou disciplinas. Para elaboração dêste projecto consultará os professores das cadeiras ou disciplinas, individualmente ou em uma reünião especial, cuja
convocação solicitará do director do Instituto, conforme
julgar mais conveniente;
2.° Promover que os programas para os diversos trabalhos sejam distribuídos aos alunos em tempo próprio
e que sejam organizados de modo que sses trabalhos
sejam executados nos tempos que lhes for m destinados,
segundo a distributção geral;
3. ° Levar ao conhecimento do conselho quaisquer cireunstãncias extraordiuárias que importem modificação na
distributção dos trabalhos e dos tempos aos mesmos destinados, para que o conselho pOSSIt tomar sobre o caso
as necessárias providências;
4.° Propor ao director elo Instituto que se tomem imediatamente quaisquer medidas extraordinárias,
em harmonia com o espírito dêste artigo;
5.° Apreciar e dar parecer fundamentado acerca de
quaisquer melhoramentos indicados nos relatórios apresentados pelos professores e bem assim sõbre quaisquer
outras propostas que ojam presentes em Sessão do conselho;
6.° Dar parecer sõbre as questões d'3 natureza pedagógica quo lhe forem propostas pelo director;
7. o Dar parecer sobre os livros e illltpaS, aparelhos,
modelos e mais material de ensino a adquirir para as diversas

instulaçõoa

8. ° Procurar

do Iustituto

;

e coordenar todos os elementos de que
precise para fazer a classificação e distribníç o dos alunos pelos diversos cursos O oficinas;
9.° Tomar a iniciativa de propor ao conselho tudo o
que julgar conveniente e necessário para a murcha regular, aproveitamento e aperfeiçoamento do ensino;
10.° Elaborar o projecto do semanário dos trabalho
escolares;
11.° Organizar os júris e o 801'\'i<;0 do exames finais;
12.° Informar acêrca de qualquer assunto que deva
ser apre entado em sessão do conselho e lhe seja previameato submetido pelo director.
§ único. Esta comissão de S{11Ti<;0 durará um ano,
sendo nomeada no último consolho de cada uno lectivo
par:l. que os seus trabalhos possam ser apresentados uo
primeiro con. elbo do ano escolar secuint .
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Disposições transitórias
Art. 188.° São mantidos, tanto quanto possível, os direitos dos alunos matriculados
nos cursos técnicos profissionais
do Instituto
à data da publicação do presente
regulamento.
§ 1.0 Para estes alunos será estabelecido um período
transitório
com a. duração máxima de quatro anos lectivos completo .
§ 2.° Compete ao con elho escolar determinar a duração do período transitório,
regulando-o
de forma que se
mantenham
os quadros
do pessoal docente contido na
presente
organização,
promovendo
a passagem dos alunos aos cursos modernos.
quando se torne impossível,
nestes termos, 11 conclusão dos antigos cursos.
Art. 189. o Os alunos do extinto curso preparatório
de
comércio e indú tria poderão ingressar
nos cursos industriais
se a sim o requererem
ao conselho escolar e
quando possuam as condições exigidas pelo presente regulam
to para poderem completar os referidos cur os
dentro dos limites de idade estabelecidos.
§ único. Para. os efeito. dõste artigo o conselho escolar verificará so os alunos po suem as condições previstas no § único do artigo 50.° (I. em caso afirmativo,
providenciará
õbre a quivalêucia
de disciplinas
para.
o
u ingre so nos cursos em quo requererem
mutrí-

cula.
Art. 190.° .\.0 alunos que se matricularem
no 1.0 ano
do curso g ral no ano lectivo de 1930-1931 e bem assim
aos alunos que à. data da publicação do presente regulamento se encontrem freqüentando
õste cur o ou os curos (I. pocializado!lo
aplicáveis
todas t\ dispo ições
consignadas
!lOS artigos
77.°, 78.°, 89.°, 94.°, 95.°, 99.°,
100.° e 102.° do regulamento
literário
aprovado'
por
nota n." 5:(;93 da ~.a Repartição da La Direcção Geral
do Mini tério da
uerrn, de 8 do Outubro de 1927.
§ único.
o comandante
da .orapanhia
2.11 secção com pote dirigir c leccionar o curso de sargento
para o: aluno' que
encontrem Das condições dêsto

na

artlco .
Art. 191.° ( cu!' o do . ar ento

g (mico do artigo anterior

funcionará

a que se refere o
em harmonia

com
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os diplomas que regulam a promoção aos postos inferiores do exército.
§ único (transitório).
Ao saírem do Instituto
só têm
direito a graduação militar, que será a de primeiro sargento cadete, os alunos habilitados
com q ualq uer dos
cursos especializados.
Art. 192.° Os actuais professores
ordinários
of ctivos
do curso oficinal transitam
para os cursos industriais,
conservando
nestes os direitos adquiridos
naqu lo primeiro curso.
Art. 193.° Os actuais professores
ordinários efectivos
ou coutrntados,
com mais de cinco anos do bom e efectivo
serviço do extinto curso preparatório
de comércio e indústria, que, cm virtude do disposto na ulínea b) do artigo 77.° dêste regulamento,
ficarem excedendo o respcctivo quadro sorno colocados nas disciplinas
ou grupos
de disciplinas
dos cursos industriais
para que pOSSUIm
as ncceasúrias hahílitações,
conservando
nestes os direitos adquiridos
naquele primeiro curso.
§ único. A colocação dos professores 11 que se refere
ôsto artigo será feita pelo Ministério
da Guerra,
sob
proposta do conselho escolar, transmitida
por intermédio

da Inspecção Permanente.
Art. 194.° Pelo conselho escolar será organizada
a
rolação individual do pessoal dos quadros do ensino l'OIlStituídos nos termos do presento regulamento,
com indicação dos lugares
vagos, a qual sorú enviada no g(~ncrnl
vico-pr sídonto do Conselho Tutelar o Pedagógico,
inspoctor
dos cstabelcclmcntos
da Obra 'I'utelar
o Social.
Art. lfl5.0 A doutrina
do artigo 179.° somente será
aplicada nos profcssorer
que, à data da publicação
do
presente regulamento,
já estejam nas sitnações n qUl' se
refere o corpo do mesmo artigo se, durante o poríodo
de um uno após aquola publicação,
não regressarem
à
efectividade
do magistério
no Instituto.
Art. 196.° No prazo de cinco dias depois de publicado
êste regulamento,
o cousolho escolar, constituído cm júri
nos tormos do artigo 10G.o,retinirá pum ofoitos do provimento do vagas do professoro!'! ordinários para completo dos respectivos
quadros.
Art. 197.° Fica revogada
II legislação
om contrário.
Pacos do Governo da Hopílblica, em :?il 0<' Sotombro
de 1930.-0
Ministro da Guerra,
João Namorado de

Aguiar.
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Organização e planos de estudo dos cursos
Artigo
se refere
guintes:

1.0 A organização
e planos dos cursos a que
o regulamento
literário do Instituto são os se.
Cursos professados

na 1.3 secção

Curso de Instrução primária geral

A rt. 2.0 O curso do in trução primária geral tem a 01'·
ganízação e o funcionamento
estabelecidos pela legislação
em vigor para o ensino oficial do instrução
primária
r1\ mentar.
Cur o,' eomeretats
Art. 3.0 Os cursos comerciais são orientados pela 01'g:miza<:ão do I nsino técnico profissional,
aprovada pelo
decreto com fôrça de lei n. o 18:420, de 4 de Junho de
lU30, e tem a organizll<:ão o o funcionamento
indicados
n ste diploma.
S único. Os eursos a que 80 refere êsto artigo destínum-se a ministrar
o ensino geral e aplicado, preparatório par' as carreiras
comerciais
e para a admissão
!lOS institutos
comerciais,
orão freqüentados
pelos alunos que SI' dostinam ao curso geral e curso médio de comércio a que S(I refere o artigo 3.0 do regulamento
literário do ln tituto,
I
Art, 4.0 O ensino m inistrado nos cursos comerciais
compreende
as seguintes
disciplinas
e cursos práticos:
Disciplinas
a~ Português ;
b, Franct s ;
c) Inglês ;
d) Aritmética
comercial,
geometria elementar e dosenho geral;
e) Elementos de direito comercial (legislação) e economio. politica;
.f) G ogruíia comercial, "ias de comunicação e transportes, história pátria e geral;
g) Noções gerai
de comércio, contabilidade
e escríturaçl'lo com rciul :
h) Elementos 'dC' física, do química e hi: tória natural,
noçOo do tecnologia o mercadorias.
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Cursos práticos

i) Caligrafia;
j) Dactilografia;
k) Estenografia;
l) Laboratório físico-químico.
Art. 5.0 Haverá também na 1.ft secção, para os cursos
comerciais, o ensino de canto coral o educação física.
Art. 6.0 A duração dos cursos comerciais será de quatro anos.
§ 1.0 No Instituto será organizado o curso facultativo
de habilitações complementares nos termos do disposto
no artigo 25.0 do decreto n.? 18:420, de 4 de Junho de

1930.
§ 2.0 O curso de habilitações complementares

deverá
ser frequentado simultâneamente com as disciplinas do
curso complementar de comércio e darü direito à matrícula nos institutos comerciais e no curso geral do Instituto, com destino ao curso médio de comércio, somente
àqueles alunos que satisfaçam às condições de idade previstas no regulamento literário para a matricula. no primeiro dêstes cursos.
Art. 7.0 Nos cursos comerciais a duração do ensino
em cada disciplina, o número de lições semannís, as
precedências e condições de matrícula nas disciplina.s 110
os que constam do seguinte quadro:

Lo Série
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Corso complementar

15

.T.O

~33

de comércio
Horas
o

o

"

o

ei

~

4

3

3

3

3

3

3

3
3

3

3
1

4

3

3

3

""
------Português ..............
a)
Francôs.
. . . . . . . . . . . . . . b)
Inglês
. . . . . . . . . . . . . . . c) I
Aritlllética elementar e comercial c geo1"
metria elementar
. . . . . . . . . d) I 2'.
Desenho geral.
. . . . . . . . . .,
"
Elemento?
de ,d.ireito comercial e de
I
econorma política
. . . . . . . . . e)
Geografia comercial, vias de comunica1"
ção e transportes
. . . . . . . . . f) I 2'0
História pátria e geral.
. . . . . .,
I'
Noções gr.rai8 de comércio • . . ..
) ) 1."
Contabilidade
e e. críturação comercial
9
2."
Elementos de física e química.
. I h) (1."
Noções de tccuologia . . . . .
. !
2."
Elementos de história natural.
. I i) 1."
Noções de mercadorias.
. . .
.
I 2."
Prelecç
l) de higione
. . . .

i i

I

Fisica

3
3

3

2

2

-

3

-

2

3

2

2

2

4
2
2
2

5

2
1

3

.
.
.
.

complementares

1
2
2
1

=,= - "33

•
para

i.ns.titutos comer-.. "

e química.

3

-

-

'oma •

Eleme;::I:í:~I:b::'

~

e de educação física:

Caligrafia.
. . . . . .
Dactilografia
. . . . .
E tenografía
. . . . .
Laboratório
físico-químico
Educação fi&ica . . . .
Canto coral . . .
Instrução militar

Habilitações

o

o

3

!

Cursos práticos

.".

""

•

o

1
3

2
2

2
2
1
1

1
1

---- J -

81 3.1 37

-

-

-

1

3
3

-

-

32
3

~'~I~
3~3~~ 3:
3

.. oma .
Total.
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Precedência e condições de matrícula das disciplinas
Discíp ltnas

e)

••

....,....,

g), 2." parte

.••••
,
Elementos de álgebra .
Física e química (parte
plementar)
. . . . .

Precedência.

g), L" parte.
, • • d), 1.° e 2." anos.
• , . d).
com. . . h), La part

§ 1.0 A duração do cada lição, em todas as disciplinas,
é de uma hora.
§ 2.° As aulas das disciplinas com partes de experimentação, laboratórios e escritórios podem ter em algons dias da semana a duração de duas horas.
§ 3.0 As aulas de desenho terão a duração de duas
horas.
§ 4,° As aulas de estenografia, caligrafia e dactilografia terão a duração de uma hora.
§ 5.° Sempre que as conveniências de serviço o aconselhem, as turmas de desenho regidas pelo mesmo professor podem ser agrupadas.
Cursos professados na 2. n secção
Art. 8. O curso geral a que se refere o artigo 3.° do
regulamento literário é igual ao professado no Instituto
Industrial e Comercial do Porto.
Art. 9.0 Os cursos especializados a que se refere o
mesmo artigo são iguais aos professados no Instituto
Comercial e no Instituto Industrial de Lisboa.
Art. 10.° Os cursos industriais têm organização e funcionamento idênticos aos professados nas escolas industriais de Lisboa e Põrto.
Art. 11.° Os cursos 4.°, 5.° e 6.°, de que trata a alínea b) do § 2.° do artigo 5.° do regulamento literário do
Instituto, só se iniciarão quando as possibilidades do ensino o permitirem, podendo o Governo, ouvido o Conselho Tutelar e Pedagógico ou por proposta dêste, criar
nas mesmas condições novos cursos especializados, por
forma a ser sempre acompanhado o progressivo desenvolvimento dos .estabelecimentos congéneres.
Art. 12.0 Os cursos a que se referem os artigos 3.° e
4.° do regulamento literário dão direito a todas as re0
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galias e vantagens conferidas a iguais cursos professados respectivamente nas escolas de instrução primária
geral e nas escolas comerciais, nos institutos comerciais,
nos institutos industriais e nas escolas industriais.
Art. 13.0 Haverá também na 2.a secção o ensino de
educação física, esgrima e canto coral.
Art. 14.0 'I'odos os alunos receberão instrução militar
preparatória, nos termos da lei em vigor.
Art. 15.0 Para efeitos de instrução militar, cada
secção constitui uma companhia de alunos.
Cursos geral e especializados
Art. 16.0 O curso geral terá a duração de dois anos
e constitutrá habilitação indispensável para a matrícula
nos cursos especializados.
Art. 17.0 Os cursos especializados terão a duração de
dois anos.
Art. 18.0 O ensino nos cursos geral e especializados
será ministrado nas seguintes dezanove cadeiras, regidas por dezanove professores e nos gabinetes, laboratórios e oficinas do Instituto.

1. cadeira:
1. parte - Matemáticas elementares.
2. a parte - Matemáticas gerais.
3. a parte -hlementos
de mecânica racional.
2. a cadeira:
1.a parte- Física geral e industrial (mecânica, calor
e acústica).
2. a parte - Física geral e industrial (óptica e electricidade).
3." parte - Electrotecnia.
4. a parte - Electrotecnia.
3. a cadeira:
1.& parte-c-Químlca geral e industrial e elementos de
análise química.
2.11 part8-Quimica
geral e industrial e elementos de
análise química.
3. a parte - Análise química.
4. a parte - Indústrias químicas e tecnologia mecânica.
4. & cadeira:
1. a parte - Tecnologia.
2.a parte-Matérias
primas, mercadorias.
&

&
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ó.:J, cadeira:
1. li parte - Contabilidade geral e industrial.
2.11 parte - Oontabilidade aplicada.
6. a cadeira:
V" parte- Cálculo comercial.
2.:l parte - Operações financeiras, seguros.
7. a cadeira:
1. a parte - Geografia e história económicas gerais.
2. a parte - Geografia e história económicas de Portugal e colónias.
3.11 parte -_ Sciências económicas.
a- cadeira:
1. parte - Direito politico, administrativo e civil.
2. a parte - Direito comercial e marítimo.
3.a parte - Legislação industrial.
li

9. cadeira:
&

La parte - Desenho técnico.
2.4 parte-Desenho
técnico.
3. a parte - Geometria descritiva e suas aplicações.
10. a cadeira:
1. a parte - Topografia.
2.& parte - Estradas e obras de arte correntes.
3. a parte - Caminhos de ferro e túneis.
11.11 cadeira:
1.a parte - Resistência de materiais.
2.8 parte - Estabilidade de construções.
3. a parte - Pontes.
12. a cadeira:

1.a parte - Hidráulica geral, urbana e agrfcola.
2. a parte - Hidráulica mecânica, aplicação do ar comprimido e da água em pressão.
3.11.parte-Rios
e portos de mar.
13. a cadeira:
1. a parte - Teoria geral e cálculo de elementos de
máquinas.
2.11.parte - Máquinas e geradores de vapor.
3. a parte - Motores de explosão.
14,1' cadeira:
1. a parte - Materiais e processos gerais de construção.
2. a parte - Construção de edifícios.
3. a parte - Construções metálicas e de betom armado.
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15.:1cadeira:
parte _ Mineralogia e geologia.
parte _ Mineralogia e geologia.
parte - Arte de minas e jazigos.
parte - Metalurgia.

16.11 cadeira:
Higiene geral e industrial.
17. cadeira:
Língua francesa:
18.a cadeira:
Língua inglesa.
19.:1 cadeira:
Língua alemã.
Art. 19.0 A organização dos cursos geral e especializados é a que consta do quadro seguinte:
II

Cad.irao

Parte

Curso geral
i,O ano

1.2.'

L"
1.-

3.'

1."

4.7.9.ll:$.-

1.'
1.-

1.-

Matemáticas elementares.
Física geral e industrial (mecânica, calor e
acústica).
Química geral e industrial (elementos de
análise química).
Tecnologia.
Geografia e história económicas gerais.
Desenho técnico.
Língua inglesa.
Cursos práticos
Língua francesa.
Trabalhos oficinais, caligrafia, dactilografia
e estenografia.
2.° ano

2.2.-

1.2."

3.'
16.15.'
9.-

lil.19.'

2.'

,
1.2.-

Matemáticas gerais.
Física geral e industrial (óptica e electricidade).
Química geral e industrial (elementos de
análise química).
Higiene geral e indust riaJ.
Mineralogia e geologia.
Desenho técnico.
Língua inglesa.
Língua alemã.
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Pitrto

Cursos prütíeos
Língua francesa.
Trabalhos oflciuais, caligrafia,
e estenografia.
Curso

médio
10

3."
8."
7."
6."

5."
19."

3."
1."
2."
1."
1."

dactilografia

de comércio
ano

Análise química.
Direito político, administrativo
e civil.
Geografia e história económicas gerais.
Cálculo comercial.
Contabilidade geral e industrial.
Língua alemã.
Cursos práticos
Laboratório de análise química.
Prática de cálculo comercial e contabilid.ade
geral e industrial.
Escri tório comercial.
Língua france-a.
Língua inglesa.
2·

4."
7."
8."
6.'
5."
19."

2."
3."

2."
2."

2."

a110

Matérias primas. Mercadorias.
Hciências económicas.
Direito comercial e marítimo.
Operações financeiras. Seguros.
Contabilidade aplicada.
Língua alemã.
Cursos práticos
Laboratórios
de matérias primas e marcadorias.
Prática de operações financeiras e de contabilidade aplicada.
Escritório comercial.
Língua francesa.
Lfngua inglesa.
Curso

de máquinas
10 ano

1."
9."

11."
12."
13."
14.'
19."

3."
3."
1."
1."

1."
1."

Elementos de mecânica racional.
Geometria descritiva e suas aplicações.
Resistência de materiais.
Hidráulica geral.
Teoria geral e cálculo de elementos de máquinas.
Materiais e processos gerais de construção
Língua alemã.
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Parte

Cursos prãtlcos
Língua francesa.
Língua inglesa.
Trabalhos nas oficinas e laboratórios.
2.° ano

5.-

7.'
8.12."
13."
13.19."

1."
3.'
3."
2.'
2."
3."

~

Con tabilidade geral e industrial.
Sciêucias económicas.
Legislação industrial.
Hidráulica mecânica. Aplicações de .ar comprimido e da água em pressão.
Máquinas e geradores de vapor.
Motores de explosão.
Língua alcmã.
Cursos práticos
Língua francesa.
Língua inglesa.
Trabalhos nas oficinas e laboratórios.
Curso

'.

de construções
e obras públicas

civis

1.° ano

1.9.10.-

1112.12.10.14.19.-

3.3.1.1.1.3.2.1.-

Elementos de mecânica racional.
Geometria descritiva e suas aplicações.
Topografia.
Resistência de materiais.
Hidráulica geral, urbana e agrícola.
Rios e portos de mar.
Estradas e obras de arte correntes.
Materiais e processos gerais de construção.
Língua alemã.

Cursos práticos
Língua francesa.
Língua inglesa.
Trabalhos nas oficinas e laboratórios.
2.· ano

5.8.10.11.11.12.-

1.3.3.2.3.-

2."

14.'
14."
19.-

3.'

7.'

3."

2."

Contabilidade
geral e industrial.
Legistação industrial.
Ca~inhos de ferro e túneis.
Estahilídade de construções.
Pontes.
Hidráulica
mecânica. Aplicação de ar comprimido e da água em pressão.
Construções de edrfíeios.
Construções ~etálica8
o de betom armado.
Língua alemã.
Sciências económicas.
Corsos práticos
Língua francesa.
Língua inglesa.
Trabalhos nas oficinas e laboratórios.

(
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Art. 20. o Nos cursos a que se refere o § 2.0 do artigo 5.0 do regulamento literário do Instituto, o tempo
total de aula para a parte teórica de cada cadeira ou
parte de cada cadeira, quando esteja dividida em partes,
será, em regra, de duas a três horas por semana, devendo em cada cadeira ou parte de cadeira em que o ensino
se faça teórica e praticamente haver, pelo menos, duas
sessões de exercícios práticos por semana e não durando
cada sessão menos de uma hora.
§ único. O número máximo de horas de instrução teórica e prática será de quarenta e oito horas por semana.
Art. 21.0 Os trabalhos oflcinais e os trabalhos nas oficinas serão realizados nas oficinas organizadas conforme
o determinado no regulamento do conselho administrativo.
Art. 22.0 A duração do ensino em cada cadeira e o
número de lições semanais são os constantes dos seguintes quadros:
Curso geral
Plano de curso
Caoieiras

Parte

Tempos
semanais

Aulas

1.0 ano
Teóricas:

2.'

1.'
1."

3.'

1.'

4."

1.·
1.'

1."

7."
18.·

Matemáticas
elementares.
Física geral e industrial (mecânica, ca.
lor e acústica).
. . . . . . . . . .
Química geral e industrial
(elementol
de análise química)
. . . . . . .,
Tecnologia
. . . . . . . . . . . ..
Geografia e história económicas geras
Língua inglesa

..

3

3
3

2
2
2

Práticas:
Prática da 1.· cadeira, 1.· parte.
Prática da 3.a cadeira, 1." parte...
Prática da 9.' cadeira (desenho técnio),
1." parte
. . . . . . . . . . ...
Língua francesa.
•
Trabalhos ofícinais .
Calígraâa . . .
Dactilografia
.
Estenografia
.
Erlucação física
Esgrima
. . .
Canto coral . .

Soma.

1
2
4
~
6
2
2
2
3
1
1
41
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Tempo.
scmannia

AuJas

2.° ano
Teóricas:

1.'
2.'

2.·
2."

3."

2.·

16.'
15.18."
19.-

1.-

-

-

-

-

Matemáticas gerais
. . . . . . . . .
Física geral e industrial (óptica e electricidade).
. . . . . . . . . . . .
Química geral e industrial
(elementos I'
de análise química)
. . . . . • . .
Higiene geral e industrial
Mineralogia e geologia.
.
Língua inglesa
Língua alemã.

3
3
3
2

2
2
2

Práticas:

-

-

--

-

-

-

I

- I
- I

1
2

Prática da 1." cadeira, 2.- parte.
Pratica da a." cadeira, 2.- parte.
Prática da 9." cadeira, 2." parte
nho técnico) .
Língua francesa.
.
'I'rabalhos oficinais
Caligr afla .
Dactilografia
Estenografia
Educação física
Esgrima
.
Canto coral .
Soma.

-

(dese4
2
6
1
2
2
3
1

1
42

Curso médIo de comércio
Plano de estudo

Cadal·
ras

Parte

I

Tempos
semanais

AuJas

Lo ano
Teóricas:
3."
7.-

3.·

8."
6."
5."

1.1'"
1."

9."

2."

Auállse química.
. . . . . .
Geografia e história económicas
Direito pol ítreo, administrativo
Cálculo comercial . . . . • .
Contabilidade
geral e industrial.
Língua alemã.
. . • . . • •
A transportar.

. . . .
gerais
e civil
• . . .
.

2

3
2
2
2

3
11
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Tempos
semanais

Aulas

Parte

l'3.S

--

-

1,· Série

---

Transporte ,
Práticas:
Laboratório da 3.· cadeira
Prática da 5." e 6,' cadeiras
Escritório comercial
Língua francesa.
Língua inglesa
Educação física
Esgrima
..
Canto coral .

14
2
4

10
3
2
;)

1
1

40

Soma.

2,· ano
4."

7."
8.'
6.'

5.'

2."
3."
2."

2."
2,"

19."

-

---

-

-

-

-

-

Teóricas:
Matérias primas e mercadorias
Sciências económicas.
. . . .
Direito comercial c marítimo .
Operações financeiras - Seguros
Contabilidade
aplicada.
Língua alemã.
Práricas t
Laboratório
da 4." cadeira
Prática da 5." e 6." cadeiras
Escritório comercial
Língua francesa.
Língua inglesa
Educação física
Esgrima
..
Canto coral,

2
3
2

2
2

3

.

2
4
10
3

2
3
1
1

40

Soma.

Cnrso de construções civis e obras públicas
Plano de estudo
Cadai·
ras

Tampos
semanats

Aulas

Parte

1.. ano
Teóricas:
1."

9.'
10.'
11."

12.'

3."
3,"
1."
1."
1."

Elementos de mecânica racional.
Geometria descritiva e suas aplicações
Topografia
. . . . . . . . . . . .
Resistência de materiais
. . . . . .
Hidráulica geral, urbana e agrícola
.LI. transporta»:

. , . • •

2
3
3
2

2
12
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Tempos
seman als

Cadei·
ra.

Parte

Aulas

12.-

3."
2.'
1.'

Rios e portos dc mar. . . . . . .
Estradas e obras de arte correntes
. .
1\1ateriais e processos gerais de construção.
Língua alemã.

Transporte

10.U.·
19.'

-

12

Práticas:
Prática da 9." cadeira
Prática da 10.· cadeira, 1.' parte
Prática da 11.· cadeira . . . . .
Prática da 10.' cadeira, 2.' parte
Prática da 14." cadeira.
Conversação fr-ancesa e inglesa
Ofie iuas e laboratórios
Educação física
Esgrima
.
Canto coral
Soma.

I

843

2
2
2
2
2

2
2
2
2

2
6
3
1
1

43

2.° ano
'I'eérlcas :
5.'
8.·
10.'
11.'
11.'

1.'

12.'

2.".

14.·
14.'

2.'
3."

19.·
7.&

3.'

3.'
3.'
2.'
3."

Oontabilidade geral e industrial
Legislação industrial
Oaminhoe de ferro e túneis.
. .
Estabilidade dc construções
Pontes
Hidráulica mecânica. Aplicações do ar
comprimido e da ágna em pressão.
Construção de edifícios .
Construções metálicas e de betom armado.
Língua alemã.
Sciências económicas.

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2

Práticas:
Prática da 10." cadeira.
Prática da 11.' cadeira,
Prática da n.' cadeira,
Prática da 12.' cadeira.
Prática da 14.' cadeira,
Prática da 14.' cadeira,
Conversação francesa
Conversaçâo inglesa.
Oficinas e laboratórios.
Educação física
Esgrima
.
Canto coral

2
2.' parte
3.' parte

2
2
2

2.' parte
3.· parte

2
2
1

.
.

Soma .•

1
6
3

1
1
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Cursos industriais

Art. 23. Os cursos industriais são orientados pela
organização do ensino técnico profissional, aprovada pelo
decreto com fõrça de lei n. o 18:420, de 4 de .Junho de
1930, e têm a organização e o funcionamento indicados
neste diploma.
§ único. Os cursos a que se refere êste artigo destinam-se a ministrar O ensino geral e aplicado, preparatório plua as carreiras industriais O para a admissão nos
institutos industriais, e serão freqüentados
pelos alunos
que se destinam ao curso geral e cursos especializados
de indústria a que se refere o artigo 3.0 do regulamento
literário.
Art. 24.0 Os alunos dos cursos industriais que não
saírem do Instituto em gôzo de férias continuarão a freqüentar as oficinas em regime regulado pelo director do
Instituto.
Art. 25.0 A duração dos cursos industriais será de
cinco anos, excepto para as profissões de compositor
tipográfico, impressor e encadernador, que será de quatro
anos.
Art. 26. o No Instituto será organizado o curso facultativo de habilitações complementares nos termos do disposto no artigo 25.0 do decreto n. o 18:420, de 4 de Junho de 1930.
§ único. O curso de habilitações complementares deverá ser freqüentado simultâneamente com as disciplinas
do curso complementar industrial e dará direito à matrícula nos institutos industriais e no curso geral do Instituto, com destino aos cursos especializados -de indústria,
somente àqueles alunos que satisfaçam às condições de
idade previstas no regulamento literário para a matrícula no primeiro dêstes cursos.
Art. 27.0 Os cursos industriais ministraIl! instrução
para as seguintes profissões:
Serralheiro mecânico:
Serralheiro civil;
,
Fundidor;
Ferreiro-forjador ;
Carpinteiro civil;
Carpinteiro de moldes;
Compositor tipográfico;
Impro sor;
Encadernador.
0
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Art. 28.0 Nos cursos industriais as disciplinas que os
compõem, a duração do ensino em cada disciplina, suas
precedências, condições de matricula e número de lições
semanais são os que constam dos seguintes quadros:
Ensino industrial
Organização dos cursos
Horas
Dtscipltnas

o

""

c
H

o

o

2
c
~

o

cQ

'" 0.

~

---------I - Serralheiro

!ii
.o

C'

mecânico
3

Português
Matemática.
. . . .
Geografia e história .
I>esenho geral .•..
Desenho de projecções
Desenho de máquinas
Física e química ..•
Mecânica técnica
. •
Prelecções de higiene
Oficina.
. • • .
Educação física.
Canto coral . . .
Instrução militar.

3
3

3
3
3

3

3

10
10
14

6
4
3

6
4
4

6 15 15
33222
2
2
1

20

20

1

1

1

1

1
"J'

1

1

1

----------

Soma.

~I~~~~

Habili tações complementares
para
a matrícula nos institutos
industriais:
3

Português
•..
Francês
Matemática.
• .
Física e química.

Soma.

3

3
2

3
2
2

3

8

7

6
4

6
4

II - Serralheiro civil
Português
••..•
Matemática.
. . . •
Geografia e história.
Desenho geral.
. • •
Desenho de projecções.
Desenho de construções.
Física e química. . .
Tecnologia
. • . • .

3
•
.
•

3

3
10

3
3

3
3

3
10
14

.
.

A transportar

-- -- -- -- --3
19

19

20 10

13
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Hora.
Disciplinas

,..;

."'"

.,;

.;

19

19

20

o

;ij
c

Transporte.

o

o

o

""
..;

"

«
c

c

-

10

.."
o

.,;
-_
o

13

3

Mecânica
.
Prelecções de higiene
Oficina .•.....
Educação física .
Canto coral.
. •
Instrução militar.

6

15

3

3

2

2
1

1
--- 31

Sorna.

--

40

-

1

15
2
1
1

39

20

1

20
2
1

1
-37

1
38

2

--

-

3

3
3

Habilitações
complementares
para
a matricula nos institutos industriais:
Português.
' ...
Francês
Matemática ...
Física e química.

-

3
2
2

2

-- -- -- - --

Sorna.

-- --

-3 --8 --7

III - Fundidor
Português.
.
Matemática.
. • . .
Geografia e história •
Desenho geral.
• . .
Desenho de projecções
Desenho de máquinas
Física e química. . .
Tecnologia
. . . . ,
Mecânica ....•.
Prelecções de higiene
Oficina •......
Educação física •
Canto coral.
• .
Instrução militar

3

3
3
10

Habilitações
complementares
para
a matrícula nos insti tutos industriais:
Português
Francês .....
Matemática.
. .
Física e química.

Soma.

3

3

10

-,

Soma.

3
3
3

14

6

6

4

4
3

3

6
3
2

1

--

15
3
2

1
15
2

20
2

1
1

1
1

1
-40 39

20
2
1

1
-- --37
38

- -- -- - -31

3

333
2

----------

3
-----

8

2
2
7
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Horn.
Dlsclpl lnas

o

""
,....
o

o

""

o

o

~

o

o

ê
~

<N
0"5
...$
----------

IV - Fet·reiro·forjador (da indústria
metajo-mecãnlca)
Português
....
Geografia e história
Matemática.
. . .
Física e química.
.
Desenho geral.
. . .
Desenho de proJecções.
Desenho mecânico . . .
Mecânica
.
Tecnologia
. . . . .'
Prelecções de higiene
Oficinas
Educação física.
. .
Canto coral.
. . . .
Instrução militar.
. .

Soma.
Habilitações
complementares
para
a matrícula nos institutos industriais :
Português
.
Francês
.
Matemática.
. .
Física e química.

Soma.
Y-

Carpinteiro civil

Português
Geografia e história
Matemática.
. . •
Física e química. .
Desenho geral.
. . . .
Desenho profissional.
.
Desenho de construções,
Tecnologia
. . . • .
Prelecções de higiene
Oficina.
. . . .
Educação física .
Canto coral.
. .
Instrução mili tar

Soma.

o

ã
o

"'"
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Horas
Di~eiplinas

o

"'"
,..;

-Habilitações
complementares
para
a matrícula IlOS institutos industriais:
Português
.•.
Francês
Matemática.
.
Física e química.

Soma.
VI - Carpinteiro de moldes
Português
.
Matemática.
. . . .
Geografia e história .
Desenho geral.
Desenho de projecções
Desenho de máquinas
Físicllo e química
. .
Tec~ol.ogia . . . . .
Mecânica
.
Prelecções de higione
Oficina.
. .
Educação física.
Canto coral.
. •
Instrução militar

.
.

Habilitações
complementares
para
a matricula nos institutps industriais:
Português
.
Francês
.
Matemática.
. .
Física e química.

Soma.
YII - Compositor tipográfico
Português
. . ....•••.
Francês.
. . . . . .
Geografia e história .
Matemática.
. . . .
Desenho geral.
. . .
Desenho profissional .
'I'ecnclcgla . . . . .
Prelecções de higiene
Oficina.
. . . . . .
Fducaç ão física • . .
Canto coral . . . . .
Instrução militar
. .

Soma.

c

o

S

~

a

-~
-- ---- -o

o

..;

3

3

3

3
2
2

2

-- -- -- -- --3
3
3
10

.
.

Soma.

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

e

-- -3 -8 7

3
3
3

3
3

10

14

6

6

4

4
3

3
6

15

3

3

2
1

2
1

2
1
1

-- -- -31 40 39

-- --

1
20

15 20
2
1
1

2
1

-- --1

- --37

I-

38

3
3

-- -_ --

-- - -3
3

3

3
3
10

3

3
3

3

3

10

10

3

3

2

2
2

- --r
8

3

3
6

3
2
1
31

15
3
2
1

----_

40

20
2

1

1
-_
43

1
24
2
1

1
35

--

--------

1..

érre

lIor ...
Dlscipllnn.

.." .
.
-- -o

o

o

lO
lO

,..;

~;

3

3

3
3

3
.,

lO

oS

.. .
---c

o

lO
ai

lO
ai

O

O

"

VIII -In.pressor
Português ..•...
Francês
Matemática.
. . .
Gcogratia c história.
Física e química .•.
Oe enho geral.
. .
Desenho profissional
'l'ecuologia
. . . .
Pl:cl.ecções do higiene

.
.

1
•
.
.

10
10
3
1

24

:}

20
2
1

1

1

1

6

Educação física.
Canto coral . .
Instrução milit r

:3

3

2
1

.....
. . . . . .

3

3

3

, . . . .
.

3
3
10

3

3
1\

Ofieina •....
Educaç: o física

.

.

----

2
]

---37 ss

40

I. - - Encadernador
Iatemática

15

31

Sorna.

Gcogrrlfia e hi túrh
De 611ho geral.
. .
D S Ilho proa. aional
'f enologia
• . . .
Prelecções de higieno

3

<J

Oficina .....

Português
FrancOs

3
3
3

---

3
10

10

•

.

Canto coral . . .
Indtru\,ilo rnllitnr

Soma.

Precedências o condições de matrícula da di ciplina
III. Ipll

ç!!
1.

n
G

ln

m

t
111-

L" ~árie

51

J)laripHn

Piutura.

. . . . •

Fauna o flora, e til o

.\[odela~·iio

. . .

ri iea

e quirnica ,
c lni a t Icniea
Tecnologia
. . .

'r

1 I m Dto de

COIl

truç o .

De euho ....eral e freqUência simult' oca de desenho ornamontnl.
Desenho ornamental ou proâs aional, ou frcqüêncíu
~imuJtiinea
de qnulque r dêste , conforme
08 rllr'os .
FreqUência obrigatória
de deseIlho ornamental ou profis ional,
irnultflnen.
• [ temúuca, 3 o ano.
.1 ternátic • 3.0 3UO.
Tle euho , fi icn e química, matemáticas dos 'IDOS anteriores.
Intern 'tica, 3.° ano, desenho do
couetruçõ:
, 1.° ano.
Fi i a química.
Fi ic ti química .
. Iateméticn, 2.° ano.

ud: liç o, em todas as di ci-

com part ': do oxporiem alguns dias da
a duraçlo

do dua~

r. o funeiouar
a nocos idaIIr o industriai

é por

Dei de todas as di .ci-
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linistério

L' Série

da Guerra - Repartição do Gabinete do Ministro
Decreto n.O 18:879

Usando da faculdade que me confere o n. ° 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n,? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta
do Ministro da Guerra: hei por bem aprovar e mandar pôr
em execução o regulamento literário e a organização e
plano de estudos do Instituto Feminino de Educação
e Trabalho, que fazem parte dêste decreto.
Os Ministros da Guerra e da Instrução
Pública o
façam publicar. Paços do Govêrno da República, 25 de
Setembro de 1930.-AN'l.'ÓNIO OSCARDE FRAGOSOCARMONA- João Namorado de Aguiw' - Gustavo Cordeiro
Ramos.

Regulamento literário do Instituto Feminino de Educação e Trabalho
UAP!rrULO I

Fins do Instituto e sua subordinação
Artigo 1.° O Instituto Feminino de Educação e Trabalho é um estabelecimento militar de beneficência. destinado a educar, preparando para a vida prática, as filhas
dos oficiais e praças dos exércitos de terra e mar.
§ único. O Instituto deverá ainda exercer a sua acção
tutelar sôbre as alunas, depois de terminada a sua educação, podendo, quando os recursos o permitam, fundar
pensionatos ou outros estabelecimentos que lhes assegurem abrigo e proporcionem trabalho.
Art. 2.° O Instituto Feminino de Educação e Trabalho
é um estabelecimento dependente administrativamente
do Ministério da Guerra e pedagogicamente dêste e do
da Instrução Pública, por intermédio do general inspector
permanente dos estabelecimentos da Obra Tulelar e Social, ouvida a respectiva secção pedagógica do Conselho
Tutelar e Pedagógico dos Exércitos de Terra e Mar,
nos termos do artigo 28.0 do decreto-lei n.? 15:709, de
12 de Julho de 1928, quando o julgar conveniente.

1.· Série
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CA.PÍTULO II
Desígnação dos diferentes

cursos

Art. 3.0 Os cursos professados no Instituto serão os
seguintes:
1.o Primário elementar;
2.0 Preparatório;
3.0 Do magistério primário;
4. o De preceptoras;
5. o De auxiliares de química;
6.0 Complementar de comércio;
7. o Oficinais: de modista de vestidos, de modista de
chapéus, de bordadeira, de florista,' de rendeira e de lavores femininos.
Art. 4.0 São comuns a todos os cursos a educação física,
o canto coral e o ensino de economia doméstica e gox êrno
de casa.
CAPiTULO III
Dístrtuulção

das alunas pelas secções

Art. 5.0 As alunas serão distribuídas por duas secções:
1.& secção-Ensino
primário elementar.
2. a secção - Ensino especial.
§ único. As secções subdividir-se hão em grupos, de
número variável, entre vinte a trinta e cinco alunas.
CAPÍTULO IV
Equival~ncil\ dos cursos

Art. 6.° Os diplomas dos cursos professados no Instituto são considerados equivalentes aos dos cursos similares de outras escolas oficiais, desde que os programas
contenham, pelo menos, as matérias dêstes cursos e a
sua organização e funcionamento sejam análogos.
CAPÍTULO V
Dali in8tala~õe8 auxiliares

de ensíno

Art. 7.0 Haverá. no Instituto para os serviços e colares:

1.0 Aulas, escritório e salas de estudo;
2. o Oficinas;
:3.0 Bibliotecas (infantil e geral);
4. o Gabinete e laboratório de física;
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5. o Gabinete e laboratório de quimica;
6. o Museu e laboratório de sciências naturais;
7. o Museu industrial;
8. o Museu pedagógico;
9.0 Gimnásio, campo de jogos e piscina de natação;
10. o Instalações agrícolas, tais como: estábulos, oficinas de lacticínios, sericícultura, apicultura, capoeiras e
coelheiras;
11. o Institurções sociais e económicas.
§ 1.0 O director poderá organizar quaisquer instalações de carácter scientífíco, industrial, económico ou social que sejam úteis à educação ou bem-estar das alunas.
§ 2.0 Os serviços dos estabelecimentos e dependências
serão regulados por instruções especiais, constantes do
regulamento do serviço interno.
CAPÍTULO VI
Do regime de ensino

Art. 8. Todos os cursos indicados no artigo 3. o terão
uma feição essencialmente educativa, utilitária e prática,
de modo que às alunas seja ministrada a instrução geral,
técnica e profissional, preparando-as
simultâneamente
para a elevada missão social ela mulher.
Art. 9.0 Os cursos a que se refere o artigo 3.0 seguirão na sua organização e funcionamento o estabelecido
na organização e planos de estudo dos cursos do Instituto, publicados em separado dês te regulamento.
.. Art. 10.0 O ensino de economia. doméstica o govêrno
de casa será professado em lições e trabalhos práticos
durante todo o tempo em que as alunas permanecerem
no Instituto.
Art. 11.0 O conselho escolar tio Instituto organizará
uma relação de ramos profissionais, além dos já estabelecidos, com a designação do material para instalação,
orçamento e processo de admissão do respectivo pessoal
ensinanto,
§ único. A organização dêstes cursos será subordinada
a um inquérito demonstrativo, do qual resulte o assegurar-se às alunas um destino de prática vantagem. A vulgarização destes cursos será feita por anúncios e exposições de trabalhos, sendo especialmente escolhidas as
sedes das associações de indústria, comércio e outras.
Art. 12.0 O ano escolar começa em 1 de Outubro e
termina em 30 de Setembro. O ano lectivo começa em 7
0
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de Outubro e termina, para a instrução primária, em 31
de Julho, e, para os outros cursos, em 30 de Junho, excepto para as alunas que frequentam
o último ano dos
respectivos
cursos, para as quais terminará
em 20 do
Junho.
Art. 13.0 Os últimos dias do ano lectivo serão destinados:
a) A exposição
dos trabalhos escritos, manuais e de
desenho ~xecutados
pejas alunas durante o ano lectivo,
e à apreciação dêsses trabalhos pelos professores do respectivo curso;
b) As provas de cultura intelectual prestadas em classe
e apreciadas pelos professores do respectivo curso;
c) As provas de cultura física.
Todas estas provas terão por fim a verificação dos resultados obtidos com a educação ministrada no Instituto
e facultarem aos professores
meios mais seguros de,
com mais justeza, poderem classificar as alunas.
Art. 14.0 O ano lectivo divide-se em três períodos:
O primeiro vai de 7 de Outubro 11 22 de Dezembro, o
segundo de 7 do Janeiro a 31 de Março e o terceiro de
1 de Abril a 30 do Junho.
Art. 15.0 As férias terão a seguinte duração:
1. o De 23 de Dezembro a 6 de J aneiro ;
2. o De sábado gordo até quarta-feira de Cinzas;
3. o De domingo de Ramos a domingo de Pascoela;
o Desde
o fim dos trabalhos escolares até 6 de Outubro.
Art. 16.0 Além dos feriados oficiais, será também ferindo O dia 14 de Janeiro, data da fundação do Institnto.
§ único. O director poderá, quando o entender, permitir a saída das alunas em alguns dêstes dias.

a.

CAPÍTULO

VII

Dás provas de freqüêneía
Art. 17.0 As lições, repetições, memórias e trabalhos
práticos são avaliados pelos respectivos professores,
que
arbitrarão
a cada um uma cota do mérito compreendida entre O a 20 valoroso
.
§ único. Os valores terão a seguinte classificação:
De
De

O a
5 a

4, mau;
9, medíocre;
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De 10 a 14, suficiente;
De 15 a 17, bom;
De 18 a 20, muito bom.
Art. 18.0 O valor do procedimento moral será avaliado nos seguintes termos: mau, regular. bom e óptimo.
§ único. Perde o ano a aluna que, numa ou mais aulas, der um número de faltas superior a um têrço do número de lições respectivas, sejam ou não justificadas.
Art. 19.0 No registo de freqüõncia e nas cadernetas
escolares averbam-se as médias de freqüência relativas
aos periodos que terminarem em 22 de Dezembro, 31
de Março e 30 de Junho.
§ único. No registo do procedimento averbar-se hão
as notas respectivas, que terão publicidade.
OAPíTULO VIII
Da admísaüo das nlnnas

Art. 20.0 A admissão e condições de matrícula das
alunas s110atribuições do Conselho Tutelar e Pedagógico dos Exércitos de Terra e Mar.
Art. 21.° Para efeitos económicos ou administrativos
serão as alunas classificadas:
1.0 Internas, nos grupos 11 que se refere o regulamento do Conselho Tutelar e P dagógíco dos Exércitos
de Terra e ::\<1ar;
2.° Externas, admitidas pelo director, e que são a
menores cujos pais ou tutores se obriguem a pagar a
pensão mensal de:
66 para o curso primário elementar;
208 para O' cursos oficinais ;
306 para o CUl'RO complementar de comércio;
50/$ para os cur os do magistério primário, de
preceptoras e de auxiliares de química ;
As menores, filhas de pais extremamente pobre ;
S menores 11 que se refere o artigo seguinte.
4

Art. 22.0 Ao pessoal do Instituto 8. qu se ref re o
artigo 43.° e ao tesoureiro o oficial conservador em . erviço no Instituto 6 permitida a matitcule de SUM filhas
ou netas, quando permanentemente
a eu cargo, como
al una externusv so satisfizerem às condições legais, sempre que o director não veja inconveniente.
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§ 1.0 As aluuas a que se refere êste artigo poderá ser
permitido continuarem na freqüência dos seus cursos,
embora deixem de pertencer ao pessoal do Instituto as
entidades a cujo cargo estejam, e já indicadas neste artigo, desde que as mesmas tenham, pelo menos, quatro
anos de serviço efectivo e seguidos no estabelecimento
após a matrícula de sua filha ou neta.
§ 2.0 A concessão a que se refere este artigo cessará
logo que a aluna incorra em falta que importe grave
ofensa da boa ordem e disciplina do Instituto e bem
assim quando houver reincidência no cometimento de
faltas, sanção esta para que é necessária a opinião conforme do conselho de disciplina.
Art. 23.0 São condições de admissão para as alunas
externas:
1.o Não serem analfabetas;
2.° Terem a idade mínima de 7 anos, a completar até
31 de Dezembro do ano da admissão;
3.0 Terem menos de 16 anos no dia 6 de Outubro do
ano da admissão.
§ único. As candidatas com mais de 10 anos devem
ter aLA classe de instrução primária; as com mais de
12 anos devem ter, pelo menos, a 4. li classe primária.
Art 24.0 Para a classe infantil são admitidas as crianças que não tenham menos de 4 anos nem mais de 7
no dia 1 de Outubro do ano da admissão.
Art. 25.0 Nenhuma aluna será recebida no Instituto
sem ter sido aprovada por uma junta médica constituída
nos termos do artigo 73.0 do regulamento do Conselho
Tutelar e Pedagógico dos Exércitos de 'I'erra e Mar.
OAPÍTULO IX
Do. luhJli sn:o i matrícula

dos diverso

cursos

Art. 26. A matrícula no curso primário elementar
faz- 'e nos termos da legislação respectiva.
§ ú'nico. Para SOl' avaliado o seu grau de instrução e
capacidade intelectual serão as alunas submetidas previamente a uma prova, regulada pelo conselho escolar. Oresaltado desta prova será. comunicado ao encarregado da
educação.
Art. 27.0 A admissão aos diferentes cursos da 2. li sec~ão aerá sempre regulada por uma rigoro 'a selecção à
qual, sem que se deixe de atender às índlcações da família e da aluna. deve presidir o que se possa praticar
0
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no Instituto sôbre os preceitos da pedagogia exporímentalou com o auxilio do lnstituto de Orientação Profissional, existente no País.
Art. 28.0 A admissão, segundo as idades e habilitações, será regulada de maneira
que a alunas possam
terminar os seus cursos até os 19 anos.
~ 1.0 Se, porém, uma aluna estiver froqüentando o
último ano do seu curso quando atingir 19 anos, ser-lhe
há permitido continuar até o fim do curso, desde que o
conselho escolar a julgue digna dêsse benefício.
§ 2.0 A concessão a que se refere o parágrafo antecedente será ampliada até os 20 anos para as alunas que
freqüontem os cursos do magi 'tório primário e de preceptoras, se tiverem bom aproveitamento
bom procedimento.
Art. 29.0 As alunas que, om dois anos suce sivos de
freqüência
do qualquer dos cur os da 1.a ou da 2. a soeç110,não obtenham média de passagem ou aprovação no
respectivo exame final deixarão o Instituto.
§ único. As alunas que no 2.° período escolar, e sem.
ser por motivo de doença, não coo eguirem notas de
passagem ao 3.0 período recolherão a SUM casas até a
abertura do novo ano lectivo, salvo caso previsto no ·te
artigo, em que d ixarão definitivamente o Instituto, deixando de pugar o subsídio de allrnentaçt o até o fim do
respectivo ano cscolur.
Art. 30.0 Por propo ta do con ielho oscolar pod m
continuar por mais um ano no Instituto, como estagiárias, nté três alunas que tenham terminado o seu cur o
com distinção, contanto que nr o tenham atingido a idade
de 20 anos .
Art, B1.° As alunas externas ~6 t m dir ito à frcqüência e ensino nas aulas, oficinas o laboratórios,
ado as
deepesas com o material escolar, como livros, papel, canetas, (' outras, por conta dos pais ou tutores.

°

CAPÍ'I'ULO

x

Ra!l('s da ('dncllçllo, dO\'('res e direito.
0

da aluna.

Art. 32. As bases fundamentais da educação no ln _
tituto Feminino de Educa ão o Trabalho constam d
seccão II do capítulo l do decreto-I 'i n. o 15:709, do 12
do Julho de 1928.
§ 1.0 O culto da v rdado e do bem, o s ntimonto patriótieo, o r speito pelas lei o P ilas in tituiç es vigeutos
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são virtudes cívicas que o pessoal educador deve procurar desenvolver no espírito das alunas, tornando-as
aptas para, mais tarde, como educadoras de seus filhos,
os orientarem no escrupuloso cumprimento de todos os
seus deveres.
§ 2.° As bases a que se refere êste artigo serão afixadas em quadro, nos lugares onde habitualmente se reúnem as alunas e o pessoal docente.
Art. 33.° Fica expressamente preceituada a comemoração da Independência Nacional, no dia 1.0 de Dezembro, a do aniversário da morte de Camões (festa de Portugal) e a do aniversário da fundação do Instituto.
Art. 34. ° São deveres das alunas:
1.0 Dedicarem aos trabalhos escolares a atenção e zelo
que êles merecem;
2.° Tratarem respeitosamente todo o pessoal, docente,
procurando corresponder à boa vontade que êle manifesto pelos progressos do Instituto e pela educação e
instrução das alunas;
3.0 Conviver m bem entro si, constituindo todas uma
verdadeira família em que haja partilha recíproca de
respeito, afeição, auxilio, sacrifício, benefícios e trabalho;
4. ° Tratarem delicadamente o pessoal menor do Instituto;
5.0 omportarem-se sempre por forma a que honrem
a instituição ;
6.° Entregar m às chefes de grupo, mediante recibo,
todo o dinheiro, jóias e outros objectos de valor que
tragam ou recebam das famílius, reclamando-os quando
iam para férias ou retirem do Instituto;
7. ° Concorr rem, no limite das suas fõrças, para a
di ciplina e parI\. a ordem e arranjo do alojamento;
8.0 Doclararem osponutncamento e sempre a verdade,
ainda quando de tal declaruct o lhea possa adv ir responsabilidade ou castigo ;
9.0 Cuidarem com osmêro dos artigos do sou enxoval,
apres utando-se sempre correctas no vestuário.
Art. 35.0 O dir ctor poderá. conceder às alunas mais
adiantadas algumas regalias, impondo-lhes simultâneam int rcspousabilidades,
com o fim de gradualmente as
habituar a disp U ar a tutela
vigilãucia •
Art. 36.0 As aluna serão educadas no princípio iadi. cutív I c altamente moral de quo a melhor das recomPI nsa é o s ntimento do dever cumprido. No emtanto
para e timular o aproveitamento literário e o bom pro~
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cedimento, O Instituto conc derá prémios, como livros e
outros artigos de utilidade, às alunas que obtiverem em
qualquer ano média final ou de passagem não inferior,
12 valores.
Art. 37. o Em cada secção haverá um quadro d honra,
colocado numa sala que as alunas frequentem habitualmente, no qual serão inscritos os nomes das alunas que,
tendo bom procedimento moral, não tenham classificações inferiores a suficiente em nenhuma prova escolar.
§ único. Será riscado do quadro de honra o nome da
aluna que deixar de satisfazer às condi ões indicadas, só
podendo tornar a ser inscrito nêle no ano lectivo seguinte.
Art. 38.0 Será louvada na Ordem do Instituto, que
será lida na sessão solene do abertura do ano lectivo, a
aluna qu t nha figurado pormanentem
nte no quadro de
honra do ano anterior e tenha obtido ne
ano a ela . ificação final- de 13 ou mais valores.
Q

CAPÍ'rULO '1
nos diplomas, cartas

de CU1'80, caderneta
e atestados

c icol re

Art. 39.0 (J~ diplomas ou carta do curso primário
serão conferidos segundo os prec itos <1." lei g rai
vigentes.
Art. 4( .0 As carta. do' rostant . cur os conterão a
elas ificacão final dos mesmo e S01', o nssin das pelo
director, professor ruais antígo e ccretário.
Art. 41.0 O director autoriaará, por despacho, que e
}las' m atestado' do quo con to dos regi to de fr qü ncia, disciplinar ou clínico, a respeito do qualquer aluna,
quando tal documento
ja requerido I' la. int r ' ada
ou por seu ropresentant
legal.
Art. 42.0 .A cada aluna compet uma ca.d meta escolar, rubricada pelo director, da qual cous tarão as indicações antropométricas regulam nts 1'0. ,o incidente d:
sua vida escolar, classificações, a .. idutdade, etc.
§ 1.0 A. cadernetas serão depo itadas na. ecretnrin
das secc- (IS, sob fi guarda
fisoalizacão da rospectiva
reg nte, .e escrituradas p las eh fe d grupo.
~ 2.0 As famílias, .empro qu o d oj m, erá facultado o e 'amo das caderneta!'; dus alnna cuja educn 110
connaram • (l Instituto.

L"
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erão entregue!': às alunas quando
depoi de devidamente encerrada

C.\PiTULO
Do pessoal dirigente

. 'II
e de euslno

Art. 43.0 Haverá no Instituto o eguinte pessoal:
1.o m director;
2.° Um sub-director ;
3.° Duas regentes;
4. o .... te professores, oficiais do e cército ou da armada, distribuídos conforme se indica no artigo 44.°;
5.° Quinze professoras para os diferentes grupo de
di ciplina ;
6. o l· ma profes ora e uma auxiliar de educa -ão física;
7. o Oito me tras de caligrafia, o 't nografia, dactilografia. costura, bordado , flore, r ndas c culiaári
• o rma m dica e um mé dico militar;
~.o D zóito ajudantes ;
10.o 1 D1 • ecretârio.
o único. Na
falta da profes ora de ducação física
rú nomeado um prof
or idóneo.
Art. 44.0
P ssoal do cento será di tribuído pelo
grupo d di ciplinas do seguinte modo:
1.0 grupo -lnstru~D.o primária, cinco professoras ~
2.° grupo-Economia
doméstica, uma professora:
3.° O'fUpO - Por uguês, latim, geografia e história,
tr
proíes ore ou doi prof ssores e uma profe sora ;
4.° grupo-Lingua'
france a a íngle a, três profe sora :
5.° grupo-e-Mntemáti 'a,
fí ice-químicas
hi tórico-uaturai , doi prof
or ;
6.0 grupoomér io, conomin política, direito, CODtabilidado e c. erituração, doi prof
ore;
7.0 grupo-T
enologia, 1 m ntos de anúli e química,
m readorias
c 1 ulo comercial, um proíe sor;
8. grupo - P dagogia, p icologia, PI dologia, didâctica
dura Ao moral
cívica, um prof . or ou uma profesora;
Ç\.o grupo-De
nho, pintura
arte d corativa, dna
prof
or ;
10.° .....
rnpo
.lú ka, c nto coral, piano e violino,
dna }Iro ~ ora. ;
11. grupo-s-Arte
e ofícios, oito m tras.
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§ único. Quando o pessoal docente do quadro fôr insuficiente para as necessidades do ensino, contratar-se há,
pentro da verba orçamental, o pessoal que fõr necessário.
Art. 45.0 Serão internas as professoras do 1.0 e 2.0
grupos e mais quatro professoras de quaisquer outros
grupos de disciplinas.
CAPÍ TULO XIII
Nomeações e substituições

Art. 46. O director do Instituto será nomeado pelo
Ministério da Guerra, escolhido entre os coronéis do
activo ou da reserva, de qualquer arma ou serviço do
quadro permanente do exército, ou brigadeiros ou generais do quadro de reserva, habilitados com o curso da
respectiva arma ou serviço, de preferência antigo professor, de reconhecida e provada idoneidade.
Art. 47.0 O sub-director do Instituto será nomeado,
por proposta do director, pelo Ministério da Guerra, entre os oficiais superiores de qualquer arma ou serviço do
exército ou da armada, do quadro activo ou da reserva,
habilitados com o curso da respectiva arma ou serviço.
Art. 48.0 As regentes serão nomeadas pelo Ministério
da Guerra, por proposta do director, ouvido o conselho
escolar.
§ LoAs regentes serão solteiras, viúvas 011 divorciadas, e sempre internas. Na ocasião da admissão não podem ter menos de 30 nem mais de 45 anos de idade, li
estart o habilitadas com o curso do magistério primário
ou outro superior.
§ 2.0 O serviço das regentes, que tenham o curso normal primário, é contado para efeito de valorização, diuturnidade e aposentação como se fôsse prestado numa
escola primária oficial, cm conformidade do decreto
n." 14:8G7, do 11 de Janeiro do 1928.
Art. 49.0 Os professores serão oficiais do exército ou
da armada de patente não inferior a capitão ou primeiro
tenente.
Art. 50.0 As professoras para serem admitida a concurso não poderão ter menos de 20 anos nem mais ,1
35 no dia em quo terminar o prnzo do concurso.
§ 1.0 As 'mesmas condições do idade deverão satisfazor as professoras internas e contratadas.
§ 2.0 O serviço da professora do 2.0 grnpo, quando
tenha o curso normal primário, 6 coutado para efeitos
0
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de vnloriznção, diuturnidade o aposentação como so fõsse
prestado numa escola primária oficial.
Art. 51.0 A médica e o médico serão nomeados pelo
Ministério da Guerra, sendo a primeira por proposta do
director.
Art, 52.0 Quando, por motivo legalmente justificado, os
professores
do quadro não puderem encarregar-se da regência das turmas desdobradas,
ou houverem de ser substituídos, serão nomeados professores interinos, nas condições preceituadas no presente regulamento.
§ 1.0 A nomeação do professores interinos só se fará
quando o número de professores
do quadro não fõr suficiente l)ara as necessidades
do ensino ou quando no q nadro dos profe sores se der vaga ou falta prolongada
que
não possa ser tomporàrinruento
suprida por outro professor.
. § 2. o A nomeação dos professores
a que se refere o
artigo antecedente
faro se há sem precedência
do concurso
documental.
§ 3.0 O~ professoros nomeados nestes termos deixarão
do exercer as suas funções logo que se apresentem
08
profeseores
substituídos.
Art. 53.0 A permanência
dos professores
no magistério do Instituto é limitada ao fim do ano escolar em qllO
tiverem ascendido ao pôsto de coronel ou capitão de mar
e guerra, podendo coutiuuar nestes postos se declarareiu
optar pelo serviço do magistério,
CI~SO em que terão passugcm ao quadro do re erva, podendo conservar-se
no
exercício do sou cargo até a idade de 70 anos.
§ único. OH oficiais a quem S0 refere êste artigo não
poderão
ser promovidos sem satisfazerem às condições
obrigatória
de promoção.
Art. 54.0 As ajudunt
deverão ter, pelo menos, o curso
primário
geral e não ter menos do vinte anos nem
mais de trinta, na ocasião de serem admitidas.
Art. 55.0 O secretário
Rerá um oficial do qualquer
arma 0'1 serviço do exército ou da armada, do patr nte
não inferior a capitão ou primeiro t nente, e sl'rá nomeado pelo Ministério da Guerra, por proposta do director, devendo estar habilitado com o curso da sua arma
ou serviço .
..\.rt. M. o O p ssoal feminino de nomeação ministerial
d ixurá o Instituto
ao completar
se senta e cinco :lUOS,
ou antes, HC fõr jutgudo incapaz por uma junta médica,
presidida
pelo iub-director
o tendo como vogais Os mo-
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dicos do Colégio Militar, do Instituto
Profissional
<los
Pupilos
do Exército e do Instituto
Feminino de Educação e Trabalho.
Art. 57.0 O tom po de serviço prestado pelo pessoal
militar,
no Instituto,
é considerado como tompo de serviço militar.
Art. 58.0 O pcssonl nomeado por decreto tem direito
à reforma nos termos preccituudos na lei geral, anilo
ser qUA, pela sua posição no xército ou na arm da, ou
por outro cargo oficial quo desempenhe,
lhe pertença
reforma ou jubilação determinada por outra lei.
Art. 59.0 Os professores d'('ctlvos o o do educacão
flsica que se eonsorvarom
afastados do serviço do magistório por um período de tempo igual a um ano 1(;\.tivo
abrirão vaga no respectivo quadro.
§ úuieo, gsta dispo ição não se aplica aos professore
chatnados
a satisfaz r às condicõcs
d promoção, nem
aos que forem nomondos pam xercer comissão impor-

tanto de serviço público.
Art. 60.0 O pes oal a quo 80 refere a artigo 43.0, eré
substituído
durnnto o eu impedim nto legal ou na u:
falta pela forma soguinto r
a) O dir etor, pelo oficial mais graduado
ou antigo
entro o Buli-director o os profos ores;
b)'O sub-dir
tor, pelo profes 01' o 'colhido pelo dir c-

tor;

c) As regentes, pela profes ora nom a pelo director;
d) Os prof' ssoros ou profossorns,
por outro do m mo
grupo ou por pessoal intorino;
e) O médicos; por uma médica ou médico contratado
tomporàriaui
nte ;
j) O r •tanto po rsoal, poln forma d terminuda pelo
director.
Art. 61.0 As nomeações do
do uma professore do música o
fisi a só serão feitas quando as
tais o permitirem.
CAPÍTULO.
•

Admls!lllo

prof ssor do .0 grupo,
da auxiliar do educa 'ito
circunstância
orçamen'IV

dos }ll'Ofc.'SBoro8

Art. 62. Para
o of itos do
disci plinus locc;onadas no Instituto
los gru p(l:; :
1. o Instroçito primAria;
0

'\Ir O (l outro',
silo distrihuídas

COD

ns
p •
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2.° Economia domé tica ;
3. ° Português, latim, geografia e história ;
4. o Língua
francesa e inglosa ;
5. ° Matemática,
sciêacias flsico-químicas o histórico-naturais;
6. ° Comércio, economia po] ítica, direito comercial,
contabilidade o escrituração
comorcial ;
googra7.0 Tecnologia, análise química, mercadorias,
fia comercial o cálculo coruercial ;
R. o Pedagogia, psicologia, pedologia e didáctica;
9. ° Desenho, pintura e arre decorativa;
10.0 Música, canto e instrumentos;
11.° Artes e oficios.
Art. Gil. ° Log
que ocorra vacatura no quadro dos
prof' soros
fectivos, serú no Diário 'do Gorf>rno, na
Ordem do Erér ito o DOS dois jornais de maior tiragem
da «apitu! anunciada a nberturu do respectivo
concurso
do urneutal, com a de ignação do grupo cm qUIJ a vaga
exi« te.
A rt. 64.° O prazo do concurso 8Nã de trinta dias,
cont ..<10S da data do Diário do Gorêrno em qUll foi pubhcado o anúncio.
Ar . G5.0 A qualquer vacatura
no quadro dos profesores só poderão coucorr 'r oficiais do activo ou da reserva, do e.' "r('Íto (lerlllllnent<, 011 da armuda, do patente
não iuferior U C'llpitão
011 primeiro
tenente, com O curso
da rospoctiva armu ou urviço, ou qualquer curso superior, o bom comportamento.
§ único. Exceptuam-se
as vacaturas quo por êstc roo
gulamento são di-stinudas às souhorns.
Art. llü.o O oficiai: poderão concorrer
aos 3.1\ 5.°,
6.", 7.°
8.0 grllpos, o ns senhoru aos 1.0, 2.°, 3.°,
4.0, 8.°, U.o o 10.°, dovendo porém haver sempre, peloeno , um oficial no 3.° gl'u 1'0.
§ único. O
hefes d m ú ica POdC'1D concorrer aos
lugar
ti prof sor
do 1 .0 grupo.
Art. '7.0
•
r quocimento
dos IlJilitares, l'r.nletidos
T><'10 corpo ou ,talJ\'1 'cilllf"nto cm quo o c udidato 8('1'iI' ou com lido rniliwr cm qUI 0 encontro apI'I'HC'ntado,
o OH (1a
C'nlloru,
UI'\('ill da I' 'ntl'tlua p.o. 'crctaria do
ln tituto at' ti jUinZl hor
do último dia do concurso.
8 r in trufd
com o
guintc
documonto
l

a) Para. militar.

1.0 Nota d

:
U

<'l1t05;
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2, o Informação

do chefe sob cujas ordens servirem;
3,0 Carta do curso de qualquer arma ou serviço
do exército ou da armada.

b) Para senhoras:
1.o Certidão do idade;
2. o Certidão
do que constar do registo criminal;
3.° Atestado
de bom comportamento
moral
e
civil;
4.° Atestado
médico em que prove que a candidata não padece de moléstia
contagiosa
o
que não tem defeito que a inabilite para O
magistério;
5.° Carta do curso que sirva de habilitação para.
o exercício do cargo de professora do grupo
a concurso.
§ único. As professoras internas devem juntar ainda
certidões
do viúva ou divorciada,
ou atestado ou prova
testemunhal
de solteira.
Art. 68.° It facultativ a a todos os candidatos
a apresentação do quaisquer
outros documentos abonatórios
ou
que provem a sua aptidão para o lugar a que concorrem.
Art. 69.0 Em livro especinl SI' lavrará tõrrno de entrada do cada requcriruento, o qual será a sinado polo
secretário,
ae o requerim .nto tiver sido enviado por alguma estação
oficial, o também pelo requerente
ou seu
bastante
procurador,
se um ou outro entregar pessoalmente o rtlq uerimento na dita sec rotaria.
Art. 70.° As habilituçõos
mínimas indispcnsávels
para
a admi são são :
Para as senhoras:
Para o 1.0 grupo, curso de habilitação para o magistério primário.
Para o 2.° e
.0 grupos,
o curso do muei: tório
primário
ou o curso de preceptoras do III stituto.
Pura o 3.0 e 4.° grupos, o curso complementar
dos Iiceus ou curso
quivnloute.
Paro. o 0.° grupo, o urso das scola iudustrinis
ou o CUI'IIO de pro optora
do lu tituto,
Para o 10,° gl'lIro.
o Ul'SO superior
ln pia- O ,
IJara os chefes .]1' banda, um CUI' 'v UO onservatório.

1," ~érie
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Art. 71.° Findo o prazo do concurso
documental
e
não havendo requerimento
para se proceder a concurso
de provas públicas, O conselho escolar reünir-se há a fim
de votar a admissão e classificação
dos candidatos, propondo-se ao Ministério da Guerra. a nomeação do candidato preferido, por intermédio da Inspecção Permanente.
ou requeriArt. 72.0 Quando houver requerimento
mentos de quaisquer
candidatos, antes de ser feito o
apuramento
de que trata o artigo 71.°, para se proceder
a concur 'o ele provas públicas ou quando qualquer" membro elo júri m o se julgue habilitado a ajursar, pelos documentos, do valor do candidato, o director assim o comunicará
ao )linist6rio
da Guerra, por intermédio
da
ln .pccção Permanente,
mandando proceder
às referidas
prova
públicas.
Art. 73.° Terminado
o prazo do concurso, o director
convocará. o júri, que será. constituído
pela forma seguinte:
Director,
sub-director, professores efectivos dos rr-spcctivos gl'llpOS e ruais doi' professores
efectivos
nomeados pelo con .olho escolar.

§ único. O director
crá o presidente,
e servirá de
secretário,
'sem voto, o ccrctário do Instituto.
Art. 74.0 O presidente tem voto simples quando o
júri, cm qualquer votação a quo haja do proceder, seja,
COII tituído
com um número pur do vogais O tem vo to
duplo, simultâneo,
sompre que "\'~e número 'Pja ímpnr.
Art. 7[).n O júri, cm todas as votações a que houvor
do proceder
até liualiz: r o concur 'o, para q ue elas fiquem tendo ofeito legal, U \'0 roüuir, pelo meuos,
com
doi terce
do número
dr membro
UO (pie ficar .ompos to no acto da iun constitntção.
Art. íG.o Logo CJU c stivcr eonstituído
o júri, o prosidonte mandará
afixar 110 vestíbulo do Instituto
um
avi: o contendo o nOIU!'!!, catl'gorin.s ou gnulua<:ões rlu~
m mhros (lo júri, o r lllt'terlÍ cópia ant .nticn do mesmo
a\ i. O no .Iilli tório da Gil 1'1'.1, por intermédio da Insli <l<;lo I ormnn nt , para s r publicado no Diário do
Ol'rrno.
\1't. 77.0

no

potl m f. z r pari< do júri os COIl'1 !lII
COIl 'Ol'1' 'n te
ató o tt'l'('riro "I'UU.
1.0 Q laudo no (Iir ('tor lo Instituto,
ja nplidvel a
tloutrina
dustl nrtigo
,lImirá n presillênC'Í:\ O suo"Uí"
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-director ou o professor ma.;s antigo dos que fizerem
parte do júri, segundo a su graduação.
§ 2.° Quando não houver no Instituto o número necessário de professores para a constitutção do júri, nos
termos do artigo 73.°, o director do Instituto solicitará.
superiormente a comparência dos professores precisos
para esse fim.
Art. 78.0 Aos candidatos serão exigidas provas práticas das disciplinas do grupo li. que concorrem, executadas na presença do júri.
§ 1.0 Para a execução do preceituado neste artigo o
júri elaborará, pelo menos, tantos pontos quantos os
candidatos.
•
§ 2.0 Os candidatos exeeutarão os trabalhos que a
sorte lhes designar em sala. apropriada, fornecendo-lhes
o Instituto as matérias primas indispensáveis, bem como
quaisquer outros artigos.
Art. 79.0 As provas práticas a quo se refere o artigo
antecedente serão :
Para o 1.0 grupo:
a) Uma lÍl:lI.o a-uma das classes do curso primário
elementar, seguida de discnssão pedagógica;
b) Uma prova escrita de redacção e caligrafia;
c) Uma prova de lavores.
Para o 2.0 grupo:
a) Uma lição a um grupo do alunas sõbre uma das
disciplinas do grupo, à escolha do candidato, seguida de
discussão pedagógica;
b) Um trabalho prático sõbro assuntos das disciplinas
do grupo.
Para o 3.° grupo:
a) Uma liçlo a. um grupo de alunas sObre assuntos
das disciplinas do grupo, seguida do discussão pedagõgica, com um ponto tirado com vinte e quatro horas de
antecedência;
b) Uma conferência. sõbre um assunto histórico-nacional, com ponto tirado com vinto o quatro horas do antecedência.
Para o 4.0 grupo:
a) Uma lição a uma classe de língua francesa ou inglosa. conforme o lugar vago, seguid de discussão pedagógica;
b) Um exereício de redacção na lingoa. a que o candidato concorre.
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Para o 5.0 grupo:
a) Uma lição a uma das classes sobre uma das disciplinas do grupo, com ponto tirado com vinte e quatro
horas de antecedência, eguida de di cussão pedagógica;
b) Um trabalho prático de física ou química. como
demonetração a uma classe, e elaboração do respectivo
relatório,
.
.
Para o 6.° grupo:
a) Uma lição a uma classe sobro comércio, com ponto
tirado com vinte o quatro horas de antecedência, seguida
-de discussão pedagógica;
b) Interpretação,
por escrito, sobre uma discussão de
direito comercial ou economia politica.
Para o 7.° grupo:
a) Uma lição a uma classe sôbre uma das disciplinas
-do grupo, com ponto tirado com vinte fi quatro horas de
anteccd ncia, seguida de díscus ão podagógica ;
b) m trabalho prático, como demonstração a uma
classe, de auálise química, t enológica ou mercadorias e
elaboração do respectivo relatório.
Para o 8.° grupo:
a)
ma lição sõbre pedagogia, p icologia ou pedologia;
b) m
tudo físico p dagógico de duas alunas do
curso primário elementar.
Para o 9.° grupo:
a) Ima lição a uma classe sobre desenho geométrico
ou artí tico, ou sõbre pintura, seguida de discussão pe.dagóglca ;
b) Execução d um desenho artístico j
c) m trabalho prático de arte decorativa, escolhido
elo júri, o elaboração do rosp ctivo relatório.
Para o 10.° grupo:
a) Uma lição de mú ica a. um grupo do alunas sõbre
assunto à escolha do candidato, seguida de discussão pedagógica ;
b) Execucão à prim ira vi: ta do um trecho do música
em piano, violino ou violoncelo;
c) Uma lição do canto coral a um grupo de alunas.
§ úni '0. A provas ert o f itas no número de dias
que o júri indicar, Dilo excedendo seis horas por dia o
tempo de tuba lho pura cada candidato.
Art. 80.0 Decorrido tr . diu , pelo m no ,dopoi
de
feita a publicação fi que se r for o artigo 76.°, proc der- o há. ii. votação
õbr a admis: ibilid d do candidato».

•
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é por declaração

nomi-

nal.

§ 2.0 Para SOl' admitido é necossúrio que o candidato
obtenha. a. maioria. absoluta do número de votantes.
§ 3.0 Nos requerimentos
dos candidatos
o presidente
do júri Iançarú
o despacho que traduza o resultado da
votação,
servindo- se dos vocábulos
«admitido)
ou «excluído» .
Art. 81.° Logo quo tiver terminado a votação a que
80 refere o artigo antecedeu te, o presidente
ruandará afixar no vestíbulo
do Instituto
um aviso contendo os nomes dos candidatos
admitidos
o remeterá ao Ministério
da Guerra,
por intermédio
da Inspecção
Pormauente,
cópia autõntica dêste aviso para. ser publicado no Diário

do Gocêrno,
Art. 82.0 Decorrido'

três

dias,

pelo menos,

depois

do

feita a publicação a. qU0 se refere o artigo antecedente,
roünir-so 11:1 novamente
o júri para proceder às provas
práticas
o às votações
sobro o mérito absoluto o rolativo, as quais serão também por declaração nominal.
§ ,L o Quando so tratar d 11 votação sôbre o mórito absoluto do cnda um dos candidatos,
serão consultados
pelo
presidente,
sucesaivnmoute
o por ordem crescente de antiguidado, os vognis do júri, 1'0gil:\talldo·so os votos, que
em seguida serão lidos pura verificação, apurando- o logo
o resultado
do oserntínio.
§ 2.0 Quando se tratar da votação sõbre o mérito r ,Iativo <lo deis candidatos, cada 11111 dos vogais indi urú
qual o candidato
preferido o o secretário
dirá depois o
número
do votos do cada um dos candidatos,
rogistan-

do-se o resultado (ln votação.
Art. 83.0 No caso do havor mais do
sorte dosignnrá n ordem por q uo devem
às provas

Hill
SOl'

cnndídato •
alilunotido

o votados, procedendo-se
primeiro às
pam conhecer o mérito ahsoluto d
cada um O depois ;u-~ inrlif;pons{weis parn
stllholt ceI' fi
Prt'f, J'üncin entro todos os cnndidatos.
§ único, A::; \'ot:I<;(')Pi'l1 ara estalH'h:ccr a profnrlnci:
11 (P\( RO 1'O1'l'l'O o artigo anterior
sito f( itas <lo m(lIlo M'
gllinto: rlcsignlulo
OH candi(latos
aprovados ('11\ múrito
nhi'loluto pIos
núm 'rOH dI' 01'(11'111 que a Horto iJl,li('ou,
rC(':t'il'Ú t1llltl votHC'ão sf)h)'<, os Iloi!'l prinwil'ORj
C(11l' 111 I
'ot:H:ão obti\'or maior nÚll\0rO do voto~ ('rú, por llll'io do
S"glllldn, \"0 til <:ão, compal'ado
com o tMC' iro, p mi ·im .
farão as votllt,:iics nt6 o último.

votações

práticas

noco rsária

°
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que reünir maior número de votos na última votação obter.i a preferência sobro todos os outros.
Art. 84. o Nos livros do concurso o nas actas respectivas O ecretário
consizuurá
o resultado
das diversas
votações, declarando o número d voto que obteve cada
candidato.
No mesmo livro se devem lançar, na intogra,
as deliberações
do júri o e furá menção dos protestos e
dccluracões
dos vogais ou do candidatos
sóbre a validado dos actos do concurso.
no decurso de
Art. 85.0 Todas a q uestõos suscitadas
qualquer
sessão do júri dos concursos serão resolvidas
pelo mesmo júri, por maioria do votos, mencionando- ·0
O ocorrido
na acta 1'0 pectiva, podendo fazer declaração
de voto o vogal ou vogais vencidos.
Art. 86.0 Do todas as sessões do júri se lavrarão actas,
assinada
por todos os seus membros presentes,
logo
depois da respectiva
se 'SM.
Ar].
7.0 Findas a votações, srní proposto ao Ministério da Guerra, por intermédio
da Inspecção
Porruain nte,
o candidato
ou cun.lidatos escolhidos, sendo-lhe
remetida n cópia da actas do todas as se ~()lJS do júri.
Art. 88.0 No caso do t 'rem sido observadas
todas as
pr criçõo r lcgni
o candidato
proposto
,'f'I'Ú nomeado
para I) lngnr vago ' O respectivo
processo devolvido ao
Instituto.
§ único. Se, porém, o Mini: tro da Guerra verificar
qn não foram OUsPf\'Ud,lS todns as proscriçõos
Iognis,
muudnrá
proc (ler ti. 110\-0 concurso,
ficundo sem feito
o actos do primeiro.
Art. ~ü.o ..TO c" o do de i .tência do todos os concorrentes, ou no ca: o em qUI nenhum do' candidatos
s(0a
aprovado em mérito abaoluto, o director, depois do 011"ido o COI1" 'lho escolar, proporá ao ::\!inistório da OUI'r1'3,
por iutormérlio e] Inspccct o Punnnucnto,
a nomeação de
po ·soa idónea parll o ti!': nnponho do lugar vago.
§ único. E ta 110m uC;llo " ri confirul'tdn, como !i8 prcctÍtUtl. 110 artigo no. o
.l\l't. ~ ,0 O. pl'O~ :ore,;
profl' 'sora
admitiilos no
111 ti!lI o '6 pr. o con ill('rados (lf{divo:, jl )lO 11(·('1' ,to 'do
. fiai !l>l'io d: <1lJl na, d(l(loi:s elo dois anos do o.-pl'cício,
C () ('O I ,lho (l'l'olar,
por m:tÍoria do, pr lo IIlrIlOS, doi
t rço ,lhe d 'r jIl~ rlllll«:iio favor/L\' J.
.' úlIico. Par
, nOIll 'nç o lIa pl'oro
01'11, intl'rnns
I'~ di\:!,
t' COII i II indi [lon IÍ\ ·1 'lu t Ilh' m l'un" r
fuvor!t.\ 1 da junta médi 'a.
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Art. 91.0 Para ti. execução do pr ceítuado no artigo
anterior o director enviará ao Ministério da Guerra, por
intermédio da Inspecção Permanente, proposta circunstanciada e acompanhada de cópia da acta da sessão do
conselho escolar em que se tiver feito a votação.
Art. 92.0 As reclamações dos concorrentes legalm mte
habilitados contra a forma como se realizou o concurso
devem ser remetidas, devidamente informadas, à s ceão
pedagógica do Oonselho Tutelar e Pedagógico dos E cérdto de Terr e J Iar.
Das mestras

Art. 93.0 Para o desempenho do lugar de mestras 6
condição indispensável possuir as seguintes habilitações:
a) Habilita ões gerais: curso primário elementar ;
b) Habilitações especiais: documentos comprovativos
da prática do ensino das matérias a que se propõe.
Art. 94.0 Um júri do quatro membros, nomeado pelo
conselho escolar e presidido pelo sub-director, apreciará
os documentos e apresentará uma proposta justificativa
para as nomeações.
§ único, O director, em vista da votação do júri. fará
um contrato com a candidata proposta. contrato que torá
carácter provisório, por dois anos. Findo êste prazo, o
irector procederá à renovação do contrato se o julgar
em condições de continuar.
Art. 95.0 Quando não haja mestras Das condições do
artigo anterior, ou quando as nccossidades do serviço
ssim o exijam, poderão estas ser contratadas, observando-se os preceitos estipulados para os contratos das
rofessoras.
CAPíTULO

xv

AtribulçGcs e deveres do pessoal dirIgente

e de ensino

Do director

Art.

96.

O director exerce a superintendência e flsoh sua inteira responsabilidade, por forma que consiga. a melhor
ânstrucão e educação das alunas, a mais rigorosa higiene
e inteligente economia.
§ único. Compete também ao director:
1.0 Tomar, cm casos urgentes, as resoluções extraor-dinárias que as circunstâncias reclamarem, participando
s providôncias adoptadas ao Miuistério da Guerra, no
0

alização de todos os serviços, ori ntandoos

1.' Série
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~eneral inspector
permanente
ou ao Oonselho Tutelar e
Pedagógico,
conforme os casos;
2.0 Autorizar,
por despacho,
as certidões
pedidas à
ecretnria, e a extrair do livros do Instituto, que se refiram a actos públicos;
3. o Assinar os termos de abertura e encerramento
de
todos os livros destinados
à escrituração
do Instituto e
rubricá-los
por seu punho ou chancela;
4. o Assinar as cartas de curso;
5.0 Presidir, quando o julgar conveniente, às reüniões
dos conselhos de curso;
6.0 Convocar
as reuniões dos diversos conselhos do
corpo docente nos dias fixados no regulamento
e sempre
que os interêsses escolares o exijam j
7. o Presidir às sos ÕPS do conselho escolar;
8. o Elaborar um relatório - anual, dirigido ao general
insp ctor, sobre a forma como decorreu o ensino e vida
do Instituto,
propondo
as medidas que julgue úteis o
neco sárias para o seu aproveitamento
o progresso.
9. o Conceder licenças nos seguintes termos:

1) Ao pessoal
Todas

militar

n110 docente:

as licenças

e dispensas que, pelo
do di ciplina militar o
mais regulamentos
em vigor DO exército, são da competência
de comandante de rllgimento, na parto aplicável
ao Instituto.

regulamento

2) A todo o pessoal

docente:

Oom vencimento, até cinco dias em cada
ano lectivo, por motivos atendíveis e
fora do tempo de férias.
3) Sem vencimento, ao pessoal civil, até dez dias
om eada ano, por motivos atendíveis o fora
do tempo de férias;
4) 18 aluna , até três dias em cada ano lectivo,
fora do tempo de férias, C aos domingos
e dias feriados quando o mereçam pelo seu
procedimento
o aproveitamento
escolar;
5) Ao pessoal

civil e militar:

Durante
as férias, com vencimento,
a
todo o p!\ .0aI que po sa . or di pensado do serviço.

•

874

ORDE1\! DO EXÊRCITO

N.o 15

1." StSrie

Do sub-director

Art. 97.0 Incumbe ao sub-director :
1.0 Auxiliar o director na manutenção da sua autorídado o no cumprimento da sua missão;
2.0 Transmitir nos professores as ordens do director,
dando sõbro elas as convenientes explicações e vigiando
o modo como são interpretadas e executadas;
3.0 Informar as proposfna, pedidos de licençns, rcquisições o reclamnções do possonl do cento ;
4. o Registar a corrcspondêncíu confidencial.
Das regentes
Art. 98. As regentes são plonamonto rosponsévcís,
perante o director e sub-director, pela educação moral e
cívica das alunas da sua secção.
Art. 99.0 O sub-director o as regentes silo os imediatos executores do plano educativo do director, de quem
recebem, portanto, as indicações precisas para bem desomponbarem a sua delicada missão, É indispensável a
absoluta concordância do esforços e ideas destas cntidades, quo devem reüuir-so auiiüdadas vozes pura estudar
o funcionamento do Instituto, sob o ponto de vista do
ensino o educação, e comunicar ao diroctor o que precisar da sua int rvenção.
Art. 100.0 Às rceentos podem ser distribuídas até
seis horas do Iição por semana o desempenharão os serviços que pelo -regulamonto intorno lhes forem consignados.
0

Dos professores, professoras o mestras
Art. 101.0 Aos professores O professoras incumbe
dircctamonto a educação das alunas o a vigilüuciu pelo
seu bcm-estar. compotindo-lhos :
1. o Dar o mínimo do dezóito tempos do aula por semana,
não pertencendo ao 1.0 grupo ou não sendo contratado,
casos OJU que podem S(\1' obrigados a maior número do
aulas. :gtite número do horns do serviço semanal 6 reduzido n quinze no fim de oito anos do sorvi 'o no magir tório
do Instituto;
2. o A lóm do orviço obrlgntório, poderão os professoros O professoras dar até vinto o quatro horas dI' lição
semanal 011 de trabalhos pnitico , voucondo pelo 0_'COl'SO
a grutificação q uo fOr con signadu para os professoro
do'
liceus;

875
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3. ° Os professores
quando, interinamente,
substituindo
o sub director,
nos termos da alínea b) do artigo 60.°,
continuam
a exercer o magistério.
§ 1.0 Os directores de curso, laboratórios
e outras
iastaluções
vencem
uma gratificação
correspondente
a
duas horns de serviço semanal, e as professoras vencem
as diuturnidades
estabelecidas pn.ra o ensino primário e10montar ou secundário,
conformo pertençam ao 1.~011 aos
outros grupos.
§ 2." Terão além disso todas as obrigações quo lhes
forem consignadas
pelo regulamento
interno do Instituto.
Art. 102.° Os professores ou professoras,
interinos ou
contratados,
têm os ruo mos deveres qUA os efectivos
e provisório
, podendo
sor-lhes distribuído
igualmonto
s rviço extraordinário
lias condições
prescritas
para

estes.
Art. 103.0 As mo tras são obrigadas.
desempenhar
o s erviço técnico que 10r e tabelecido pelo iSOU contrato
e o serviço int ruo qu o respectivo regulamento
lhes

prescrova.
Das professoras

chefes de grupo

Art. 104.° As profes: oras chefes de OTUpO oito nomonda
pelo director, ouvido o conselho escolar, de entre
as prot't's oras int 'rua,
compotindo-lhes,
ulórn dos dover '8 dos artigo
nntocedoutos , os que lhes forem consiglla<lo~ 110 resp ctivo rl'gulam(\nto
interno, o em espochi
.utr 'gar, no fim do mês do Maio, ao director, por
intermédio
do sub-din ctur, as informuçõ s uuuais das
ducundus
do
'ou
grupos,
debaixo do ponto do vista
fí ico, moral o intelectual,
§ único. E tas professora
vencem a gratificação
de
dir .ctor d curso.
Das ajudantes
Art. 105.° As ajudante - serão distribuídas
pelas 80C\õ<,!! conforme os grupo.
competem-lhes
as obrigações
que lh \ ° for m con ignadaa no regulamento
interno,
Dos médicos
Art.

111

Iôr

106.° Ao médicos com pote, além do erviço quo
cousiguado pol "I""'ulaIütl1to interuo :
•

1.o Ton .. r part
tornar n cos 'ilri., a

nos COI!.' '1 lOS escolares
ua presenl;a;

quando

o
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2.0 Preencher a caderneta escolar, na parte qUfl lhes
compete, e bem assim os rf'gistlls clínicos e sanitários;
3." Superintender no en-íuo da gimnástiea e na prática dORjogos físícos ;
4.0 Prestar socorros módicos ao pessoal quando lhes
sejam solicitados.
§ único. Aos médicos podem SOl' distribuídos até seis
tempos do serviço semanal sobro o onsiuo de higiene goral e escolar e matéria psico-fisiológica.
Do secretário

Art. 107. Ao secretário compete:
1.0 Dirigir e fiscalizar os serviços do pessoal da secretaria <> tor a sou cargo o I1rq uivo;
2.0 'ecr -tariar o conselho escolar;
3,° Cumprir e fazer cumpri!", na parte que lho r peita, as ordens dadas pelo director o sub-dircctor ;
4. o Preparar os tormos o exames para serem pr nchido pelo júris;
5. o Iravrar o assinar os termos de entrada dos requerimentos do concursos;
6, o Publicar, nos termos dõstc regulamento, as nota
obtidas pelas alunas;
7, o Fnzer seguir ao Sf'U destino li. eorr 'spondêncill das
pr f ssorr chefe, de grupo som as família da
lua s,
quando estHja visada li ln 1'I':;})(> tiva regente]
8. o Minutar a corre, poudõn. ia ;
9. o Escriturar ou fazer scrituràr os livros da cr tari ;
10.0 Pas ar as cortidõe que for m autorizurlns por
déspr cho do director, quando tirudas dos regi to d Ireqü ncia do examos ;
11,° A iiuar, com o director, tl cartas
dipl mas de
cur O;
12.0 Comunicar, em Ordem do Instituto, n detormina~ões do director.
0

CAPfTULO

•, VI

D18posl~õC8di~ciplluare8

Art. 10 ,o O pessoal militar o civil do ostab 1 cimento
está' sujeito às disposições do regulamento de di .ciplina
militar.
Art. 100.0 O dir dor tem, a r p ito do indivíduo
sob as ruaa ord ns, m serviço ou apre ntados n lntituto, competêueia discipliuur igual li. dos chef d stabelechnentos ou r parti\: s militar ,
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Art. 110.0 O profe sor 3. quem seja aplicada pena disciplinar, ou outra de natureza superior, só poderá continuar no exercício do .magistério mediante voto favorável
do conselho escolar.
§ 1.0 Pura os efeitos do disposto neste urtigo o consr-lho escolar,
constituído
em júri nos termos do artigo
73.0 d ste rognlamonto, verificará se, dada a natureza
da falta e a punição, o preto sor continua ou não a possuir as coudições do eomportamento
que perrn itirium SOl"
admitido a um concur 'o ao magistério
no Instituto.
§ 2,0 Cousidera-sc
fuvorúvel
a votação sempre qu~
trõs quartos do número dH votantes sejam de parecer
que o professor
deva continuar no xerclcio do magistério.
§ 3,0 Não sendo favorável a vo ta <;1'1.0, O director, em
ses .ão do con olho escolar,
proporá
ao Ministério
da.
Guerra,
por intermédio da Inspeccão Porman.-n to, que o
profeesor seja demitido do oxerclcio do magistério.
Art. 111.0 As faltas a tempo de aulas, ordinários
o
o: raordinnrios,
dada }l0r motivo de doenca não superior a quinze dias eguidos e davidamento
comprovuda
pelo médico do ln tituto, não implicam perda das gratiflcaeõos doe nte
qu
o prof
ores est('jnm
porcobendo.
§ único. ~ o o. <10 inça, ainda quo
vidumente comprovada, se prolongar
além do quinze dia , ao profes ror
ne ta eondieõcs não
·rito abonadoe os tempos de aula
extraordinúrios.
Art. 112.0 Todas as faltas a tempo
do nulas, ordinários e xtraordinúri
,quantio
dadas por motivo do seri~1) d terminado
p ·10 :\1ini ,tt'>l'io da Gu 'ITn, não implicam perda das gratitlca<;ões docont
que os professores
e t jam 11 rceb ndo.
.
.
Art. 113.0 Fora dos casos provisto
nos artigos 111.·
e 112.0 o alínea 2) do n.? U,o do § único do artigo 96.&
d to r gulamento,
o profi. or s pordem, por fultas a.
tempos de aula, as gratifica
es docentes que estejam
p rcobC\ndo.
§ único. A doutrina. d Hte nrti 'o nlio pr('j udiea, no
eu'o
Opoftllno~, II. acção di ·iplinll.f adequada.
Art. 114.0 São con itlcradns falta a tempos extraordinários toou. ll. que fUf('m além d duas em cada dia,
não pod 'ndo o núm ro dela sor up 'rior, om enda s roana, au número d bon de s rviço s mUDai e.'t1'aordinnrio que haja sido distribuído ao re pectivo profo sor.

878

ORDEM DO EX:ÉRCITO N.O 15

1.· Série

Art, 115.0 As professoras externas 6 aplicável o disposto na 10i de 30 de Dezembro de 1913.
Art. 116.0 Sempre que um professor falte, por qualquer motivo, ao serviço escolar por mais de cinco dias
lectivos consecutivos, ou se proveja que tal venha a acontecer, o director providenciará imediatamente, nos termos dêsto rogulamonto,
de modo ti. assegurar a regularidade do ensino na cadeira ou disciplina a cargo dêsso
professor.
UAPÍ'fULO
])08

XVII

conselhos do Instituto

Art. 117. Haverá no Instituto os seguintes consolhos:
Conselho escolar ;
Conselhos de curso;
Conselho de disciplina.
0

, Do conselho

escolar

Art. 118.0 O conselho escolar é presidido pelo director, tendo como vogais o sub-director, regentes o professores efectivos, competindo-lhe:
1.0 Organizar os programas dos trabalhos práticos,
conferências o excursões ql1 devem realizar se durant
o ano lectivo, e apreciar a escolha dos livros, fi adopt. r
nas diversas disciplinas, que tenham sido propostos pelo
conselhos de curso;
2.0 Organizar os s rviços do exame e os pontos pare
as respectivas provas;
3. o Estudar e discutir qualquor assunto que lho Beja
proposto pelo director ou por qualq uor dos, cus membros;
4.0 Fazor, 0111 vista das provas dadas pelas alunas, a
classificação pura os diferoutos cursos.
Art. 119.0 O conselho escolar reúno por convocação
do director:
1.o Em sessão ordinária:
a) Num dos primeiros dias do mês de Outubro para
os efeitos do n. o LOdo artigo antecedente;
b) Num dos últimos dias do mês do Junho para cumprimonto do n, o 2.0 do mesmo artigo;
c) Seguidamente ao fim dos exames pura execução do
n." 4.0 do referido artigo.
2.0 Em se são extraordinária,
quando o dir tor o
dctermínar.
S 1.0 A convocação é feita 1"0r ordem d dirr dor,
com a anteco ~llCHL, pulo monos, do quarenta
oito 110l
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ras, mencionando-se na ordem da convocação o assunto
ou assuntos que devem ser tratados.
§ 2.0 Para haver sessão é prociso que estejam prosentes mais de dois terços dos vogais em serviço efectivo
no Instituto.
§ 3.° Cada falta a uma sossão do conselho escolar é
contada como so fõ se a um tempo de aulas.
§ 4.° S mpre que se tornar necessário, pela natureza
do' assuntos a. tratar. os médicos o os professores provisórios ou contratado
podem sor convocados para tomar parte nas decisões do conselho.
Art. 120.0 De todas a essõe do conselho se lavrará
acta, quo erá assiuadn pelo presidente e secretário.
§ único. O secretário do conselho será o secretário
do Instituto, sem voto.
Dos conselhos de cursos
Art. 121.0 Cada um dos cursos professados no Instituto terá um director.
Art. 122.° Os directores de curso serão nomeados, pelo
director do Instituto, de entre os professores do quadro
qu tenham prestado bom e efectivo serviço, ouvido o
con olho e colar.
Art. 123.° A rcünião dos professores o professoras do
um cur 'o constitui o conselho do curso.
§ 1.0 A presidência cubo ao director do curso ou ao
director do Instituto, se ti si. tiro
§ 2.° O carsro de secretário será desempenhado pelo
professor. ou professora., para es e fim nomeudo pelo director do curso.
§ 3.0 As nomeações do diroctor
secretário serão publícadas no livro dus ordens, no começo de cada ano lectivo.
Art. 1:34-.° Compete no cons lho do curso:

a) Reunir num do prirn iros dias do ano 1 ctivo para
assoutur no método do CIl ino, para marcar os dias de 'tinados fi rep tiçõe
trabalhos práticos de cada disciplina, para a o. colha do livros e para apresentar as proposta para as
cur ti s r. colar
o visitas d
tudo;
b) Apr ciar, DO fim do. pcrlodos r 'gulull1cntar 8, a sitUllC:n.O
colar das aluna o arbitrar-lhes a nota do freqÜ~llcin;
CI Propor ao
n lho colar ou
dir ct r qualquer
mQdilicn~. o nos prec ito 'r 'guIam untare ;
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d) Reünir num dos primeiros dias de cada mês, por
convocação dos respectivos directores, para trocar impressões sabre a marcha dos trabalhos escolares e sôhre
o comportamento e aproveitamento das alunas;
e) Reünir no fim do ano lectivo, antes da reünião do
conselho escolar, para preparar os trabalhos para êste
conselho.
Art. 125.0 As reüniões dos conselhos de curso realizar-se hão com prévia autorização do director do ln titnto, sem prejuízo dos serviços lectivos.
Art. 12ô.o ~ão atribuíções dos directores do curso:
1.o Convocar as reüníões do conselho de curso;
2. o Promover 11 execução dos programas j
3. o Centralizar as informações dos profes ores acerca
da aplicaç io e aproveitamento
das alunas, transmitindo-as ao sub-director quando entendam necessária a sua
intervenção;
4.° Requisitar o material preciso pam o ensino;
5.° Submeter à apreciação do director qualquer decisão extraordinária tomada pelo conselho de curso e bem
assim as propostas para as excursões escolares ou visitas de estudo.
Art. 1~7. ° Ao secretário dos conselhos de curso compete:
1.0 Expedir os avisos para as roüúíõea dos conselhos
de curso;
2.° Lavrar nos livros respectivos as actas das sess os.
§ 1.0 Estas actas serão assinadas pelo director, se
estiver presente à sessão, e por todos os profossores do
curso, mencionando-se os nomes dos que faltarem.
§ 2.° Cada falta a uma sessão do conselho do curso
será contada como so fôsse a um tempo do aulas.
Do conselho de disciplina

Art. 128.' O conselho de disciplina é constituído:
a) Pelo sub-director, como presidente, quando
da.
mais graduado ou antigo que o professor efectivo mui
antigo;
b) Pelas regentes;
c) Pelo professor efectivo mais antigo;
d) Pela professora efectiva mais antiga, como ocretária.
§ 1.0 Nilo podem fazer parte do conselho os parentes
ou afins da acusada ou do queixoso, o participante
as
testemunhas.

1."
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§ 2.0 Quando o sub-director ou alguma das regentes
estiver nos casos do § 1.0 serão respectivamente substituídos pelo professor ou professora mais antigo, sendo
esta da secção da regente excluída, o servindo de presid nte o professor mais antigo que fizer parte do conselho.
Art. 129.0 Compete ao conselho de disciplina:
1.o Julgar as alunas acusadas de faltas graves con.tra
.a moral, contra a disciplina o contra a ordem ou que
importem prejuízos para o bom nome do Instituto;
2.0 Apreciar, reünindo por iniciativa própria no fim
dos períodos a quo se refere o artigo 19.0 dõste regulamento, o procedimento das alunas relativo a cada período.
§ 1.0 O procedimento das alunas será classificado pelas notas de mau, regular, bom e óptimo, e estas notas
sõ serão comunicadas no director, regentes das secções,
professoras da classe da aluna, à própria aluna e a seus
pais ou tutores.
§ 2.0 As notas de comportamento serão dadas depois
de consultados os registos de freqüência e de procedimento e registadas neste último.
§ 3.0 A aluna que tiver cm dois periodos seguidos ou
três interpolados a classíflcação de mau comportamento
será jnlgada pelo conselho do disciplina.
Art. 130.0 Os processos de julgamento a que se reforo o n. o 1.0 do artigo antecedente serão formados pelos seguintes documentos:
1.0 Ordem de convocação, que deve designar o dia e
hora da reünião e o facto ou factos sObre que incidir o
julgamento;
2. o A partícípação do facto incriminado, se a houver;
3.0 Nota autêntica, passada. pelo secretário do Instituto, do qu constar dos re isto! de matricula, freqüência e disciplina a respeito da inculpada;
4.° Depounentos do qn ixoso, testemunhas e acusada;
5. o Quaisquer outros documentos que tenham servido
para. esclarecer o conselho sobre o nssunto ;
6. II A opinião do conselho sobre a criminalidade ou
inocência da acusada;
7. o No caso de ser julgada fundada a acusação, a penalidade proposta pelo conselho.
§ 1.o As votações do conselho serão nominais e é
roibida a abstenção de voto.
§ 2.0 Lanar-se há acta d cnda. ses o do conselho.
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Art. 131.0 As alunas a quem forem desfuvoráveis as
informações a que se refere o artigo 104.0, as observaçõos dos registos e a classificação a que alude o § 3.0
do urtigo 1~9. o serão propostas ao Conselho Tutelar e
Pedagógico pura serem abatidas ao efectivo do Instituto.
A rt, 132.0 As alunas a quem apenas forem desfa voráveis as observações registadas em dois dos documentos
citados no artigo anterior serão submetidas a um conselho mixto, que decidirá do procedimento para com
essas alunas, e que será constituído pelo sub-director,
três professores e um módico.
CAPÍTULO XVIII
Disposições transitórias

Art. 133.0 O actual secretário pode continuar no exercício das suas funções.
Art. 134.0 O conselho escolar regulará a transição das
actuais alunas para os novos cursos, submetendo a ua
decisão à Inspecção Pormanénte.
Art. 135.° A doutrina do artigo 59,° somente será
aplicada aos profeasores qu<" à. data da publicação do
p rusente rogulamonto, já estejam na situação a que se
refere o corpo do mesmo artigo se, durante o portodo
de um ano após aquela publicação, não regressarem à
efectividade do magistério uo Instituto.
Art. 1:36,° Fica revogada a legislação cm contrário.
Paços do Govêrno da República, 25 d Setembro do
19:30.-0 Ministro da Guerra, João Namorado de Aguiar,

Organlzaç~o e planos de estudo dos cursos
do InstItuto FemInIno de Educaçlo e Trabalho
CArÍTULO

I

D1lltrlb1l1çao do tempo

Artigo 1.0 A organização e planos de estudo do curn que so refere o artigo 3.° do regulamento literário
do Instituto silo 08 aoguintos r

80S

1.· Curso primário elementar
O funcionamento dêste curso 6 regido pelas 1,i e rogulamentos do ensino pzimáric 10m ntar, oficial.
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2.· Curso preparatório

.

ela.,el

_- _- -- -- -1."

2.·

S."

4."

r,,'

·· · · . . -5 - 34 34 34
1
1
4
4
4
4
4
Inglês
. ·· · ·
-4 . -3 -3
3
3
Sciêocias da natureza
Geografia e hi tória
- Sciências físico-naturais
-4 -4 3 3 43
·
Matemática •
·
2
2
2
3
3
Desenho · · ·
·
-- --

Português
Latim ••
Fraucês

Ó

4,

_- _- -19

19

24.

4,

24

24

Total

19

12
14
8
6
10

12
17
12
110

Em todos os anos ou classes do curso preparatório
haverá sessões de gimnásticn, música, canto coral e de
trabalhos manuais educativos.
As aulas de desenho, nos dois primeiros anos, terão
a duração de hora e meia.
Constitui habilitação para a matrícula. no curso de
auxiliares de química a aprovação nas disciplinas da
3.& classe do curso preparatório.
A aprovação do curso preparatório é habilitação para
a matrícula no curso do magistério primário.
A aula de francês é de carácter exclusivamente prático nas classes 4. li e 5.&
Em cada uma das classes 3.&, 4.8 e 5.& pertence à
geo~rafia uma hora semanal.
Em cada uma das classes La e 2.a há uma lição
semanal, do uma hora, do instrução moral e cívica;
em todas as classes há uma sessão de hora e moia de
trabalhos manuais e outra, também de hora e moia, de
lavores.
As sessões li educação. fjsica, do uma hora cada uma,
são três nas elas os 1.& e :?3 o duas nas seguintes.
As sessões de canto coral, do uma hora cada uma,
são duas nas classes 1.& o 2.8 e uma nas seguintes.
3•• Curso do magistério primário

A organização dêste curso é a estabelecida nos termos indicados no artigo 52.0 do decreto-lei D.O 18:646,
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de 19 de Julho de 1930, que crion as escolas do magistério primário.
2.& ctasso

1.· clasRe

-

Dlselpllnao
1.'
~8eme8tl'O

Psicologia . . . • . • • • .
Pedologia .......•..
Higiene geral e escolar. . . .
Pedagogia geral eexperimen tal
Educação moral e cívica . . .
Música e canto coral.
Trabalhos manuais e jardinagem..
••.
Modelação e desenho.
Economia doméstica, lavores femininos e culinária •
Educação física • • • • • • •
Didáctiea e sua prática na escola de aplicação.
'"

3

-3
4

-3

2.'
semestre

1.'
semestre

II."

.emestre-

--- --- --3
3
-2
2
-3
-4
4
6
4
-2
3
2

3

4
3

4
3

-

3
2

2
2

-2

25

23

21

----

6

~ 10
31

4

--- --- --3

--28

---'--

29

14

18

--32

4. o Curso de preceptoras
É facultativo às alunas do curso do magistério primário froqüontarom, cumulativamente com êste, um curso
de línguas com a seguinte composição t

1.· classe

Língua francesa
Língua inglesa.

.

. . .. .. .. . . .
. •.

2.' cl:1.661..'

2
2

2
2

4

4

Às alunas habilitadas com o curso do magistério
primário e que obtiverem aprovação no curso do línguas
será passado, além do diploma daquele curso, um outro
de preceptoras.

1.& Serie
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5.° Curso de auxiliares

de química
L" elasse

Francês
Inglês .
Química
Botânica
Trabalhos

• • • • • • • • • • ••
• • . • • . • • • • . •
geral e análise química.
e zoologia industrial.
•
de laboratório
• • • • •

...

2." cluse

2
2
4
2
6

2
2

16

15

3
2
6

As alunas que obtiverem aprovação no exame final do
curso são obrigadas ao estágio de um ano num laboratório ou numa farmé cia; nos termos do n. o 5.0 do artigo 13.0
6.° Curso complementar

de comércio
Classes

Português
Francês.

, ••

••

1."

2."

•

3

3

•

3
3

3

•

IUj!lt'8

Arltinét.ica
comercial,
geometria
elementar
e elementos de álgebra.
• •
•
Elementos
de direito comercial e
de economia política.
• • . .•
Geografia comercial, via de comunicação e tran: portes. . • •
IIistó ria pá tria geral.
• . • .
•oçõe gerais de comércio . .
Contahitidade
e escrituração
comercial .
Elementos de física, química e história natural
Noções de tecnologia
e mercadorias.
•
Cursos prdticos
Cali~rafia.
•
J>actilo"rali:l
Estenografia..

e
• •
•
••

I

S."

4."

3
3

3

3

3

3

3

3

3

;)

3
3

3
3
3
3
3

3

18

6

3

3

24,

3
3

3

27

24
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o ensino prático dêste curso terá o máximo desenvolvimento, devendo o estudo das Iínguas, nos dois últimos
anos, ser destinado exclusivamente à prática da terminologia e correspondêneia comerciais. No estudo das sciências naturais €I tecnológicas deve ser utilizada sempre, e
tanto quanto possível, a prática feita:
. 1.0 No Iaboratório ~de 'química €I 'no gabinete de física ;
2.° No museu de mercadorias;
3. e Nos escritórios comerciais.
Nos últimos anos do curso as alunas devem, como
exercício prático, servir de auxiliares nas escritas da
caixa económica, mutualidade escolar, oficinas e instalações agrícolas.
7,0

Cursos ollcinais
liorna

1.° ano

2.° ano

3.° ano

aDO 5.0 ano

.j.,O

---------(1) De modista de vestidos:
Portuguôs
.
AIatemática . ,
Francês.
Desenho geral.
. • .
Desenho profissional.
Tecnologia
. . . . .
Estilos ..•....
Desenho ornamental.
Oficina .

.

.

.

3
3

3
3

3
3

10
10

3

10
3
3

10

16

20

o

20
---------26
31

------

39

32

b) De modista de chapéus:

.

Português ••
)Iatemática
.
Francês.
Desenho geral..
.
De euho proflssional .
'recllologia
, . • • •
Estilos .
Oficina.

3
3

3
8

3
3

10
11,)

10
8

6

15

3

18

a
20

-26 22
81
37
--'--,_,_
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Horas

d) De florista:

· · · · ·· 33
... · · · · · 10-·
· ·
10

Português ..
Matemática .
Flora.
·
Desenho geral. . . .
Desenho profissional .
Pintura.
Oficina.

3
3

10
10

3

-3
10

--

-10

-

- 20 -15
-- ---30
31
26
26
- ------ --

·

--

e) De rendeira:

·

Português.

Matemática.
Desenho geral. . .
Desenho ornamental
Fauna e flora
Oficina

f)

·

10

-10

·

erafla história
fatolllÁtica •
O enh .. g ral .•.
De unho ornamental

·

·

3
3

-

10

--26 • 26

De lavores femininos:

Português ,
F'rancüa •.
G

3
3

·

10

3

10

-28
15

-

-10

--

-

3
20
--33
-

- --- --- 3

-3

3

3

-3

3

-

-3
--

3
-8

· 10- 10- 10- Fnuna e tlor
- - I, 3
·
·
F.. tilo .
- -6 6
· · · ·· · ·· ··
Pintur
·
· · ·· · · · · -fi --12 -15 -15
20
Oficina
-25
28
28
21
82
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, As disciplinas comuns dos cursos oficinais são freqüentadas conjuntamente
pelas alunas dos mesmos
cursos.
Do ensino de economia doméstica
e govêrno de casa

Art. 2.0 O ensino de economia doméstica o govêrno
de casa é obrigatório pura todas as alunas internas e
externas, e a sua freqüência começa desdo que dão entrada no Instituto, em qualquer idade, e só termina
quando dêle saiam.
Art. 3.0 Para as alunas do curso primário o curso ::lo
que se refere o artigo antecedente
dado nas nulas
primárias e a prática reduzir-se há a alguns trabalhos
caseiros compatíveis com a sua idade.
§ único. As lições elementares de economia doméstica
e a prática dus trabalhos caseiros iniciarão as alunas
na aprendizagem dos deveres da mulher, na experiência
directa, activa e metódica, das ocupações fundamontaís
que devem preencher toda a sua vida.
Art. 4.0 O ensino de economia doméstica e governo
de casa compreenderá as seguintes matérias:
a) Govõrno de casa e trabalhos de aplicação à vida.
doméstica;
b) Arte de comprar, despensas e arrecadações, conservação de mantimentos, tecidos o ontros artigos;
c) Vestuário (confeccionar e coser roupa branca o do
é

CÔl') ;

Lavagem e engomagem de ronpa;
doméstica;
"
f) Culinária;
g) Noções de jardinagem e noções práticas e elementares de economia rural;
h) Contabilidade doméstica;
i) Deveres e direitos dos criados;
j) Higiene, enfermagem o puericultura;
l) Instltutções de previdência;
m) Direito usual e educação cívica.
§ 1.0 As matérias das alíneas a), b), e), h), i), l) e m)
são dadas na cadeira de economia doméstica e governo
de casa, em duas lições semanais, a partir do 2.° ano dos
diversos cursos da 2.3 secção.
§ 2.0 O ensino da higiene, enfermagem e puericultura
é ministrado cm lições teóricas às alunas do último ano
dos diversos cursos da 2. a secção, numa classe de uma
hora semanal.
d)

e) 'I'inturaria

1.· Série
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A prática de enfermagem será dirigida pelos médicos
nomeaudo-se diàrinmente, por escala, uma ou mais alunas:
maiores de quinze anos, para os coadjuvarem nos trabalhos que lhes forem indicados.
A freqüência da creche, como complomento das lições
de puericultura, é obrigatória para as alunas maiores de
q cinzo anos, por escala, segundo o programa do trabalho organizado pelos médicos do estabelecimento, submetido à aprovação do conselho escolar. As alunas preencherão um mapa diário.
§ 3.0 As alunas maiores de treze anos, exceptuando as
que a opinião médica não julgue em condições, praticarão na aula de culinária, até a IUlidado Instituto, em dois
turnos da cinco alunas, um de manhã e outro de tarde,
em cada. dia.
As alunas organizarão mapas das rofeições que cozinharem, indicando os pesos dos géneros empregados, seu
valor nutritivo e prt>ço.
A compra de géneros alimentícios e combustível para
a aula de culinária será feita na presença da respectiva.
mestra, segundo as regras da arte de comprar, estabelecidas na aula de economia doméstica, e procedendo-se
aOS exames .dos mesmos géneros segundo os preceitos
indicados nas lições da mesma aula.
§ 4.0 As alunas da 2.& secção tratarão da roupa própria, cOllf(~ccionnndo-a. cosendo-a o remendando-a.
A roupa das alunas da La. secção será, em regra, tratadu pelas roupeiras, auxiliadas pelas alunas da mesma
secção que o possam fazer.
A vigilância imediata dõstes trabalhos de costura compete às profo ssor as chefes do grupo e regentes da secção,
que [o as únicas responsáveis, perante o director, pela.
boa apresentação das alunas.
§ ú. o
jardinagem e as noções práticas e elementares
de economia rural far-se hão nas instalações e culturas
do Instituto, cm lições de uma hora por semana, às alunas do último Imo dos diferentes cursos da 2." secção.
quo a elas comparecom por turnos.
Educação física

Art. 5.° A educação física das alunas ó de capital importância. Ela constitui a base fundamental da sua odneação geral, 1)01' contribuir notavelmente para o d senyolvimento das suas qualidades intelectuaie, físicas e
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morais. Será pois ministrada com particular cuidado em
aula comum a todos os cursos, segundo os métodos mais
aperfeiçoados, e compreenderá:
a) Exercícios educativos elementares, isto é, os movimentos elementares, clássicos, dos braços, das pernas,
do tronco, os movimentos respiratórios e os equilíbrios,
usando ou não a música;
b) Exercicios naturais: passeios, corridas, natação e
dança;
c) Todos os jogos e desportos de reconhecida utilidade
para o fim que se tem em vista.
Excursões

Art. 6. o O programa das excursões durante o ano
lectivo será fixado em reünião do conselho escolar.
§ 1.0 Cada excursão será sempre precedida de uma
conferência elucidativa, feita pelo professor da disciplina
que ela mais interesse.
§ 2.° As alunas que tomarem parte na excursão devem receber um questionário que lhes chame a atenção
para os pontos mais interessantes e lhes sirva de guia
para o relatório que devem elaborar.
§ 3.0 De regresso da excursão. em dia e hora marcados pelo directo!', uma das alunas, eleita pelas excursionistas, fará, perante todas as alunas e professores do
Instituto, uma palestra sõbre o objecto da excursão.
Creche

Art. 7. A creche é destinada ao ensino pranco da
puericultura, e estará sob a direcção dos médicos, auxiliados pelas alunas, nomeadas por escala, e serviçais indispensáveis.
§ 1.0 Na creche cuidar-se há, durante o dia e durante
a noite, de crianças de idades variáveis, entre os primeiros dias e dois anos, estudando-se as diferentes formas de alimentação
e outros cuidados que as crianças
demandam nas primeirüs idades,
§ 2.0 As miles das criançus permanecerão na creche
quando os médicos o determinarem.
§ 3.0 Aos médicos, como directores da creche, cumpre assegurar o bom funcionamento dêstes serviços,
elaborando instruções e vigiando cuidadosamente pela
saúde das crianças e por que se respeitem todos os preceitos higiénicos e profiláticos.
0
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CAPÍTULO II
Dos exames
Art. 8. Todos os cursos terão exames no fim do seu
último ano, os quais se realizarão
no mês de Julho.
Art. 9.0 Os do curso primário elementar,
segundo a
doutrina das leis e regulamentos
respectivos.
Art. 10.0 Os do curso preparatório:
A) Os da 5." classe serão feitos nos termos do decreto-lei n.? 16:902, de 26 do :\lnio do 1929, ou qualquer disposição posterior que altere o mesmo decreto-lei;
B) Os da 3. a classe serão feitos nos seguintes termos:
1.o As provas escritas serão:
a) Exercício de português,
uma hora;
b) Exercício de francês, uma hora;
c) Exercício de Inglês, uma hora;
d) Exercício de latim, uma hora;
e) Exercício de mutemática,
uma hora ;
f) Exercício de desenho, uma hora.
2. o As provas orais serão : portuguõs, francês, geografia,
matemática e sciências naturais, e sciências físico-químicas,
durando cada interrogatório,
pelo menos, dez minutos.
3. o Considera-se
reprovada
a aluna que nas provas
orais de duas ou mais disciplinas tiver nota inferior a 10
valores ou nota inferior a 6 valores em qualquer delas.
Art. 11.0 Os do curso do magistério primário serão
feitos nos termos da legislação que rege o mesmo curso
nas escolas do magistério primário.
Art. 12.0 Os do curso de preceptoras (exame de línguas)
constarão
de prova escrita, prova prática e prova oral.
1.0 A prova escrita compreende:
a) Exercício de redacção ou composição em francês, de hora e meia;
b) Exercício de redacção ou composição em inglês,
de hora e meia.
2. o A prova prática compreende uma lição de francês
e outra de inglês, dada a duas alunas das classes primárias ou do curso preparatório.
3. o A prova oral compreende interrogatórios, não inferiores a quinze minutos, sôbre francês e Inglês.
Art. 13.0 Os do curso de auxiliares de química constarão de:
1.o Prova prática executada por grupos não superiores
a oito alunas, e compreenderá:
a) Uma prova de química geral, duas horas;
0
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b) Uma prova de análise química, duas horas.
§ único. As alunas que não obtiverem 10 valores em
cada uma destas provas não serão admitidas às provas
escritas.
2.0 Prova escrita executada simultâneamente por todas
as alunas, em um dia:
a) Exercício de redacção ou composição em francês, uma hora;
b) Exercício de redacção ou composição em inglês,
uma hora.
§ único. As alunas que não obtiverem 10 valores em
cada uma destas provas não serão admitidas às provas
(Irais.
3. o Provas orais, que versarão sôbre as matérias professadas no curso, durando cada interrogatório de dez a
quinze minutos, com excepção das provas de química,
que serão de vinte a trinta minutos e serão divididas em
<luas partes, sendo a primeira de química geral e a segunda de análise química.
§ único. Consideram-se reprovadas as alunas que na
prova oral tiverem nota inferior a 10 valores em mais
de uma disciplina.
4. o A classificação será dada pela fórmula seguinte:
N_2a+b+3c
6

N representa a classificação final, a a média dos valo.rea obtidos nas provas práticas, b a média dos valores
obtidos nas provas escritas e c 11 média dos valores obtí<los nas provas orais.
§ único. As médias serão calculadas até às dócimas ;
quando estas forem cinco ou mais de cinco toma-se a unidade imediatamente superior, e quando forem inferiores
a cinco tomam-se só as unidades.
5. o O diploma do curso de auxiliares de química não
poderá ser passado senão em presença do documento que
ateste que a aluna teve um ano de prática, com bom
-aproveitamento, num laboratório químico ou numa faro
m~a.
.
§ I,.o :Êste tirocínio será fiscalizado por um professor
<lo curso, nomeado pelo conselho escolar.
§ 2.° O documento a que se refere o número antece<lente ficará fazendo parte do processo da. aluna, na secretaria do Instituto.
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Art. 14.0 Os dos cursos complementar de comércio e
oficinais regular-se hão pelas disposições do decreto-lei
n.? 18:420, de 4 de Junho de 1930, ou qualquer disposi~ão posterior que altere o mesmo decreto-lei.
Art. 15.0 Os do ensino de economia doméstica e govêrno de casa compreenderão:
1.0 Provas práticas, em número de três, sõbre pontos
tirados à sorte, sendo a primeira de culinária, a segunda
de consêrto de roupa e a terceira de enfermagem;
2. o Prova oral: interrogatório sõbre cad a uma das
disciplinas do curso, por tempo não inferior a dez minutos nem superior a vinte.
§ 1.0 Depois de prestadas essas provas e obtida média
de aprovação será conferido às alunas o respectivo diploma .
. § 2.0 A classificação 6 feita observando-se as seguintes regras:
La A aluna que obtiver, pelo menos, a média de 10
valores em cada uma das provas práticas é admitida
às provas orais;
2. a A aluna. que obtiver no conjunto das provas orais
uma média não inferior a 10 valores será aprovada;
3.a A aluna que não obtiver a média de 10 valores
em alguma ou algumas provas práticas poderá ser admitida às provas orais. se assim o desejar, mas nos certificados que se lhe pass('m do resultado do exame far-se há menção do facto e não terá diploma;
4.:1. A aluna que, no conjunto das provas orais, obtiver
média inferior a 10 valores não terá direito a diploma
e dos cortificados que peça sõbre 11 freqüêncía constará
que não obteve aprovação.
Art. 16.0 Fica revogada a legislação em contrário.
Paços do Govêrno da República, 25 de Setembro de
1930.-0 Ministro da Guerra,João Namor'ado de Aguiar.
João Namorado de AgUiar.
Está conforme.

o Ajudante General,

N.o 16
MINISTÉRIO

DA GUERRA

31 DE OUTUBRO DE 1930

ORDEM

DO EXÉRCITO
(t.a Série)

P:lblica-se

ao exército

1.o -

o !õeguinte:

Decretos

llini lério da Guerra- 3 & Direc~ão GeralDecreto

1.&

Reparli~ão

n.v 18:522

(Com as rectificações (10 decreto n. o 18:g63,
de 25 de Outubro de lm30)

Considerando que as unidades de artilharia destinadas
dos portos de Lisboa o Setúbal têm, como as
actuais brigadas de cavalaria, caracterfsticas e missão
especiais ;
Considerando que um bom exercício de comando exige
a limitação do número de subordinados directos a um
mesmo chefe, donde resulta a eonstituíção de comandos
de agrupamentos que convém sejam quanto possível homogéneos e constituídos por unidades que concorram na
mesma missão;
Considerando que a. organização de tempo de paz
deve ser baseada na organização prevista para o caso de
guerra, vordadeira e única finalidade dum exército·
Considerando que om todos os relatórios dos cursos
de tiro de artilharia de costa até agora realizados se
conclui resultarem a maior parte das deficiências notaii. defesa
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das naqueles cursos da não existência, com carácter permanente, de um organismo que pratique e estude o tiro
de artilharia de costa;
Considerando qno, se o estudo teórico dos processos
de tiro de artilharia de costa e da organização de aparelhos para a sua mais eficiente realização é de grande
vantagem, é todavia de resultados práticos insignificantes se não fôr confirmado ou aperfeiçoado pela experiência;
Considerando que, pela natureza especial e características dos sous objectivos, jlá uma grande afinidade
entre os métodos de tiro empregados pela artilharia de
costa e a artilharia contra aeronaves;
Considerando que é indispensável criar um organismo
que estude e fixe, de uma maneira definitiva, doutrina
sobre os métodos de tiro e funcionamento das batarins
de costa e contra aeronaves com todos os elementos necessários a um bom rendimento e à melhor utilização
dos vários aparelhos e material que hoje possuímos, ou
de outros que venhamos a adquirir, elaborando e utilizando as respectivas instruções e regulamentos à medida
que os progressos da sciência forem fornecendo' elementos para a sua mais profícua aplicação;
Considerando fi imprescindível necessidade de, à semelhança do que se tem praticado para a artilharia
ligeira, dar aos oficiais e graduados da arma de artilharia uma instrução prática eficaz em todos os ramos e especialidades da sua arma, o que só poderá conseguir-se
facultando- lhe a freqüência dos vários cursos do tiro e
técnicos instituídos ou a instituir, com o fim de ministrar a instrução daquelas especialidades ;
Considerando que da organização de uma escola do
artilharia de costa e contra aeronaves resulta uecessàrlamente uma modificação na organização e funcionamento
das batarias de artilharia de costa e nos seus serviços
especiais;
Considerando que na escola de aplicação de artilharia de costa e contra aeronaves devem ser preparados os elementos de artilharia que juntamente com os
especializados das outras armas e serviços eonstitutrão
a defesa contra aeronaves ;
Considerando que para uma regular e efectiva eficiêneia das bstarias de artilharia de costa no desempenho da
missão que lhes é atribuída se torna necessário dar-lhes
uma Ol'ganiza~lo que permita exercer uma acção ime-
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diata e independente como tropas de cobertura guarnecendo a fronteira marítima;
Considerando que se torna necessário atender não só
à defesa da frente do mar, mas também à frente do ar;
Considernndo que os serviços de iluminação do campo
de tiro das batarias fixas constituem um órgão integrante
das mesmas e como tal devem pertencer-lhes inteira e
completamente;
Considerando que se torna necessário para a defesa da
frente marítima de Lisboa, além dos projectores fixos,
o emprego de projectores móveis de artilharia de costa,
não só como reserva dos fixos, mas também como auxiliares das batarias móveis e contra aeronaves;
Considerando que se torna inadiável prover à boa conservação e aproveitamento do material de 17,5 centímetros, de costa, modele americano, instalado por ocasião
da Grande Guerra, em Ponta Delgada, pelo Govêrno dos
Estados Unidos da América do Norte, que graciosamenje
o cedeu ao Governo Português;
Considerando que os serviços de artilharia de costa
exigem do seu pessoal faculdades e aptidões que se adaptem facilmente aos vários ramos e especialidades que os
constituem, exigindo um cuidadoso e seleccionado recrutamento :
1Jsando da faculdade que mo confere o n. o 2. do artigo 2.0 do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
H)2G, por fõrça do disposto no artigo LOdo decreto
n." 15:33l. de !I de Abril de 1928, sob proposta dos 1mnistros de todas as Repartições :
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 QUH sejnm organizados: a frente marítima
da defesa de Lisboa; a escola de aplicação de artilharia
do costa e contra aeronaves, e reorganizadas as tropas
de artilharia de costa, segundo os princípios estabelecidos na" seguintes bases:
Q

_t Para a frente marítima da defesa de Lisboa
Base I

O conjunto das obras de fortificação e tropas de" artilharia de costu actualmente existentes, excluídas as Adas
ilhas adjacentes, constituirão a frente marítima da defesa
de Lisboa, que e destina fi cooperar na defesa da capital
contra qualquer ataque executado pelo lado do mar.
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Base II

A frente marítima da defesa de Lisboa disporá para
o estudo, preparação e emprêgo dos meios de defesa,
tanto costeiros como anti-aéreos, que lhe incumbem, dos
seguintes elementos:
a) Um comando;
b) As tropas, obras e aquartelamentos de artilharia
de costa existentes e a criar, quer fixas, quer móveis;
c) As tropas anti-aéreas (a criar);
d) Uma escola de aplicação de artilharia de costa e
contra aeronaves;
e) Os serviços correspondentes actuais e os que víerem a ser criados.
Base III

De harmonia com o disposto nas alíneas e) e f) do artigo 16.0 do decreto n.? 16:718, de 12 de Abril de 1929,
~ Direcção da Arma de Artilharia superintende tecnicamente na, acção do comando da frente marítima da defesa
de Lisboa e na oscola de aplicação da artilharia de costa
e contra aeronaves. Igualmente superintenderá
em toda
a instrução das tropas que guarnecem a mesma frente
marítima.
A superintendência técnica sôbro a escola e sobre a
instrução das tropas exerce-a a Direcção da Arma por
intermédio do comandante da frente marítima da defesa
de. Lisboa, que, para êste efeito, terá para com aquela
Direcção as mesmas relações de dependência que os inspectores de artilharia das regiões.
Base IV

Em tempo de pa7- o comando da frente marltima da
defesa de Lisboa ficará directamente subordinado ao govêrrío militar de Lisboa, devendo o seu comandante. um
brigadeiro de artilharia, exercer, além das funções de
comando das tropas, serviços e estabelecimentos que
lhe ficarem directamente subordinados, as do inspector
das mesmas, as de membro nato: da comissão técnica
de artilharia, da comissão de defesa do govêrno militar
de Lisboa e do conselho superior de fortificações.
Base V

O actual comando de artilharia do governo militar
de Lisboa será trnueformado no comando da frente ma-
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rltima da defesa de Lisboa, devendo a sua organização e
o pessoal julgado indispensável ao seu bom funcionamento ser fixados em diploma especial.
B) Para a organização da escola de aplicação
de artilharia de costa e contra aeronaves
Base I

A· escola de aplicação de artilharia de costa e contra
aeronaves terá por missão:
a) Ministrur a instrução prática de tiro de artilharia
de costa e contra aeronaves aos oficiais, sargentos e
apontadores de artilharia, bem como aos oficiais milicianos de artilharia de costa;
b) :Ministrar a instrução de telemetristas aos sargentos
e mais praças das unidades de artilharia de costa que a
devam receber;
c) Desenvolver a instrução prática de todos os serviços gerais e especiais de artilharia de costa e contra
aoronnves dos oficiais do quadro permanente e milicianos
que tiverem concluído os cursos das respectivas escolas;
d) Experimentar quaisquer bôcas de fogo e armas portáteis, aplicáveis na defesa de costa e contra aeronaves,
cujo estudo lhe seja ordenado, bem como estudar todos
os aporfeiçoamentos 11 rP-l1lizar no material e serviços de
artilharia de costa e contra aeronaves, propondo superiormente a sua adopção e ainda as modificações a introduzir nos respectivos regulamentos;
e) Estudar teórica e pràticamente os métodos de execução do tiro nas batarias de costa e contra aeronaves,
propondo superiormente a sua regulamentação;
f) Pôr em execução, nos períodos regulamentares, os
vários cursos de tiro determinados pela legislação em vigor, podendo propor a criação de novos cursos técnicos
de reconhecida necessidaae.
Base II

A escola terá a sua sede em Paço de Arcos, nas instalações dependentes do grupo de defesa submarina de
costa, e para o desempenho da sua missão disporá:
a) Em tempo de paz, da' batarias das Fontainhas, dá
Goncalo e testa do roduto de Gomes Freire j
b) De uma bataria automóvel
de peça.s anti-aéreas a
duas. divisões cada uma, dos tipos a adquirir para o
exército, bem como de duas metralhadoras anti-aéroas :,

s.
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c) De um gabinete de estudos dotado com todos os
aparelhos que por qualquer modo possam contribuir
para o aperfeiçoamento e melhor eficácia do €'mprêgo da
artilharia de costa e contra aeronaves, com um pôsto de
sondagens aerológícas e um pôsto radíotelefónico para
comunicações com o mar e com o ar;
d) Do material de camouflage que fôr julgado necessário para êste género de instrução.
Emquanto motivos de ordem económica impedirem
que a escola seja dotada com todos os meios necessários para levar completamente a efeito os seus fins, como
seja a parte referente ti. minas submarinas, reboque de
alvos, observação, fotografia e reconhecimento,' aéreos,
serviços de comunicações, fotoeléctricas e artilharia móvel de costa, poderá o comandante dn escola entender-se
com o grupo de defesa submarina de costa, a aeronáutica, grupo de especialistas e grupo de defesa móvel de
costa, para que, por estas entidades, lhe sejam facultados os necessários meios para bem desempenhar a missão que lhe incumbe.
Base III
As unidades que actualmente guarnecem as obras de
fortificação mencionadas na alínea a) da base anterior
conservarão os seus actuais aquartelamentos e serão para
efeitos de instrução escolar consideradas adstritas :\ escola, ficando para todo o restante dependentes do grupo
de defesa submarina de costa e do regimento de artilharia de costa n,o 2, respeotivamente.
Os comandantes dos mencionados regimento e grupo
providenciarão por forma que as unidades adstritas à
escola tenham os seus efectivos o mais completos possível, sem contudo excederem o máximo fixado pela lei
orçamental.
Base IV
Em tempo de guerra, as batarias em que a escola doverá ministrar a instrução serão nomeadas pelo comandante da frente marítima da defesa do Lisboa, 50U proposta do comandante da escola, que sõbre o assunto
previamente se entenderá com a referida entidade.
Base V
O comando dtt. escola será exercido por um coroneí de
artilharia, devendo o restante pessoal do quadro permanente da mesma, julgado indispensável no sou bom fuucionamento, ser fixado em diploma especial.
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Gj Para a organização das tropas
de artilharia de costa
Base I

Todos os elementos necessários ao funcionamento duma
bntaria de costa passam a estar directa e imediatamente
subordinados ao seu comandante, que disporá do material
e pessoal especializado indispensáveis aos erviços de telemetria, comunicações, iluminação do campo de tiro, vigilãucía do mar e do ar, pontaria da peças, defesa contra aeronaves por metralhadoras, etc.
Base II

a) Para a exccuç: o do serviços especiais em todas as
bataria de- costa e contra aeronaves haverá, além do
material necessário,
uma secção de especialistas constituído. pelo pc soal indispemávpl à vigilância, direcção e
conservação dos meios empregados naqueles serviços, que
deverá manter-se constantemente apto ao bom desempenho da sua missão.
O pessoal desta ecção será o e uinte:
~m oficial subalterno da arma, responsàyel para
com a entidade do quem depender directamente
pelo constante e bom funcionmnento das instalações a cargo da secção, que fica sob D. sua
direcção imediata;
Im 'oC'l'undo snrg nto pnra cada e rpccialidade ;
O número de praças espl'ciulista , a. fix \1', j ulgado
neccssdrio.
b).\. praça que tiverem d constituir o po soal especializado de que trata. o. alínea anterior devem pertencer
todas à arma de artilharia e receber a instrução da
respectiva especiu.litlade nns unidades e estabelecimentos
adiante m!'Ilciollltd08;
c) A Instrução das várias especialidade ao pessoal das
unidade
de artilharia de costa e contra aerouaves será
ministrada:
1) Ao oficiais, na
cola d apllcnção
ria de costa. e contra aoronaves ;

de artilha-
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2) Aos graduados, na mesma escola e nos grupos
de defesa submarina de costa e de especialistas;
3) 1\.S restantes praças, no grupo de defesa submarina de costa e grupo de especialistas.
Base III

As unidades de artilharia
como se segue:

de costa serão constituídas

a) Os actuais regimentos de artilharia de costa e as
batarias que os constituem conservam as suas sedes e
composição actuais;
b) O grupo de defesa submarina de costa conserva a
organização actual e competir-lhe há, além das funções
que lhe são atribuídas pela legislação em vigor, ministrar aos oficiais a instrução prática de minas submarinas
que por falta de elementos não puder ser dada na escola;
c) O grupo de especialistas será constituído por duas
companhias e competir-lhe há, além da guarnição H manuseamento dos projectores móveis de costa e contra
aeronaves e das esta-ções foto eléctricas dos comandos
de grupo e superiores, ministrar às praças das unidades de artilharia de costa e contra aeronaves toda a
instrução prática e especial de motoristas, electricistas,
chauffeu1's de artilharia e sinaleiros, e aos oficiais aquela
que por falta de elementos não puder ser dada na escola.

Cabe ainda ao grupo de especialistas,
instrução e mobilização:

como centro de

1) Equipar as instalações de fôrça e luz das unidades da frente marítima da defesa de Lisboa e
bem assim as suas estações geradoras;
2) Dirigir e efectuar, dentro dos recursos de que
disponha, a reparação de todo o material gerador, de transportes e receptor das estações eléctricas que lhe estiverem directamente subordinadas e, quando lhe fór solicitado, a do material de
transmissões e a do material das estações eléctricas das batarias de costa;
3) Transitoriamente, emquanto as batarias não possuírem o pessoal especializado devidamente ins-
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truído para guarnecer

as suas estações eléctricas
.,
continuara
como actua 1mente o grupo de especia-'
listas a desempenhar êsse serviço.
d) O grupo de artilharia pesada n.? 3 transforma-se
no grupo de artilharia de defesa móvel de costa, conservando a actual sede e organização, e :ficando subordinado ao comando da frente marítima da defesa de Lisboa
como todas as outras unidades e estabelecimentos da artilharia de costa e contra aeronaves, com seele na área '
do governo militar de Lisboa; ,
e) O grupo independente ele artilharia de costa, a criar
em Setúbal, será composto pelas batarias destinadas à
defesa da frente marítima de Setúbal, como complemento indispensável da defesa da frente marítima de
Lisboa j
f) A bataria de defesa móvel de costa n." 2 é extinta,
constituindo- se a bataria mixta de artilharia de costa
de Ponta Delgada, a qual disporá duma divisão para
guarnecer as duas pe<;as de 17cw,5 de costa e doutra divisão para serviço do material que fôr utilizado na defesa
móvel;
[J) A bataria de artilharia de defesa móvel de costa
n. u 3 passa a designar-se por n. ° 2, conservando a sua
sede no Funchal, não sofrendo qualquer alteração a
bataria de defesa móvel n.? 1, que continuará em Angra.
do Heroísmo.
Art. 2.° Pelo Ministério da Guerra serão sucessivamente expedidos os diplomas julgados necessários para
a execução do disposto no presente decreto .
.Art, 3.° Fica revogada a legislação em contrário.

Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento o execução do presente decreto com fôrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Paços ~o Goyêrno da República,
27 do Junho de 1930.-ANTONIO
OSCAR DE FRAGOSO
CARUONA-Domingo8 Augusto Alves da Costa Oliveira.António Lopes Mateus -LuIs Maria Lopes da Fon8ecaAntónio de Oliveira Salazar -Jofio Namorado de Aguiw'Luís António de Maqalhães Correia-Fernando
Augusto
Branco-Jotlo
Antunes Guimal'i1es-Gustavo
Cordeiro
Ramos-Henrique
Linhares de Lima.
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Decreto n."18:883
Tendo em vista o disposto no decreto n.? 18:614, de
de Julho de 1930;
Considerando que se torna necessário melhorar as condições de ensino na Escola Militar, por forma a permitir
um mais longo desenvolvimento do ensino prático, que
em grande parte compensará da não execução do referido
decreto n. ° 18:614 (Escola Preparatória de Quadros);
Tendo em atenção a nova organização das Faculdades
de Scíências ;
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.0 do decreto n. ° 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n,o 15:331, de 9 de Abril de 1028, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.° Os artigos 3.°,4.°,7.°,10.0,15.°,16.°,18.°,
20.°, 39.0 e 40.° do decreto n.? 12:704, com as rectificações do decreto n." 13:657, de 25 do Outubro de 1926,
passam a ter a seguinte redacção:
Artigo 3.° As disciplinas professadas na Escola
Militar agrupar-se hão em cadeiras pela seguinte
forma:
1. a cadeira.- Geometria aplicada. Desenho milital'. Fotografia.
2. a cadeira. - Administração colonial. Colonizacão portuguesa. Direito internacional. Educação militar.
3. a cadeira.- Higiene militar o colonial. Assistência a feridos. Higiene urbana e industrial.
.
4. a cadeira.- Organização dos exércitos. Organização militar portuguesa. Estratégia, geografia c
história. militar.
5.a cadeira (em dois anos).- Balística interna e
resistência das bocas de fogo.
6. a cadeira (em dois anos ).- Balística externa e
suas aplicações. Meteorologia.
7. n cadeira.-l\1aterial
de artilharia.
8.11 cadeira (em dois anos).-Al'mas
portáteis, metralhadoras e engenhos de acompanhamento. Tiro.
9.a cadeira.- Material e operações navais.
10.& cadeira (em três anos).-Sorviços
de administração militar. Escritnraç1to militar o contabilidado dos estabelecimentos produtores do exército.
1[)
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11. a cadeira (em dois anos ).- Finanças e administração pública. Tecnologia udministratíva militar.
Organização e administração de emprêsas industriais e comerciais.
12.:1 cadeira.- Tútica geral. Funcionamento dos
diversos serviços em campanha.
13. a cadeira.- 'I'ática e serviços de engenharia.
14:.& cadcirn.c-- Execução do tiro, tática e serviços de artilharia.
15.:1 cadeira (em doi anos). -Tática
de cavalaria.
16.:< cadeira (cm dois anos).-Tática
de infantaria.
17. a cadeira. - Comunicações
militares. Tútica
do serviço de transmissões.
18. a cadeira.- Fortificação.
19.:< cadeira (em dois anos).-Astronomia.
Geodesia. Topografia.
20. n cadeira (em dois anos). - A ços e ligas metálicas. Tecnologia mecânica, industrial e profissional.
Organização e direcção de oficinas. Fabrico do material de guerra.
21. a cadeira (em dois anos ).- Iudústrías
químicas, explosivos e gases de guerra.
~2.tI cadeira (em dois nnos).-Resistência
dos materiais. Estabilidade
de construções. Betom armado.
23. a cadeira (em dois anos).- ~fatcriais e processo gerais de construção. Construções civis e industriais. Arquitectura.
24. ti cadeira (em dois anos).- ~:fecfl.nicaaplicada
às máquinas. Máquinas térmicas. Automóveis e aparelhos aeronáuticos.
~5.a cadeira (em dois anos ).- Electrotecnia geral. Máquinas eléctricas. Aplicações da electricidade.
.
26. ti cadeira.- Ilidráulica geral. Máquinas hidráu.
licas. Hidráulica urbana e agrícola.
2í.n cadeira (em dois anos).-Pontes.
Túneis.
Trabalhos marítimos e fluviais. Portos.
:!<.:. cadeira. - Estradas. Caminhos de ferro.
§ único. O Govêrno, sob proposta fundamentada
do conselho de instrução da Escola Militar, poderá
modificar n distriburção das disciplinas pelas cadeiras ou criar ne 'tas rubricas novas.
II

•
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Artigo 4.0
Escola será:
a) Curso
b) Curso
c) Curso
d) Curso
e) Curso
f) Curso

A duração

1." Série

dos cursos professados na

de infantaria - três anos;
de artilhariaquatro anos;
de cavalaria-três
anos; .
de engenharia militar - quatro anos;
de administração
militar - três anos;
complementar de artilhnria=-vnm ano.

§ único. Para a conclusão destes cursos, com excepção do complementar de artilharia, será concedida a tolerância de um ano.
Artigo 7.0 Para verificar se os alunos possuem os
conhecimontos constantes dos respectivos programas, haverá, anualmente o por cada cadeira, exames.
§ 1.0 Haverá uma segunda época de exames, apenas para os alunos que na primeira época não tenham obtido aprovação em uma ou duas das cadeiras do ano do respectivo curso.
Artigo 10.0 Haverá na Escola o seguinte pessoal:
1.o Um comandante, oficial general do quadro do
activo ou da reserva, quando tenha atingido êste
põsto no quadro activo.
2. o Um segundo comandante, coronel com o curso
da respectiva arma.
3.0 Um adjunto do segundo comandante, major
ou tenente-coronel com o curso da respectiva arma.
4.° Vinte e oito professores efectivos, sendo vinte
e sete oficiais do exército e um de marinha.
5. o Dezassete professores adjuntos, oficiais do
exército.
6. o O numero de instrutores de tática, de nomeação anual, função do número de alunos, para
auxiliares dos professores e professores adj untos
nos trabalhos práticos e de aplicação, das cadeiras
de tática, tenentes ou capitães da respectiva arma,
de preferência para a 12.a cadeira, com o curso do
estado maior.
7.0 Um mestre do equitação, major ou capitão de
cavalaria.
8.0 Um auxiliar do mestre de equitação, tenente
ou capitão de cavalaria.

1.' Série
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~.o ~m mes~re de gimnástica
e esgrima, major
ou capítão devIdamente
diplomado, e dois instrutores de glmnástica
e esgrima, tenentes ou capitães
devidamente
diplomados.
10.0 O número de instrutores, de nomeação anual
função do efectivo do corpo de alunos, para auxi.
liares do mestre de gimnústica e esgrima, tenentes
ou capitães devidamente
diplomados.
11.0 Dois nssiatentes, um no laboratório químico
e outro no laboratório fotográfico, tenentes, capitães
ou majort s, de preferência
oficiais em servico na
E cola.
12.0 "Cm módico de patente não superior a major.
13.o U m dentista, oficial do quadro activo ou miliciano.
14.0 Um veterinário de patente não superior a
major.
1;).0 -m secretário
da Escola, oficial de qualquer
arma, de patente não superior a major.
16. o Um ajudante
da secretaria,
oficial de qualquer arma, do patente não superior a capitão.
li.o Cm comandante
do corpo de alunos, major
ou capitão com o curso de qualquer arma, e dez
tenentes ou capitã s, para o serviço do mesmo corpo
e das secções, com o curso da resjlC'ctiva arma, devendo haver, pelo menos, um do cavalaria e dois
de artilharia.
,
18.0 Cm comandante
da secção montada, capitão
ou tenente de cavalaria ou artilharia,
e um comandante da secção apeada, capitão ou tenente de in-

fantaria.

19.0 Um oficinl do tiro e armamento,
tenente ou
capitão de infantaria.
especializado
em metralhadoras Iiceiras
e em grnnada .
~
.
20.0 Um relator, um tesoureiro e um secretário
do conselho administrativo,
respectivamente:
oficial
superior
do quadro activo ou da reserva, de qualquer arma ou serviço; capitão ou tenente do serviço
de administração
militar e subalterno do serviço de
administraçao
militar.
~1.o Cm bibliotecário, oficial superior do quadro
activo, re rva ou reformado,
com o curso do qualquer arma, e um ajudante de bibliotecário,
oficial
com o curo o de qualquer arma ou do quadro activo
011 da reserva.
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22.0 Um arquivista, oficial de qualquer arma ou
do extinto quadro dos capelães militares.
23.0 Dois oficiais do quadro auxiliar dos serviços
de engenharia ou de artilharia, tenentes ou capitães.
24. o O pessoal que fôr determinado no regulamento da Escola para o bom fuueionamento dos diferentes serviços e das várias dependências escolares.
§ 1.0 Os lugares de assistentes dos laboratórios
químico e fotográfico serão de preferência desempenhados, por acumulação, por oficiais em serviço na
Escola.
Artigo 15.0 Para execução do que fica exposto nos
artigos 13.0 e 14.0 ter-se há em atenção que s6 poderão ser providos nos lugares de professores:
Da La cadeira.- Oficiais de qualquer arma habilitado com as cadeiras de geometria descritiva e de desenho rigoroso das Faculdades
de Sciências, ou equivalentes do Instituto Superior Técnico.
DLt 2. a cadeira.Oficial de qualquer arma.
Da 3. Cadt1ira.- Oficial médico do respectivo
(11 adro.
Da 4.a clldeil·a.- Oficiais de qualquer arma habilitados com o curso do estado maior.
Das 5. a e ô. a cadeiras.- Oficiai' de artilharia
habilitados com o curso dessa arma da Escola do Exército, ou com o curso de artilharia a pé, ou com o curso de artilharia. da
Escola Militar.
DIl 9./1 cadeira.>- Oficial de marinha.
Das 10.a e 11.· cadeiras.-Oficiais
do serviço
de adminis tração militar.
Da 12. a cadeira. - Oficiais de qualquer arma
habilitados coro o curso do ostado maior e
julgados idóneos para o serviço do mesmo.
Da 14. a cadeira. - Oficiais de artilharia com
qualquer cnrso desta arma da Escola do
Exército, Escola do Guerra ou Escol Militar.
Das 7.\ 20.' O 21.' ead iras.-Oficinis
de artilharia habilitados com o curso de sa arma
da. Escola do Exército, com o curso de artilharia a p~, ou com o curso complementar de
artilharia da Escola Militar.
A

1.'

ORDEM DO EX~RClTO

N.o 16

9O!)

Da S. a e 16.a cadeiras. - Oficiais de infantaria.
Das 13.a, 17.·, ls.a e 24.· clldeiras.-Oficiais
de eng nharia militar.
Da 15. a cadeira.s- Oficiais de cavalaria.
D, 19.a cadeira.- Oficiais de qualquer arma
habilitados com il cadeira de astronomia G
ceode ia das Faculdades de Sciências ou
~qniyalente" do Instituto Superior Técnico
ou da Escola do Exército, Escola de Guerra
e Escola Militar.
Da 22.:', 23.a, 26.a, 27.& c 28.a cadeiras.Oficiais de engenh ria militar ou de qualquer arma habilitados com o curso de engenlu ria civil.
Da ::?5. cadeir •. - Oficiais de engenharia militar ou de qualqu r arma com o curso de engenheiro electrotécnico professado em qualquer
lu tituto [uperior de Engenharia.
li

Artigo 16.0 Os prol soros adjuntos designados
no n." 5.° do artigo 10.°, para a execução do que
fica x osto no : rtit,o 13. serão divididos pelas
csdeirr s ou grupo do cadeiras das seguintes formas :
Q

,

D. 1. cad :1'11.- 'm oficial de qualquer arma
habilitado com as cadeiras de geometria doscritiva e d senho rigoroso das Faculdades
Sciên ia ou equivalentes do Instituto
....nperior Técnico.
D: b.a
7. carleiras.- Um oficial do artilhari I ilitado com o cur: o dessa arma da Escol. do Ex rcito, com o curso de artilharia
a á 01 com o curso complementar de artilharia da Escola :\1ilitar.
D' 6.11 cadeira.
m oficial de artilharia com
cur odes & arma da E cola do Exército
om o curso de artilharia a pó ou COm o
cur o de rtilharia da Escola Militar.
D ll).~ I' deira.-Um
oficial do serviço de
dministr lo militar.
1
11.:l cad iI·a..- Um oficial do serviço d
admini r~' o militar.
D.
.' ~ 16.- cadeil'As.- Um ofici 1 de inluntari a,
Y
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Da 12.11 cadeira.- Um oficial de qualquer arma
habilitado com o curso do estado maior e julgado idóneo para o serviço do mesmo.
Da 14. a cadeira. -- Um oficial de artilharia com
qualquer curso desta arma da Escola do
Exército, Escola de Guerra ou Escola l\Iilitar.
Das 13.& e 18.a cadeiras.-Um
oficial de engenharia.
Da 15.11 cadeira. -- Um oficial de cavalaria.
Da 17. a cadoira.- Um oficial de engenharia.
Das :?4.a e 26.11 cadeiras. - Um oficial de engenharia.
Da 19.n cadeira. - Um oficial de qualquer arma
habilitado com a cadeira do geodesia e astronomia das Faculdades de Sciências ou
equivalentes do Instituto Superior Técnico',
Escola do Exército, Escola de Guerra ou
Escola Militar.
Das 20.a e 21.a cadeiras. - Um oficial de artilharia habilitado com o curso dessa arma da
Escola do Exército, com o curso de artilharia a pó ou com O curso complementar de artilharia da Escola Militar,
Das 22. a e 27.3 cadeiras. - Um oficial de engenharia, ou de qualquer arma com o curso
de engenharia civil.
Das 2:3.3 e 28.a cadeiras. -- Um oficial de engenharia, ou do qualquer arma com o curso
de engenharia civil.
Da 25.a cadeira. - Um oficial de engenharia,
ou de qualquer arma habilitado com o curso
de engenheiro electrotécnico, professado em
qualquer escola superior de engenharia.
Artigo 18.0 Os professores e profes ores adjuntos da Escola Militar não deverão ter poste inferior, respectivamente, a capitão e tenento, o permanecerão no exercício do magistério até atingirem
respectivamente o pôsto de coronel e tenente-coronel, ficando uns e outros obrigados a' todas as condições de tirocínio e permanência nas tropas.
~ 1.0 Os professores e professores adj untos qna
por efeito dêste artigo tenham de deixar o magi tério deverão continuar om exercício até a conclusão

1.'
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dos trabalhos escolares do ano lectivo que estiver
correndo,
e serão exonerados
por diploma similar
ao da nomeação.
§ 2.° Aos professores e professores adj untos continuam a ser aplicáveis as disposições a que se reforo o artigo 29.0 da carta de lei de 13 de Maio de

1896.
§ 3.° A doutrina dêste artigo e seus parágrafos
aplica-se tanto aos professores e professores
adjuntos que venham a ser nomeados nos termos do presento diploma, como àqueles que actualmente
se encontram no exercício das funções do magistério
na
Escola Militar, sendo ainda aos actuais professores
adjuntos garantidos
o'> direitos consignados
na 10~i lação ao abrigo da qual forom nomeados.
Artigo 20.'> .\s condições
do admissão
curso t\ que se refere o artigo anterior
~egl1intes :
A) Para os cursos

de cavalaria

ao conserão as

e infantaria

1.0 Kão ter completado
vinte e dois IlUOS de
idade até o dia 20 d Outubro do ano em que pretenda matricular se ;
2.0 Ter bom comport:mH'nto militar o civil;
3.0 Possuir o curso complc to do sclêucias dos licous ou do Colégio ~1ilitar:
4. u '1'01' aprova -ilo nas Sl'guintes disciplinas, profe ·ada. I'Ul qualquer das Ilniveraidadcs
:

[1) Álgcbrn
h)

superior,
g<,oilletrill. analítica
triconoinetriu
esférica;
UI' 'o reral de íisica ;

o

c) De enho rigoroso ;
ou nas seguintes, professada
no Instituto
Técnico:
a) ::\Iatemúticas grrais;
b) Física industrial (La e 2.:1 parte
?) Desenho tll construção civil;

Superior

);

5. ° SOl' apro\"llllo por uma j unta de inspecção,
que vorificarú se o candidato
possui as qualidades
necos árias para o exercício da carreira de oficial
do xército ;
6.0 Ter altura não inferior a lm,5 •
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B) Curso de artilharia
1.° Não ter completado vinte e quatro unos de
idade até o dia 20 de Outubro do ano em que pretenda matricular-se;
2. o Ter bom comportamento militar o civil;
3.0 Possuir o curso completo de sciências dos liceus
ou do Colégio Militar;
4.° Ter aprovação nas seguintes disciplinas, professadas em qualquer das Universidades:

a) Álgebra superior, geometria analítica, trigonometria esférica;
Geometria descritiva e ostereotomia;
Curso geral de física;
Desenho rigoroso;
Desenho de máquinas;
Cálculo infinitesimal;
g) Curso geral de química;

b)
c)
d)
e)

n

ou nas seguintes, professadas no Instituto Superior
Técnico:
a) Matemáticas gerais;
b) Geometria descritiva (1.11 e 2.11 part "');
e) Física industrial (L." e 2.1\ partes);
11) Desenho do construção civil;
e) Desenho de máquinas;
j') Cálculo diferencial, integral e das variações ;
g) Química geral;

5. o Ser aprovado por uma j unta de inspecção, quo
verificará se o candidato pos ui as q ualidades necessárias para o exercício da carreira de oficial do
exército;
6.° Ter altura não inferior a lm,58.
C) Para o curso de engenharia militar
1.0 Não ter completado vinte o quatro anos de idade

até o dia 20 de Outubro do ano cm que pretenda
mntricular-se ;
2. o Ter bom comportamento militar o civil:
3. o Possuir o curso completo de sciêncías do
ceus ou do Colégio Militar;

li-
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4.0 Ter aprovação na eguintes di cipliuas, profcasadas em qualquer das Universidades:

a) \.lO'~bra superior, geometria unalítlca e trigonometria esférica;
b) Geometria descritiva e estereotoruia
c)

d)
e)

f)
g)

h)
'i)

j)
k)
l)

j

Curso gernl de física;
Curso de termodinâmica;
Desenho rigoroso;
Desenho do máquinas ;
Cúlculo infinitesimal;
Curso geral de química:
Curo gel'ul de mineralogic o gcolog:a;
illeciinica racional;
Análise química (1. a parte);
Economia política;

ou na seguinte, profes adas no ln tituto
Técnico:

'uperior

a) Matemáticas

~ rai ;
b) Geom tria de:scritiv3. (1.r. e 2. partos};
c) Física industrial (1.. e 2.3 partes);
d) De .enho ti construção civil;
e) Desenho de máquina
;
f) Cálculo diferencial, integral e das variuções ;
_q) Química g ral ;
h) Química inortrâuica, orgânica e elementos de
análise;
i) :\Iecânica racional;
j) Economia política. Estatística. Diroíto industrial;
k) • oçOCs de mineralogia e geologia;
11

T

5.0 er aprovado por uma junta de inspecção, que
verificará se o candidato possui as qualidades nece árias para o exercício da carreira do oficial do
oxército ;
6. o Ter altura. não inferior a P',58.
D) Para o curso de administração militar
1.o Não ter compl tudo vinte e dois ano de idade
no dia 20 de Outubro do ano em que pretenda matricular·so;
2.° Ter bom comportamento militar • civil ;
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3.0 Possuir qualquer dos cursos professados no
Instituto Superior de Comércio ou os cursos geral
e médio de comércio do Instituto Profissional dos
Pupilos do Exército ou os cursos geral e médio de
comércio (com excepção da língua alemã) de qualquer dos institutos comerciais, que se compõem das
seguintes disciplinas e cursos práticos:
A) Curso geral do comércio

a) Matemáticas elementares. Matemáticas gerais;
b) Física geral (La e 2. n partes);
c) Química geral (L" e 2.&partes);
d) Tecnologia;
e) Mineralogia e geologia;
f) Geografia e história económicas g(~rais. Geografia e história económicas de Portugal o
colónias;
g) Língua inglesa;
h) Cursos práticos da língua francesa, dactilografia, estenografia e caligrafia.
B) Curso médio do comércio

a)
b)
c)
d)

Análise química;
Matérias primas. Mercadorias;
Higiene;
Direito polItico, administrativo e civil. Diroito comercial o marítimo;
e) Sciêncía económica;
f) Cálculo comercial. Operações financeiras. Seguros;
g) Contabilidade geral. Contabilidade aplicada;
h) Cursos práticos de língua francesa o inglesa.
Laboratório do análise química e laboratório de matérias primas e morcadorias. Prática de aritmética comercial e de contabilidade geral. Prática de álgebra financeira
e de contabilidade aplicada. Escritório comercial;
4. o SOl' aprovado por uma junta do inspecção, que
verificará se o candidato possui as qualiJades necessárias para o exercício da carreira de oficial do oxército;
5.0 Ter altura não inferior a 1n',58.

1.' Série
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§ único (transitório). Até o concurso de admissão
de 1933, inclusive, poderão os candidatos à matrícula no curso de engenharia militar e no curso complementar de artilharia instruir os sous requerimentos com as certidões de aprovação nas disciplinas,
professadas em qualquer das Universidades, que
eram exigidas pelo decreto n. ° 12:704, com as rectificações do decreto n." 13:657, de 25 de Outubro de
1926.
Artigo 39.° No regulamento da Escola Militar serão
fixadas as disposições de carácter transitório que forem julgadas necessárias para a aplicação do presente diploma.
Artigo 40.° Fica revogada
trário.

ii.

legislação em con-

Art. 2.° Passam a ter a redaccão que se segue os artigos 1.0, 7.° e § 1.0 do 13.° do decreto n." 16:750, de
19 do Abril de 1929:
Artigo 1. ° :~'-organização dos cursos professados
na Escola ~filitar é a seguinte:
Curso de infantaria
A) Ensine teórico

1.II cadeira.- Geometria aplicada. Desenho milital'. Fotografia.
2. a cadoiru.- Administração colonial. Colonização
portuóuesa. Direito internacional. Educação militar.
3. II 'adeira.-lligiene
militar e colonial. Assistência a feridos.
4.a cadoirn.s-- Organização dos exércitos. Organização militar portuguesa. Estratégia. Geografia o
história militares.
8.a cadcirn..- Armas portáteis, metralhadoras O
engenhos do acompanhamento. Tiro.
10. cadeira. - Administração e escrituração militar s.
1~. a endeirae+ 'I'ática geral. Funcionamento dos
diversos s rviço s em campanha.
14.:1 cad ira.- Explosix os, gases dr g'uorra. ~fatoriul do artilharia. 'I'iro O tútiea d artilharia.
1 i.a cadeira.e+ Táticn de infantaria.
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li.n cadeira.- Comunicações
serviço de transmissões.
18. a cadeira.- Fortíficação.
19.' cadeira.- Topografia.
fi)

1.' I:)érie

militares. 'I'ática do

Enllino prático

Trabalhos de aplicação nas salas de estudo. Trabalhos no campo, nos gabinetes e laboratórios. Instrução tática de infantaria e cavalaria. Reconhecimentos militares. Visitas e missões. Hipologia.
c)

Exercícios

flsicos

Ginmástica.
Esgrima.
Equitação.
Tiro.
Velocipedia.
Curso de cavalaria
Â)

Ensino teõrleo

1.8 cadeira.- Geometria aplicada. Desenho militar. Fotografia.
2. a cadeira. - Administração colonial. Colonização portuguesa. Direito internacional. Educação militar.
3." cadeira.c-- Higiene militar e colonial. Assistência a feridos.
4. a cadeira.- Organização dos exércitos. Organização militar portuguesa. Estratégia. Geografia e
história militares.
8. a cadeira.- Armas portáteis, metralhadoras e
engenhos de acompanhamento. Tiro.
10. cadeira.- Administração e escrituração militares.
12.:' cadeil'a.-Tática
geral. Funcionamento dos
diversos serviços em campanha.
14.1 cadeir~.-Explosivos,
gases de guerra. e
material de artilharia. Tiro e tática de artilharia.
15.11 cadeira.v-c'I'ática de cavalaria.
17. a cadeira.- Comunicações militares. Tâtica do
serviço de transmiseões.
18. ~ cadoira.- Fortificação1. .li cadeira.- Topografia.
&

1." Série
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B) Ensino prático

Trabalhos de aplicação nas salas de estudos. Trabalhos 110 campo, nos gabinetes e laboratórios. Iustrução tática de infantaria e cavalaria. Reconheci.
mentos militares. Visitas e missões. Hipologia.
C) Exercícios

físicos

Gimuãstica.

Esgrima.
Equitação.
Tiro.
Velocipedia.
Cursos de engenharia
..1)

EnsIno teórico

1.~ cadeira.-Desenho
militar. Fotografia.
2. a cadeirn.- Administração
colonial. Colonizaçilo portuguesa. Direito internacional. Educação militar.
3.:\ cadeira.- Higiene militar e colonial. Assistência a feridos. Higiene urbana e industrial.
4.a cadeira.- Organização dos exércitos. Organização militar portuguesa. Estratégia. Geografia e
história militares.
6. cadeira.- Teoria dos explosivos, de balíatica
e de material de artilharia. Efeitos d08 projécteis.
8. cadeira.- Armas portáteis, metralhadoras e
engenhos de acompanhamento.
9.:1 cadeira.-Materiais
e operações navais.
11. cadeira.- Finanças e administração do exército. Escrituração militar e contabilidade aplicada.
Organização
e administração de emprêsas
industriai e comerciais.
12.& cadeira.- 'I'ática geral. Funcionamento dos
diversos serviços cm campanha. I
13. a cadeira.- Tática e serviços de engenharia.
17. a cadeira.- Comunicações
militares.
Tática
do erviço de transmissões.
18.a caaeira.- Fortificação.
19.a cudeira'-4~stronomia.
Geodesía. Topografia.
20,3 cadeira.-Tccnologia
mecânica, industrial e
pronssional. Organização e direcção de oficinas.
ti

ti

ti
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21. a cadeira.- Explosivos e gases de guerra. Indústrias químicas.
22. a cadeira.- Resistência de materiais. Estabilidade de construções. Betom armado.
23. a cadeira.- Materiais e processos gerais de
construção. Construções civis e industrlais. Arquitectura.
24. a cadeira.- Mecânica aplicada às máquinas.
Máquinas térmicas. Automóveis o aparelhos aeronáuticos.
25.11 cadeira.- Electrotecnia geral. Máquinas eléctricas. Aplicações de electricidade.
26. a cadeira.- Hidráulica geral. Máquinas hidráulicas. Hidráulica urbana e agrícola.
. 27. cadeira.- Pontes. Túneis. Trabalhos marítimos e fluviais. Portos.
2tl.1I cadeira.- Estrlldas. Caminhos de ferro.
A

B) Ensino prático

Trabalhos de aplicação nas salas de estudo. Trabalhos no campo, gabinetes, laboratórios e oficinas.
Instrução
tática de infantaria
e engenharia.
Hípologia. Reconhecimpntos militares. Visitas e missões.
C) Exercícios fi~icos

Gimnástica.
Esgrima.
Eq uitação.
'riro.
Velocipedia.
Curso dá artilharia
A) Easíuo teórico

1.11 cadeira. - Desenho militar. Fotografia.
2.11 cadeira. - Admiuistração
colonial. Colonização portuguesa. Direito internacional. Educação militar.
3. a cadeira. - Higiene militar e colonial. Assistência a feridos. Higiene urbana e industrial.
4.8 cadeira. - Orgnnização dos exércitos. Organização militar portuguesa.
Estratégia,
geograâu
e
história militares.
5.:l cadeira. _ Balística interna o resistência das
bocas de fogo.

1." Sêrie
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6. a cadeira. - Balística externa e suas aplicações.
Meteorologia.
7. a cadeira. - Material de artilharia.
8. a cadeira. - Armas portáteis, metralhadoras
e
engenhos de acompanhamento.
9. a cadeira. - Material e operações navais.
Ll ." cadeira. - Finanças e adminiatração do exército. Escrituração militar. Contabilidade aplicada.
12. a cadeira. - Tática geral. Funcionamento dos
diversos serviços em campanha.
14.:1 cadeira. - Execução de tiro, tática e serviços
de artilharia.
17.· cadeira. - Comunicações militares. Tática do
serviço de transmissões.
18.:1 cadeira. - Fortificação.
19. a cadeira.-Astronomia.
Geodesia. Topografia.
20. a cadeira. - Fabrico de material de guerra.
21. a cadeira. - Complementos de química. Análise química. Explosivos e gases de guerra.
22. a cadeira. - Resistência de materiais.
24. a cadeira. - Generalidades sôbre máquinas alternativas. Motores de combustão interna.
25. a cadeira. - Electrotecnia geral. Máquinas eléctricas. Aplicações da electricidade.
B) Ensino prático

Trabalhos de aplica ·ito nas salas de estudo. Trabalhos de campo, gabinetes, laboratórios e oficinas.
Instrução tática de infantaria, artilharia e cavalaria. llipologia. Reconhecimentos militares. Vieitas:e
missões.
C)

Exercícios físicos

Gímnástica.
Esgrima.
Equitação.
Tiro.
Velocipedia.
Curso de administração militar
A)

Ensino teórico

:? a cadeira. - Administração colonial. Colonização
portuguesa. Direito intoruacíonal. Educação mílíteu.
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3. a cadeira. - Higiene militar e colonial. Assistência a feridos.
.
4. a cadeira. - Organização dos exércitos. Organização militar portoguesa. Estratégia, geografia e história militares.
7. a cadeira. - Material de artilharia. Explosivos.
Viaturas e tracção.
8. a cadeira. -Ármas
portáteis, metralhadoras e
engenhos de acompanhamento.
10.:1 cadeira. Serviços de administração militar.
Escrituração militar e contabilidade dos estabelecimentos produtores do exército.
11. a cadeira. - Tecnologia administrativo-militar.
Finanças e administração pública. Organização de
emprêsas industriais e comerciais.
12. a cadeira. - 'I'ática geral. Funcionamento dos
diversos serviços em eampanha,
17. a cadeira. - Comunicações militares. Trabalhos
de estacionamento. Vias e meios de transporte mecânicos em tempo de paz e em campanha.
20. a cadeira. - Topografia.
B) Ensino prático

Trabalhes de aplicação nas salas de estudo. Trabalhos no campo, nos gabinetes e DOS laboratórios.
Instrução tática de infantaria, artilharia, casalaria
e formações administrativas. Hipologia. Reconhecimentos militares. Visitas e missões.
c)

Exercícios físit'08

Gimnástica.
Esgrima.
Equitação.
Tiro.
Velocipedia.
Curso complementar de artilharia
A)

Ensino teórico

7. a cadeira.- Cálculo e traçado do material do
artilharia.
20.a cadeira.-A
os I) ligas metálicas. Tecnologia mecânica, industrial o profissional. Organização
e direcção de oficinas. Fnbrico de material de guerra.
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21.1I cadeira.- Indústrias químicas. Fabrico de
explosivos e gases de guerra.
23.11 cadeira.- Construções industriais.
24.:1 cadeira.-Máquinas
a vapor.
26.:1 cadeira.-Hidníulica
geral. Máquinas hidráulicas.
B) Ensino prático

Trabalhos nas salas de estudo, gabinetes, laboratórios e oficinas. Visitas e missões de estudo.
Artigo 7. o As condições de admissão ao concurso
a que se refere o artigo anterior são:
A) Para o curso de infantaria e cavalaria
1.o Não ter completado vinte e dois anos de idade
até o dia 20 de Outubro do ano em que pretenda
matricular-se;
2.0 Ter bom comportamento militar e cívil ;
3. o Possuir o curso completo do sciêncías dos liceus ou do Colégio Militar;
4.0 Ter aprovação na seguintes disciplinas professadas em qualquer das Univorsidades :

a)

AI

rebra superior, geometria analítica e trigonometria esférica;
b) Curso geral de física ;
c) Desenho rigoroso;
ou nas seguintes professadas nó Instituto Superior
T~cnico :
ai Matemáticas gerais;
Fisica industrial (1.& e 2.11 partes);
c) Desenho de construção civil;

bí

5.° Ser aprovado por uma junta de inspecção,
que verificará se o candidato possui as qualidades
necessárias para o exercício da carreira de oficial
do exército;
6.0 Ter altura não inferior li. lm,58.
B) Para o curso de artilharia
1.0
idade
tenda
2. °

Xüo ter completado vinte e quatro anos de
até o dia 20 de Outubro do ano em que prematricular-se;
Ter bom comportamento militar e civil;

922
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3.° Possuir o curso completo de sciêncías dos liceus ou do Colégio Militar ;
4. ° Ter aprovação nas seguintes disciplinas, professadas em qualquer das Universidades:
a) Álgebra superior, geometria analítica e trigonometria esférica;
b) Geometria descritiva e estereotomia ;
c) Curso geral de física;
d) Desenho rigoroso;
e) Desenho de máquinas;
f) Cálculo infinitesimal;
g) Curso geral de química;
ou nas seguintes professadas no Instituto Superior
Técnico:
a) Matemáticas gerais;
b) Geometria descritiva (La e 2.:1 partes);
c) Física industrial (Ln e 2.:1 partes);
d) Desenho de construção civil;
e) Desenho de máquinas;
f) Cálculo diferencial, integral e das variações ;
g) Química geral;
5.° Ser aprovado por uma junta de inspecção,
que verificará se o candidato possui as qualidades
necessárias para o exercício da carreira de oficial
do exército;
6.° 'fel' altura não inferior a lm,58.
C) Para o curso de engenharia militar
1.0 Não ter completado vinte o quatro anos do
idade até o dia 20 de Outubro do ano em que pretenda matricular-se;
2.° Ter bom comportamento militar e civil;
3. ° Possuir o curso comploto de sciõncias dos liceus ou do Colégio Militar;
4.° Ter aprovação nas seguintes disciplinas, professadas em qualquer das Univorsidades ;
a) Álgebra superior, geometria analítica e trigonometria esférica;
b) Geometria descritiva e osterootomia ;
c) Curso geral de física;
d) Curso de termodinümíca ;
e) Desenho rigoroso;
f) Desenho de máqninas ;

1.· ..,árie
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g) Cálculo infinitesimal;
h) Curso geral de química;
i) Curso geral de mineralogia e geologia;
j) Mecânica racional;
k) Análise química (La parto);
l) Economia política;
ou nas seguintes professadas
no Instituto Superior
Técnico:
a) Matemúticas gerais;
b) Geometria descritiva (1.:1 e 2. :1 partes);
c) Física industrial (1." o 2.:1 partes);
d) Desenho
de construção civil ;
e) Desenho de máquinas;
f) Cálculo diferencial, integral e das variações ;
g) Química geral;
h) Química inorgânica,
orgânica
e elementos
de análise;
i) Mecânica racional;
j) Economia política.
Estatística.
Direito industrial;
k) Noções de mineralogia;

5.0 Ser aprovado
qUE:'verificará
se o
necesaárius
para o
do exército;
6.° Ter altura não

por uma junta de inspecção,
candidato possui as qualidades
exercício da carreira de oficial
inforior

a 101,58.

DI Para o curso de administração

militar

1.° 1Tão ter completado vinte e dois anos de idade
até o dia 20 de Outubro do ano em que pretenda
matricular-se;
2.0 Ter bom comportamento militar e civil;
3.0 Possuir qualquer dos cursos professados no
Instituto
Superior de Comércio, ou os cursos ge al
e médio de comércio do Instituto Profissional
dos
Pupilos do Exército, ou os cursos geral e médio do
comércio (com excepção da língua alemã) de qualquer dos institutos
comerciais,
quo se compõem
das seguintes disciplinas e cursos práticos:
A) Curso geral do comércio

a) Matemáticas
.
rais ;

elementares.

Matemáticas

b) Física ger~l (1. a e 2. a partes) ;

zeo
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c) Química geral (1.11 e 2.& partes);
d) 'I'ecnologia ;
e) Mineralogia e geologia;
f) Geografia e história económicas gerais.
Geografia e história económicas de Portugul o colónias;
g) Língua inglesa;
h) Cursos práticos da língua francesa, dactilografia, estenografia e caligrafia.
D) Curso médio do comércio

a) Análise química;

b) Matérias primas. Mercadorías ;

~
/

c) Higiene;
d) Direito político, administrativo e civil. Direito comercial o marítimo;
e) Sciência económica;
j) Cálculo comercial. Operações financeiras.
Seguros;
g) Contabilidade geral. Contabilidade aplicada;
lt) Cursos práticos das línguas francesa e inglesa. Laboratório de análise química e
laboratório de matérias primas e mercadorias. Prática de aritmética comercial e
de contabilidade geral. Prática ele álgebra financeira e de contabilidade aplicada. Escritório comercial;
4. o Ser aprovado por uma junta de inspecção, quo
verificará se o candidato possui as qualidades necessárias para o exercício da carreira. do oficial do
exército;
5.0 Ter altura não inferior a lm,58.
Artigo 13.0 ••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 1.o As condições de admissão a este curso são
as seguintes:
1.0 Possuir o curso elo artilharia da Escola :\lilitar ;
2. o Ter aprovação nas seguintes disciplinas professadas OID qualquer das Universidades:

a) Mecüníca raclonal ;
b) Química orgânica;
c) Curso geral de llJineralogia e geologia;

1..

érie
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ou nas seguintes professadas no Instituto Superior
Técnico:
a) l\Iecânica .racional ;
b) Química orgânica j
c) Noções do mineralogia o geologia;
3.0 Ter pôsto não superior a capitão;
4.° Ter boas informações dos comandantes sob
cujas ordens tenha servido, especialmente no que
se refere à sua competência técnica.
Art. 3.° OS §R únicos dos artigos 3.° e 8.° e os artigos 11.°, 12.°, 13.°, 14.0 (e seu § 1.0), 15.° e 34.° do
decreto )).0 12:745, de 12 de Novembro de 1926, passam
a ter a seguinte redacção:
•Artigo 3.0• • • • • • • • • • • • • • • • •
§ único. O individuo que pretenda ser admitido
ao concurso deverá satisfazer às seguintes condições:
A) Para os cursos de infantaria e cavalaria
1'.0 Xão ter completado vinte e dois anos de idade
até o dia 20 de Outubro do ano em que pretenda
matricular-se j
2.0 Ter bom comportamento militar e civil;
3.0 Possuir o curso completo de sciências dos
liceus ou do Colégio Militar;
4.0 Ter aprovação nas' seguintes disciplinas professadas em qualquer das Universidades:
a) Jlgehra superior, geometria analítica e
trigonometria esférica. j
b) Curso geral de física j
C) Desenho rigoroso;
ou nas seguintes professadas no Instituto Superior
Técnico :
a) Matemúticas gorais;
b) Física industrial (1.11 e 2. a partes);
c) Desenho de construção civil;

5.0 Ser aprovado por uma junta do inspecção
que verificará se o candidato possui as qualidade~
necessárias pura o exercício da carreira de oficial
do exército;
6.° Ter altura não inferior a 1m,58.
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B) Para o curso de artilharia
1.o
idade
tenda
2.

Não ter completado vinte e quatro anos de
até o dia 20 de Outubro do ano em que prematricular-se ;
Ter bom comportamento militar e civil;
3.0 Possuir o curso completo de sciências dos
liceus ou do Colégio Militar;
4. o Ter aprovação nas seguintes disciplinas professadas cm q ualquer das Universidades:
0

a) Algebm

b)
c)
d)

e)
f)

g)

superior, geometria analítica
trigonometria esférica;
Geometria descritiva e estereotomia ;
Curso geral de flsicn ;
Desenho rigoroso;
Desenho de máquinas;
Cálculo infinitesimal;
Curso geral de química;

ou nas seguintes professadas
Técnico:

e

no Instituto Superior

a) Matemáticas gerais;
li) Geometria descritiva (1.a o 2.11 partes);
c) Física industrial (Vl e 2.11 partos);
d) Desenho de construção civil;
e) Desenho de máquinas;
f) Cálculo diferencial, integral e das variações;
g) Química geral;
5. o Ser aprovado por uma junta do inspecção,
que verificará se o candidato possui as qualidades
necessárias para o exercício da carreira de oficial
do exército;
6. o Ter altura não inferior a 1m,58.
C) Para o curso de engenharia militar
1.0
idade
tenda
2.0
3. o
liceus

Não ter completado vinte e quatro anos de
até o dia 20 de Outubro do ano cm que promatricular-se ;
Ter bom comportamento militar e civil ;
Possuir o curso completo do sciências dos
ou do Colégio Militar;

1.' Série
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4. o Ter aprovação nas seguintes disciplinas, professadas em qualquer das Universidades:
a) Álgebra

superior, geometria analítica e
trigonometria esférica;
b) Geometria descritiva e estereotomia;
c) Ourso geral de física;
d) Ourso do termodinâmica;
-e) Desenho rigoroso;
f) Desenho de máquinas;
g) Oálculo infinitesimal;
h) Ourso geral de química;
i) Curso geral de mineralogia e geologia;
j) Mecânica racional;
k) Análise química (L." parte);
l) Economia politica;
ou nas seguintes professadas no Instituto Superior
Técnico:
a) Matemáticas gerais;
b) Geometria descritiva (La e 2. a partes);
c) Física industrial (1." e 2.a partes);
d) Desenho de construção civil;
e) Desenho de máquinas;
f) Cálculo diferencial, integral e das variaçõos;
9) Química geral;
h) Química inorgânica, orgânica e elementos
de análise;
i) Mecânica racional;
j) Economia política. Estatística. Direito industrial;
li) Noções de mineralogia e geologia;
5.0 Ser aprovado por uma junta de inspecção, que
verificará se o candidato possui as qualidades necessárias para o exercício da carreira de oficial do
exército;
G.o Ter altura não inferior a 1m,58.
D) Para o curso de administração militar

1.o Não ter completado vinte e dois anos de idade
até o dia 20 de Outubro do ano em que pretenda
matricular-se;
2.0 Ter bom comportamento militar e civil;
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3.0 Possuir qualquer dos cursos professados no
Instituto Superior. de Ocmércio, ou os cursos geral
e médio de comércio do Instituto Profissional dos
Pupilos do Exército ou os cursos geral e médio de
comércio (com excepção da língua alemã) de qualquer dos institutos comerciais, que se compõem das
seguintes disciplinas e cursos práticos:
A) Curso geral de comércio

a) Matemátíeaé elementares. 1Iatemáticas gerais;
b) Física geral (1. a e 2. a partes);
c) Química geral (Vl. e 2. a partes);
d) Tecnologia;
e) l\Iineralogia e geologia;
Geografia e história económicas gerais.
Geografia e história económicas de Portugal e colónias;
g) Língua inglesa;
h) Cursos práticos da Iíngua francesa, dactilografia, estenografia e caligrafia .

n

.G)

Curso médio de comércio

a) Análise química;
b) :Matérias primas. Mercadorias;
c) Higiene;
d) Direito político, administrativo e civil, Direito comercial e marítimo;
e) Sciência

económica

j

f) Cálculo comercial, Operações financeiras.
Seguros;

g) Contabilidade

geral. Contabilidade aplicada;
h) Cursos práticos de línguas francesa e inglesa. Laboratório de análise química e
Iaboratórío
de matérias primas e mercadorias. Prática de aritmética comercial e dr contabilidade geral. Prática de
úlgebra financeira e do contabilidade
aplicada, Escrltó_rio comercial;
4. o Ser aprovado por uma junta d inspecção,
que vexificarú se o candidato possui li: qualidades
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pAra o oxercício
do exército;
5.0 Ten altnra não inferior

da carreira de oficial

uecessáriae

...Artigo 8.°.

.

, único. Estas
classificàção
dos
do concurso de
gos 14.° e 15.0 e

ti.

1m,58 .

. . . . . . . . . . . . . . .
comissões procederão também à
candidatos aprovados na La parte

admissão nos termos
seus parágrafos.

dos arti-

Artigo 11.0 A junta a q e 50 refere o artigo anterior, composta pelo segundo comandante da Escora, vr0Íc8S!)!' J.~. 3.:lo cadeira, médico da Escola,
comil.lldante do corpo de alunos, mestre de gimuástica e esgrima, funcionará logo nos dias seguintes
ao d apresentação
dos candidatos e formulará
diàriamente
UI a relaeão
dos candidatos inspeccionados, a qual orá presente ao comandante da Escola, devendo uma cópia ser afixada no vestíbulo
da mesma.
§ 1. ° Os candidatos não aprovados na junta ficarão excluído do concurso de ndmíssâo.
§ 2.0 Das decisões da junta não M recurso.
Artigo 12.0 Oportunamente o comandante da Escola convocará o conselho de instrução a fim de
serem nomeados os júris para as diferontes provas
que constituem o concurso de admissão.
§ 1.0 Estes júris terão a seguinte composição :
a) Pura a prova a que se refere

o § 1.0 do
artigo 14.°, três professores nomeados
pelo conselho de instrução ;
b) Para a prova a que se refere o § 2.0 do
artigo 14.°, o segundo comandante da
Escola, dois professores nomeados pelo
conselho, sendo um deles o professor
da 3. n cadeira, o médico da Escola e o
mestre de gimnástica e esgrima.

§ 2.0 Os membros de um determinado júri não
podem fazer parte de outro na mesma parte do concnr o.
Artigo :13.° O concurso de admissão à matrícula
no cur 'os das diversas armas e no de administração militar compreenderá
duns partes: fi primeira
de cf. ito eliminatório e a egunda de tinada ii. classi-
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ficação dos candidatos, a qual será feita. nos termos
do artigo 15.0
Artigo 14.0 A primeira parte do concurso de
admissão à matrícula, a que se refere o artigo anterior, compreenderá duas provas: uma escrita e
outra de aptidão física no campo, qualquer delas
eliminatória.
§ 1.0 A prova escrita terá a duração de hora e
meia e constará de um exercício de composição o
redacção, versando sõbre um tema de história ou
geografia pátrias, em quo serão apreciadas as manifestações de cultura geral apresentadas pelos candidatos, o método de exposição e a correcção da
forma. A legibilidade da letra será também elemento
de apreciação. O tema será tirado à sorte por um
dos candidatos no acto da realização da prova.
Artigo 15.0 A segunda parte do concurso de
admissão constará da apreciação das condições de
preferência que os candidatos apresentem.
§ LOAs razões de preferência, para os concursos
das diferentes armas, serão os seguintes:
1.o A maior soma de valores nas habilitações exigidas como curso superior preparatório, sendo aplicável aos valores adquiridos nos exames finais das
cadeiras daqueles cursos a seguinte tabela de coeficientes:
Matemática - 3.
Física3.
Química-2.
Mineralogia e geologia - 2.
Economia política e desenho -1.
2. o Ser filho de oficial do exército ou da armada,
ocupando neste grupo os primeiros números os órfãos de pai, preferindo ainda entre estes os de mortos em serviço ou por virtude de ferimentos recebidos em serviço ou os de falecidos em conseqüência
de moléstias endémicas adquiridas om expedição colonial;
3.0 Menos idade, contando-se csta por anos completos j
4. o Mais e melhores habilitações literárias, além
das exigidas como curso preparatório para admissão à matricula j
5.0 O curso completo do Colégio Militar.

V Série
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§ 2.0 Para o curso do serviço de administração
militar as condições de preferência são:
1.o A maior classificação obtida nos cursos preparatórios exigidos no n,o 3.0 da alínea D) do artigo 13.0 Esta classificação será a média aritmética
dos valores obtidos nos exames finais das cadeiras
que constituem os respectivos cursos.
Esta média será calculada até as décimas, tomando-se cinco ou mais centésimas por uma décima.
2. o Ser filho de oficial do exército ou da armada,
ocupando neste grupo os primeiros números os órfãos de pai, preferindo ainda entre estes os de
mortos em serviço ou por virtude de ferimentos recebidos em serviço ou os de falecidos em conseqüência de moléstias endémicas adquiridas em expedição colonial;
3. o Menos idade, contando-se esta por anos completos;
4. o O curso médio do comércio do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército e Armada.
Artigo 34.0 Organizadas pelos júris correspondentes aos diversos cursos as listas de classificação
dos candidatos, indicando nelas os motivos de preferência, em conformidade com o disposto no artigo 15.0 e seus parágrafos, serão elas submetidas à
apreciação do consolho de instrução, o qual formulará a relação dos candidatos que devem ser admitidos à matrícula nos cursos das diversas armas e
no de administração militar, indicando nessa relação os motivos de proferôncia, quando os haja.
Art. 4.° Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presento decreto com
força do lei pertencer o cumpram e façam cumprir e
guardar tam inteiramente como nêlo se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimil', publicar o correr. Dado nos Paços do Govêrno ,da
República, em 27 de Setembro do 1930. - ANTÓNIOOsCAR DE FIU.GOSO CAR)lO!'rA-Domingos Augusto Alves da
Gosta Oliveira-António
Lopes Mateus- Luís Maria
Lopes da Fonseca-António
de Oliveira Salazar=s João
Namorado de Aguiar-Luis
António de Maqolliãe« Correia _ João Antunes GuimarfleH - Eduardo Auqusto Marques- Gustavo Cordeiro Iiamos-« Henrique Linhares de
Lima.
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Minislério da Guerra - Rrpartição do Gabinete
Deoreto

n.O 12h896

Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928. sob proposta do Ministro da Guerra: hei por bem aproYar e mandar pôr
em execução o seguinte:
Artigo 1.0 São feitas ::IS seguintes alterações ao regulamento literário do Colégio Militar, constante do decreto n.o 18:608, de 14 de Julho de 1930:
Artigo 50.° Aos professores e oficiais em serviço
no Colégio é permitida ti. matricula de seus filhos
ou netos, quando permanentemente
a sou cargo,
como alunos externos ou internos, se satisfizerem
às condições legais, sempre que o director não veja
inconveniente.
Os §§ 1.0 e 2.0 com a mesma redacção.
§ 3. o A matrícula como internos dos alunos a que
se refere êste artigo sp pode efectuar-se na l.a ou
2.a classe. Estes alunos terão vantagens iguais às
dos outros alunos internos, sondo submetidos ao
mesmo regime.
§ 4.0 A admissão como internos dos alunos a que
se refere êste artigo será. feita sem prejuízo de terceiros e sem encargos para a Fazenda Nacional.
Artigo 52.0 O professor ou oficial que pretenda
matricular um filho ou neto como aluno externo ou
interno deverá requerer a abertura da matricula ao
director, acompanhando a petição com os seguintes
documentos:

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

O resto do artigo com a mesma redacção.
Art. 2.0 Fica revogada a legislação em contrário.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e f:i<;a
executar. Paços do Govêrno da República, 4 de Outubro
de 1930.-AN1'óNIO
ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONAJoão Namorado de Aquiar,
Decreto n.· 18:916
Não correspondendo o actual regulamento da Escola
Prática de Cavalaria tlS exigências da moderna organização do exército;

1. Série
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Considerando que êste regulamento se acha em experiência na E cola Prática de Cavalaria desde 1929' e
Considerando ainda que a despesa a fazer se acha já
consignada no orçamento do Ministério da Guerra para
o ano económico de 1929-1930:
Usando da faculdade qUA mó conf re o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 2ô de Novembro de
1 26, por fór a do disposto no artigo 1.0 do decreto
n." 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Gu 'rra :
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguintc:
Artigo 1.0 É aprovado e mandado pôr em execução o
regulamento da Escola Prática de Cavalaria
que faz
parte integrante dêste decreto.
.
Art. :? o Fica revogada tod a legi lação anterior, q ar
geral quer especial, resp eitante aos assuntos de que trata
o pra ente regulamento.
Determina-se portanto a tod s as autoridados a quem
o conhecimento o execução do presente decreto com fOrça
de lei pertenc r o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle s contém.
Os ::\finistros de todas as Repartições o façam imprimir,
publicar f' correr. Dado n08 Paços cio Govêrno da República, em 8 de Setembro de 1930.-ANTÓNIO ÓSCAR
Augusto
Alve.9 da
Oliceira - António
Lopes :Mateus - LUÍ8 Maria
LO}Jes da Fonseca - António de Oliveira Salazar-João
Numorado de Aguiar - Luis António ele MagalhiJe8 Correia -- João Antunes Guimarães - Eduardo Augusto }'fa1'~
f}ues -- Gustaoo Cordeiro Ramos -- Henrique Linhare« de
Lima.
DA FJ1AGOSO CARMo.-A--Domingo8

Costa

Regulamento da Escola Prática de Cavalaria
CAPÍTULO I
Fins e organização da E. P. C.

Artigo 1.0 A Escola Prática de Cavalaria é o principal centro de estudo da arma e tem por fim:
1.0 Estudar e 0_ perimentar tudo o que interesse à 01'ganização a instrução prática da arma;
2. o Dos nvolver e unificar a instrução de equitação e
en ino de solípedes do exército em geral e na cavalaria
em especial;
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3. ° Realizar ensaios e experiências sõbre armamento
e mais material de guerra privativo da cavalaria e arreios
de sela do exército;
4.° Ministrar a instrução de recruta elementar e complementar - e a do quadro permanente - geral e especial das unidades escolares;
.
5.° Ministrar a necessária instrução prática aos alferes e aspirantes a oficial recém-promovidos e provenientes respectivamente da E. M. e E. C. S., e bem assim
aos cadetes que freqüentem o curso de oficiais milicianos;
6.° Ministrar os cursos complementares de instrução
e especialidades, bem como os cursos e estágios necessários para a promoção aos diferentes postos do exército;
7. ° Ministrar os cursos de instrução de conj unto a que
devam concorrer unidades da arma;
8.° Ensinar os solípedes que, nos termos do R. R.,
sejam enviados para tal fim à Escola.
Art. 2.° A Escola Prática de Cavalaria depende directamente da Direcção da Arma de Cavalaria, excepto
para efeitos de justiça, disciplina e ordem pública, casos
em que depende da respectiva região militar.
Art. 3.° Para desempenhar o fim a que é destinada
compreende a Escola Prática de Cavalaria:
a) Comando e estado maior, incluindo: comando pro- .
priamente dito" secretaria, conselho administrativo, 50rviços auxiliares, secção técnica e conselho escolar;
b) Um grupo de esquadrões de instrução (G. E. 1.),
tendo a seu cargo a instrução militar geral e especial;
c) Um esquadrão de equitação (E. E.), tendo a seu
cargo a instrução eqüostro geral e especial;
d) Uma formação de comando, tendo a seu cargo os
serviços gerais da Escola e a secção de adidos;
e) Centro de instrução de auto-metralhadoras de camlarta, funcionando anexo à Escola e tendo por fim proporcionar aos oficiais e sargentos os conhecimentos gerais e especiais sõbre as auto-metralhudorus de cavalarin.
O centro de auto-metralhadoras terá regulamento especial determinando o seu funcionamento detalhado.
§ 1.0 O G. E.1. será uma unidade modelo onde estarão representadas as diferentes especialidades da arma,
sendo a sua organização do detalhe regulada pelas necessidades de instrução e progresso da tática e técnica
da arma.
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§ 2.° O E. E. será uma unidade organizada em harmonia com as necessidades da instrução eqüestre e,
quanto possível, capaz de comparticipar na instrução militar da Escola.
§ 3.° A F. C. será constituída de modo a satisfazer
especialmente as necessidades do serviço geral da Escola e seus adidos e, quanto possível, capaz de colaborar no serviço de instrução.
§ 4.° A escola de recruta do contingente escolar funcionará no G. E. I., sendo os recrutas encorporados nos
dois esquadrões ou num só, ou ainda constituindo uma
formação, conforme o aconselharem as necessidades de
instrução e conveniências de serviço.
§ 5.° A eHcola de ensino destinada aos potros que, segundo o regulamento de remonta, devam ser educados
na E. P. C. estará n cargo do E. E. 011 da F. C. conforme as conveniências de instrução e de serviço.
§ 6.0 Eventualmente e para efeitos de instrução própria ou para referco do efectivo escolar poderão ser atribuídas à Escola Prática de Cavalaria unidades ou sub-unidades de cavalaria ou de outras armas.
§ 7.° O centro de instrução de anta-metralhadoras
de cnvnlaria é ao mesmo tempo núcleo de mobilização
de unidades da sua especialidade do exército de campanha.
CAPÍTULO II
Quadro permanente

e suas atrIbuições

Art. 4.° O quadro permanente da Escola Prática de
Cavalaria é o que consta do quadro geral anexo a êsto
regulamento. Os detalhes de organização serão regulados p lo comandante em harmonia com os progressos
militares, necessidades de instrução e de experiências a
realizar.
Art. 5.° O comandante da Escola Prática de Cavalaria
nomeado pelo Ministério da Guerra sob proposta do
director da arma de cavalaria; a nomeação dos restantes
oficiais será proposta ao Ministro da Guerra pelo mesmo
director, precedendo proposta do comandante da Escola.
§ único. Os oficiais do cavalaria do quadro da Escola
tort o o curso da arma.
Art. 6.° As prll.~as da Escola Prática de Cavalaria
constituem um quadro privativo.
§ 1.0 Os aspirantes, sargentos ajudantes e primeiros
sargentos serão promovidos nos termos do respectivo
ó
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regulamento ou transferidos das respectivas
únidádes,
mediante proposta do comandante da Escola 'à Direcção
da. Arma, de Cavalaria.
§ 2.0 As restantes praças graduadas e especializadáa
serão promovidas na E cola, nos termos dos r speetivos
regulamentos, ou transferidas das respectivas unidades
para a Escola Prátiea do Cavalaria, mediante proposta
do comandante da Escola à Direcção da Arma de Cavalaria.
§ 3.0 O efectivo em soldados será constituído:
1.0 Pelos que receberam na Escola a instrução de recrutas ;
2. o Pelos que forem encorporados nas unidade c delas
forem transferidos ao terminar ti. escola de recrutas,
para manutenção do efectivo escolar;
3.0 Pelos que se readmitirem, pertencentos já ao quadro;
4. o Pelos que forem transferidos dos regimentos da
arma para preenchimento das vagas do quadro da Escola.
§ 4.° Os recrutas destinados à Escola deverão de preferência saber ler e escrever, e possuir profissões adequadas à cavalaria e em quantidade suficiente para preencher as vagas de graduados, especialidades e serviços
escolares. Esta disposição será de rigorosa aplicação
sempre que o contingente escolar fõr inferior a um têrço
do efectivo do quadro orgânico em cabos, soldados ou
equiparados.
§ 5.0 Todas as pra~as que seja necessário transferir
para a Escola, para o completo do quadro permanente,
deverão estar nas La ou 2. a classes de comportamento,
e, na proporção de 10 por cento, ter habilitações para
graduados e especialistas.
§ 6.0 O número de readmitidos, cabos, soldados e
equiparados, não será superior a dois terços dos efectivos orgânicos correspondentes.
Art. 7. o O comandante da Escola tem as mesmas atribuições e deveres gerais que os comandantes de regimento e bem assim a competência disciplinar destes
relativamente ao pessoal seu subordinado que por qualquer modo se ache em serviço ou instrução na Escola,
cumprindo-lhe especialmente:
1.0 Dirigir superiormente a instrução e os demais serviços da Escola;
2.° Convocar e presidir ao conselho escolar;
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3.° Elaborar e submeter anualmente até 30 de Aliril
á Dir cç o da. • rma de Cavalaria o plano de instrução
a realizar na Escola no ano escolar imediato; o plano
de in trução será acompanhado do orçamento detalhado
das despesas a realizar, na parte referente a auxílio para
a alimentação dos irocinantes e estagiários e ii. todas as
despesas que dá sua natureza e pecíal não devam er
incluídas nas verbas gerais do orçamento consignado à
Esc la;
4.° Submeter à referida Direcção até 30 de Setembro
os progr ma d instrução dos vários curso e estágios,
desenvolvimento do plano de instrução superiormonte
a.pro\"udo;
5.° Apreciar e mandar pôr em execução as instruções
e os regulamentos noce ários para os diversos serviços
que forem submetido à sua; aprecíação ;
6:° Informar suporiormente sõbre os assuntos que fotom submetido à sua aprov ç110 e propor o que julgar
conveniente para o desenvolvimento da Escola e progre. so da arma;
7. Propor. superiormente os exercícios de tiro de combate e do serviço de campanha que julgar convenientes
para aperfeiçoamento da in trução, quando devam realizar- e fora da zona do trabalho da Escola ou quando sejam em col boração com outras armas;
8. o Escolher o adquirir os aparelhos, ferramentas o
material necessários à instrução, os livros e publicaçõa
de tinados à. biblioteca da Escola e os modelos pura o
mu eu;
0.° Propor ao director da arma do cavalaria a colocação, na Escola, do pessoal, nos termos dos artigos 5.° e 6. o;
10.° Propor o número do mancebos que devem ser
encorporado
na Escola para receberem ll. instrução de
recruta. em harmonia com o § 3.° do artigo 6.°;
11.0 Requisitar o pessoal e animal que forem necessários para o completo do quadro da Escola, em harmonia com os parágrafos do artigo G. o, e o material nocos ário para o ensino;
12. Fuzer a distriburção do pessoal permanente eventual, segundo as conveniências do serviço, aptidões especiais e fim para que 80 apresentar na. Escola;
13. o Determinar em ordem da Escola, precedendo proposta aproveda pelo Ministério da Guerra, o abono de
ração especí 1 aos olípedes que por excesso de trabalho
ti. nece:-;sit0m;
O)

O)
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14.0 Requisitar à D. A. C. os alferes que no seu tirocínio tenham obtido na instrução de equitação a classiflcação de distintos, para freqüentarem o curso de instrutores de equitação;
15.0 Propor à D. A. C., para freqüência dos cursos de
especialidades, os alferes e aspirantes a oficial que no
seu tirocínio nelas se tenham distinguido;
16.0 No fim de cada período de instrução enviar à D.
A. C. nota dos oficiais e praças que o terminarem e do
aproveitamento de cada um;
17. o Informar-se com a precisa antecedência, junto das
estações superiores, acêrca do pessoal que concorrerá à
Escola no ano ou período escolar que estiver próximo;
18. o Remeter anualmente até 15 de Outubro à D. A.
C. um relatório sõbre a instrução ministrada durante o
ano escolar findo, em que proponha as modificações que
dependem de autorização superior e julgue convenientes
para o progresso da Escola e o máximo desenvolvimento
do ensino.
Art. 8.0 Cumpre ao segundo comandante:
1.0 Substituir o comandante nos seus impedimentos e
coadjuvá-lo em tudo o que disser respeito ao serviço,
administração, disciplina o instrução;
2. o Exercer todas as atriburções que pela legislação
em vigor competem aos segundos comandantes de regimento, no que não colida com o presente regula.
mento;
3. o Ter a seu cargo os assuntos relativos à administração e serviço interno da Escola, sendo-lhe directamente
subordinados para êsse efeito a secretaria da Escola, o
conselho administrntivo, a formação do comando, o serviço de mess e alojamentos, os parques, os depósitos e
oficinas da Escola, que não sejam privativos dos serviços de instrução;
4. o Elaborar e submeter à aprovação do comandante
todas as ordens, instruções e horários que digam respeito aos assuntos a seu cargo;
5. o Desempenhar todas as outras funções de serviço,
incluindo as de instrução, que lhe sejam superiormente
determinadas, acumulando as suas funções com as de director das instruções, quando necessário se torne;
G.o Entregar anualmente, até 25 de Setembro, ao comandante da Escola um relatório dos trabalhos efectuados, acompanhado das propostas tendentes a melhorar
a execução dos serviços.
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Art. 9.0 Compete ao director das instruções:
1.0 Substituir o segundo comandante em todos os serviços que êste tenha a seu cargo e substitui-lo no seu
impedimento, acumulando as duas funções quando necessário se torne j
2.° Exercer o comando do G. E. L, com as atributções que lhe são inerentes pela legislação em vigor no
que não colida com o presente regulamento;
3. ° Exercer as funções de director das instruções, tendo
a seu cargo os assuntos relativos à instrução, ensaios e
experiências de que a Escola deva tratar, sendo-lhe directamente subordinadas para êsse efeito a secção técnica e mais dependências escolares por onde corre o serviço de instrução e as unidades escolares de instrução,
incluindo as do ensino eqüestre j
4. ° Elaborar e submeter à aprovação do comandante
os planos, programas dos cursos e estágios e dos exercícios que na Escola se realizem e as ordens, instruções,
semanários e horários dos assuntos a seu cargo j
5. ° Desempenhur todas as outras funções de serviço
que lhe forem superiormente determinadas;
6.0 Entregar anualmente, até 20 de Setembro, ao segundo comandante o relatório dos trabalhos a seu cargo,
acompanhado das propostas que julgar vantajosas para
o progresso do ensino.
Art. 10.° As ntriburções do comandante do Centro de
A. M. C. são estabelecidas pelo regulamento especial
dêste Centro.
Art. 11.° Compete ao ajudante da Escola, além das
atributções
que lhe são conferidas por õsto e outros regulamentos, como condição inerente no cargo:
1.0 Coadjuvar o comandante e segundo comandante
nos diferentes serviços da Escola, executando as ordens
. que dêles receber;
2.0 Dirigir a secretaria da Escola, ficando à sua responsabilidade a guarda, classificação e arrumação do arquivo privativo da respectiva secretaria, distribuindo pelo
conselho, secção técnica e comandos das unidades escolares os documentos que digam respeito àquelas entidades,
à responsabilidade das quais ficam, quando não devam
conservar-se na secretaria ou constar da ordem escolar;
3. o Redigir, sob as indicações do comandante ou segundo comandante, a ordem escolar e correspondência
que tenha de ser expedida pela secretaria da Escola,

I
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apresentando-a à hora determinada ao comandante para
ê te assinar;
4.o Escriturar as escalas de serviço dos oficiais e aspirantes a oficial;
5.° Abrir a correspondência, excepto a confidencial, e
distribuí-la pelos diferentes chefes dos serviços, apresentando ao comandante a que não disser respeito ao conselho administrativo ou secção técnica;
6.° Escriturar ou fazer escriturar,
oh a sua vigilãncia, os registos de matrícula e de alterações dos oficiais
e dos solípedes, passando e dando à assinatura do 'le·
gundo comandante, quando sejam autorizados pelo comandante, todas as certidões dos livros e documentos
a seu cargo, quando requeridas pelos int ressados ;
7. o Examinar e conferir a escrituração feita pelos saro
gente ajudante e amanuenses ;
8. o Ministrar instrução aos tirocinante
sobre o serviço de expediente, arquivo, serviço interno e legislação
militar em geral;
9.° Fazer parte do pessoal docente das aulas regi.
mentais, competindo-lhe a ena direcção quando fõr de
graduação ou antiguidade operior ao comandante da formação de comando.
Art.12.0 Compete ao ajudante do G. J~. L, além das
atribuições que são conferidas por antros regulamentos
aos ajudantes dos grupos de esquadrões:
1.0 Coadjuvar o respectivo comandante do grupo em
todos os serviços do grupo e os de instrução, transmitindo aos oficiais e instrutores as ordens que pelo mesmo
forem dadas ;
2.° Desempenhar as funções de instrutor, quando neeessário se torne;
3.D Ohefiar a secção técnica da Escola;
4.° Desempenhar as funções de secretário do conselho
escolar, tendo n seu cargo o arquivo o docum ntação a
que se refere êste artigo;
5.° Comandar a formação do comando do G. E. L,
quando devidamente constituída.
Art. 13.° Compete aos adjuntos do G. E.!.:
1.° Coadjuvar o respectivo comandante de grupo em
todos os .serviços do grupo, particularmente no comando
das formações de especialistas;
2.° Colaborar no serviço de instrução, tanto no que
estiver a cargo do eu grupo como no que estiver a cargo
.do E. E. e F. C.;
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3. ° Fazer parte do p ~ oal docente das escolas regimentais;
4. ° Acumular as suas funções com as dos n. os 3. ° e 4. °
do artigo 12.°, quando necessário :50 torne.
Art. 14.0 Compete aos oomandantes dos esquadrões do
G. E. 1., além das atríburcões gerais da legislação em.
vigor:
1.° Ministrar a instrução aos capitães que freqüentem
a Escola na parte relativa às especialidades do seu esquadrão;
2. ° Submeter à aprovação elo director das instruções
os progrnmas especiais da instrução que dirige ou gerais
que ministra;
3. ° Dirigir a instrução tátíca ou técnica a cargo do
re pectivo esq uadrão ;
4. ° Dirigir os cursos de especinlidades de cavalaria a
cargo dos peus esquadrões;
5. o Dirigir a escola de recrutas a cargo do respectivo
esquadrão;
6. ° Receber e arquivar os bolotins relativos à instrução do seu e quadrão, dando conhecimento ao director
das instruções do que dêles conste e que convenha ao
comandante conhecer, no boletim geral da instrução que
dirige;
7. ° Propor o que julgar útil para o desenvolvimento e
progresso da instrução, bem como a aquisição do material necessário;
8.0 Habilitar-se para poder informar superiormente sêbre a capacidade, aptidão e zelo do pessoal instrutor e
instruendo sou subordinado;
9.0 Entregar anualmente, até 15 de Setembro, ao director das instruções, um relatório dos trabalhos efectuados no quadrão do seu comando, acompanhado das
propostas que julgar -antajosae para o progresso do ensino.
Art. 15.° Compete ao comandante do esquadrão de
equitação, além das atributções que pela legislação em
vigor competem aos comandantes de esqnadrão :
1.0 Ministrar as ínstruçõee aos capitães que freqüentem
a Escola na parte relativa à especialidade do seu esq uadrão;
2.0 Submeter à D.prova~rLo.do director das instruções
os programas gerais ou especiais da instrução que dirige;
3. ° Dirigir aoinstrução de equitação ou o que com. ela
dir etamente se relacione;
I
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4. o Dirigir os cursos especiais de equitação;
5. ° Dirigir a escola de ensino quando agregada ao seu
esquadrão;
6.° Receber e arquivar os boletins relativos à instrução
do esquadrão que comanda, dando conhecimento ao director das instruções do que dêles conste e convenha ao
comandante conhecer, no boletim geral da instrução que
dirige;
7. o Propor o que julgar útil para o desenvolvimento e
progresso da instrução, bem como a aquisição do material necessário;
8. o Habilitar- se para poder informar superiormente sôbre a capacidade, aptidão e zêlo do pessoal instrutor seu
subordinado;
9.° Entregar, até 20 de Setembro, ao director das instruções um relatório dos trabalhos efectuados no esquadrão do seu comando, acompanhado das propostas que
julgar vantajosas para o progresso do ensino.
Art. 16.° Compete ao comandante da formação de
comando:
1.0 Os deveres gerais inerentes ao cargo de comandante de esquadrão pelo que respeita às praças, solípedes, material dos serviços gerais da Escola e os da. secção de adidos;
2.° Submeter à aprovação superior as instruções, horários, etc., dos serviços a seu cargo;
3.° O comando do trem hipomóvel e automóvel da Escola;
'4. o Dirigir a escola de ensino quando agregada à sua
formação;
5. ° Fazer parte do pessoal docente das aulas regimentais, competindo-lhe a sua direcção quando fõr de
graduação ou antiguidade superior ao ajudante da Escola ;
6.° Desempenhar as funções de instrutor da Escola
quando necessário se torne.
Art. 17.0 Compete de um modo geral aos capitães e
subalternos de cavalaria:
1. o Ministrar as instruções a cargo dos esquadrões
onde prestam serviço, segundo distribuição superiormente determinada, e sob a direcção dos respectivos comandantes de esquadrão;
2.° Tomar parte nos trabalhos de instrução geral para
que forem nomeados;
3.0 Em cada esquadrão, ao instrutor mais antigo,
desempenhar as funções de cerra-fila, e aos restantes
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instrutores auxiliar os comandantes dos respectivos esquadrões;
4.0 Especializar-se na E. P. C. ou em outras escolas
nos diferentes ramos da instrução que forem julgados
necessário :10 desenvolvimento da instrução escolar;
§ 1.0 Os instrutores do G. E. l. devem de preferência estar habilitados com uma especialidade da arma
e os do E. E. e F. C. com o curso de instrutores
de
equitação.

§ 2.0 Têm II. categoria de instrutor os oficiais devidamente habilitados com o curso de espôcialidade ; os restantes têm a categoria de instrutores auxiliares.
Art. 18.0 Compete ao mestre de armas:
1.o Ministrar a instrução de esgrima de sala de armas;
2. o Ministrar a instrução de educação ftsíca ;
3. o Quando seja oficial da arma do cavalaria acumular
com outras funções escolares o que íôr julgado conveniente.
§ único. Quando não haja instrutor de esgrima da
arma de cavalaria será nomeado um capitão ou subalterno de outra arma com êste curso para ministrar a
respectiva instrução.
Art. 19.0 Compete ao médico:
1. o Dirigir o hospital e desempenhar o serviço das
suas especialidades segundo a legislação vigente;
2.0 Proceder no comêço e final das instruções às mensurações antropométricas dos subalternos e praças que
a ela concorram, coligindo os dados ou pedidos e formulando sõbre êste assunto um relatório, que entregará ao
director das instruções até 20 de Setembro de cada ano;
3. o Ministrar a instrução de higiene e técnica de educação física ao pessoal instruendo que fõr determinado.
Art. 20.0 Compete aos veterinários:
1. o O tratamento dos solípedes do quadro da Escola
e os que II. ela. concorram;
2. o Ensino de hípologia, siderotecnia e mais serviços
veterinários aos cursos de instrutores de equitação e
picadores militares;
3. o A instrução elementar aos aprendizes de ferradores da Escola.
§ único. Os veterinários não podem ser nomeados para
serviço clínico estranho à Escola.
Art. 21.0 Ao capitão de administração militar compete:
O desempenho das funções da sua especialidade con
forme a legislação vigente como vogal tesoureiro do conselho administrativo.
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§ único. O tesoureiro dirige e ministra a instrução de
administração e escrituração militar ao pessoal instruendo
que fõr determinado.
Art. 22.0 Compete ao subalterno de administração
militar:
O desempenho das funções da sua especialidade conforme a legislação vigente pomo secretário do conselho administrativo e oficial provisor, sendo o chefe do
grupo de oficinas e depósitos do serviço de subsistências
e fardamento.
§ único. O pro~-isor ministra a instrução sõbre o serviço de subsistências e fardamentos em tempo de paz
e em campanha ao pessoal instruendo que fõr determinado.
Art. 23.0 Compete ao oficial do quadro auxiliar do
serviço de artilharia:
Ter à sua responsabilidade material de guerra, de instrução e de aquartelamento não distribuidos, responsabilizando-se também pela entrada e saída dos distribuídos,
e fazer a escrituração dos registos respectivos, sendo o
chefe do grupo de oficinas e depósitos de material de
guerra e aquartelamento. Êste oficial terá a seu cargo
, todos os aposentos não distribuídos.
Art. 24.0 Compete aos picadores:
O ensino e trabalho dos cavalos que lhes forem distribuidos, especialmente os da escola de ensino, executando êste serviço sob a direcção do comandante do esquadrão onde prestem serviço.
Art. 25.0 Além do que expressamente fica mencionado
nos artigos anteriores, todo o pessoal fazendo parte do
quadro da Escola desempenhará os serviços que pela
legislação em vigor corresponde às suas graduações e
especialidades e o que lhe fôr ordenado pelo eomandante, de harmonia com as habilitações que tiverem.
CAPÍTULO III

,

lnstrnçlo

Art. 26.0 A instrução a ministrar na Escola compreende:
1.o A instrução militar;
a) Educação militar e de recruta. (elementar e
compleDlentar);
b) Tútica e emprêgo da cavalaria ;
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c) Material e trabalhos de campanha de cavalaría ;
d) Armam~nto (material, téc~ca! tiro, emprêgo);
e) 'I'ransmissões (material, sinalização, técnica e
serviço) ;
f) Informações (topografia, observação, reconhecimentos, serviço de informações);
g) Administração e legislação militar;
li) Educação física (gímnástica, esgrima, natação, jogos desportivos).

2.0 A instrução eqüestre:
Educação preliminar do cavaleiro (colocação
em confiança, colocação em sela);
bl Condução do cavalo (elementar, complemen-

a)

tar) ;
c) Emprêgo do cavalo (marchas, campo, obstáculos, corridas);
d) Jogos eqüestres e caçadas a cavalo;
e) Equitação teórica (cultura geral equestre);
f) Preparação do instrutor (pedagogia eqüestre) ;
{/) Hipologia e siderotecnia;
,
II) Educação do cavalo (domesticação. desbaste,
ensino, especialização}.

3.o A instrução de auto-metralhadoras~
a) Geral;
li) Especial.
Art. 27.~ Os cursos e estágios de natureza tática e
técnica que se realizarem na Escola comportarão de
uma forma geral:
a) Conferências prévias ou de divulgação;
b) Estudos tãtícos do terreno;
) Resoluções e discussão de problemas tátieos ;
d) Exercícios de qnadros na sala e no terreno;
e) J ogo de guerra ;
f) Exercícios táticos e fogos reais com tropas;
o') Visitas e demonstrações;
~) Trabalhos técnicos e especiais.
Art. 28.0 O pessoal que recebe instrnção na. Escola
é anualmente fixado DO plano de instrução, em harmonia com 08 fins da Escola, expressos no artigo 1.0 dêste
regnl meato.
Art, ~9. o O ano escolar começa em Outubro e termina
em Agosto, sendo o primeiro mês destinado especial-
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mente à preparação da instrução. Do plano anual de
instrução constará a sua divisão em períodos, bem como
os cursos e matérias a ministrar em cada período.
§ único. São considerados feriados os períodos correspondentes às festas tradicionais do Natal, Carnaval e
Páscoa, com a duração respectiva de dez, cinco e dez
dias.
Art. 30.0 Os instruendos não abrangidos pelos regulamentos especiais que derem um número de faltas superior à sexta parte do número de dias de instrução são
considerados como não tendo concluído o curso, tírocínio ou estágio.
§ único. Os instruendos a que se refere êste artigo,
os que não mostrarem aproveitamento e os que, por
qualquer motivo, não possam tomar parte no período ou
períodos que lhes competem freqüentarão
a Escola no
ano seguinte, independentemente
de novo pósto ou situação.
Art. 31.0 Os instruendos promovidos no decurso da
freqüência na Escola não deixarão de completar o período ou 'períodos de instrução.
Art. 32.0 Todo o pessoal eventual pode ser nomeado
para desempenhar as funções de instrutor ou sub-instrutor, quando para tal seja apto o nisso haja vantagem,
ou prestar qualquer serviço parn. que seja idóneo.
Art. 33.0 Os alferes veterinários que concorram à
instrução coadjuvam os veterinários da Escola no serviço clínico.
Art. 34.0 A cargo de cada instrutor haverá os cadernos copiadores necessários para registar o objectivo de
lição e instrução ministrada, a freqüência e aplicação do
pessoal instruendo, conclusões e propostas; dêstes cadernos serão extraídos os boletins, que, seguidamente a
cada instrução, serão entregues aos directores de instrução ou de curso.
CAPÍTULO IV
Conselho escolar

Art. 35.0 O conselho escolar é formado pelo comandante da Escola, pelos oficiais superiores. comandantes
dos esquadrões, comandante do centro de auto-metralhadoras de cavalaria, comandante do esquadrão de auto-metralhadoras e pelo ajudante do G. E. 1., que servirá
de secretário, sem voto.
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§ único. O conselho escolar, além das sessões extraordinárias, convocadas pelo comandante, reünirá normalmente no último dia de cada mês do ano escolar.
Art. 36.0 Ao conselho escolar incumbe dar parecer
sôbre os assuntos de instrução que superiormente lhe
forem submetidos, que o comandante apresente ao seu
exame ou que forem propostos por qualquer dos vogais,
além doutras atributções e deveres consignados neste
regulamento.
CAPÍTULO V
Secção técnica

Art. 37. A secção técnica é o órgão centralizador
dos estudos e trabalhos escolares e é chefiada pelo ajudante do G. E. L, sob as ordens do director das instruções, em conformidade com as determinações, do comandante da Escola.
Art. 38.0 À secção técnica compete:
1.o A execução dos trabalhos materiais necessários à
preparação, organização e funcionamento dos vários cursos, como seja: reprodução e dístriburção dos planos
dos cursos, programas de instrução, conferências, problemas, ordens, relatórios de informação e de cursos,
etc., preparação dos elementos didácticos (desenhos, quadros, croquis, etc.), arquivo dos processos relativos a
cada curso, registo dos relatórios ou boletins de informação sôbre os instruendos, etc., e o arquivo do conselho
de instrução;
2. o A instalação, guarda e conservação da biblioteca
da Escola, das salas de conferências e de estudos, do
museu e material de ensino, gabinetes fotográficos e litográficos, etc.;
3. o A organização, publicação e distriburção do Boletim da Escola, destinado especialmente à divulgação dos
trabalhos escolares pelas várias unidades e estabelecimentos do exército, para se manter o contacto permanente entro a Escola e os oficiais do exército em geral
e de cavalaria em especial.
Art. 39.0 Além dos registos e livros precisos para
satisfazer ao preceituado no artigo anterior haverá mais:
registos do pessoal que tenha concorrido à instrução, de
que conste a biografia escolar dos instruendos, e livros
de actas dos concursos de admissão e das provas ou
exames dos vários cursos ou estágios.
0
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CAPÍTULO VI
Prémios

Art. 40.0 Além dos louvores que, nos termos da legislação em vigor, o comandante poderá conceder no pessoal seu subordinado, quer do quadro permanente, quer
do qnadro eventual, haverá na Escola dois prémios para
os alferes e aspirantes a oficial em tirocínio que tenham
freqüontado todo o período anual da instrução.
§ 1.0 Estes prémios, que serão distribuídos aos alferes
e aspirantes a oficial que tenham demonstrado notável
aplicação e aproveitamento no conjunto dos trabalhos
que correspondem respectivamente a cada grupo de instruções, militar ou eqüestre, serão concedidos mediante
propostas dos directores das instruções ao conselho escolar.
§ 2.0 Estes prémios serão averbados com a denominação: Prémio anual de equitação (ou de instrução militar) da Escola Prática de Cavalaria em ...
§ 3.° Cada um dos prémios será um objecto ou livro
de reconhecido mérito.
Art. 41.° O comandante, ouvido o conselho escolar,
poderá conceder prémios aos oficiais que tomem parte
fim determinadas provas e nelas obtenham o primeiro
lugar.
§ 1.0 Estas provas, que terão por fim desenvolver a
emulação entre os instruendos que concorram a qualquer
dos períodos de instrução, executar-se hão pouco antes
de terminar o respectivo período e abrangerão quanto
possível a totalidade das instruções ministradas.
§ 2.° Os programas destas provas serão elaborados
pelo conselho escolar.
Art. 42.° As verbas para aquisição de prémios saem
dos fundos de instrução.
Art. 43.° Estes prémios serão independentes dos que
por outros regulamentos possam ser concedidos.
CAPÍTULO VII
Secretaria

Art. 44.° A secretaria escolar destina-se ti. execução
de todo o serviço de expediente, escrituração, registo e
arquivo, funcionando 80b as ordens do ajudante, que directamente depende do segundo comandante da Escola .
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Art. 4õ.o ,A. escrituração da secretaria e respectivo
arquivo será organizada conforme os preceitos dos regulamentos em vigor, com as modificações exigidas pelos
serviços especiais da Escola e em harmonia com as disposições do presente regulamento.
Art. 46.0 Além de outros livros e registos haverá o
seguinte:
Registo da aula regimental;
Livros de matrícula de cães de caça;
Livros de matrícula de pombos correios.
§ 1.0 Os cães do caça serão escriturados de forma análoga à que se acha regulamentada para os solípedes, utilizando folhas do modêlo n,o 1.
~
§ 2.0 Os pombos correios serão escriturados de forma
análoga à que se acha regulamentada para os pombais
militares.
CAPÍTULO VIII
Conselho admíàlsteatlrc

Art. 47.0 O conselho administrativo tem as atributções
que na gen ralidade são inerentes aos conselhos administrativos das unidades e estabelecimentos militares,
além das atribujções que especialmente lhe competem por
êste regulamento.
Art. 48.0 O conselho administrativo é constituído pelo
comandante (presidente), segundo comandante (vogal relator), pelo oficial da administração militar (vogal tesoureiro), e funcionará na conformidade da legislação vigente.
Art. 49.0 Constituem fundos privativos da Escola:
1.o A dotação anual que fõr consignada no orçamento
do Ministério da Guerra, na qual se compreenderão os
fundos das diversas despesas;
2. o O produto da venda de estrumes de todos os solípedes alojados na. Escola;
3. o O produto da venda do material de instrução e
dos artigos de mobília e utensílios que tenham sído
adquiridos pelos fundos da. Escola, quando julgados incapazes do serviço;
4. o O produto da. venda do Boletim da Escola e outras
publicações escolares.
Art, õO.o Ficam a cargo dos fundos privativos da Escola. as seguintes despesas:
1. o Peq nenas reparações no material;
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:?o Aquisição, reparação o renovação do material de
aquartelamento;
3.° Expediente da secretaria, conselho administrativo,
de instrução, secção técnica o dos csquadr: s;
4.° Despesas com a biblioteca, fotografia, litografia,
museus o estação de telegrafia s m nos o outro mat rial
do instrução j
5. o Aquisição de prémios de instrução;
G.o Aquisição o manutenção do pombal (I COIl rvação
do mesmo j
7. o Aquisição
manut nção da matilha o conservnção
da rue ma ;
8. o ouservação e reparação de viaturas da E c la e
do 1'0 pectivos arr ios e aces órios ;
Ü. o Pequenas
repnraçõ s do consorvuçao do aquarteIam nto;
10. () D sposas uão especificadas qu devam : er pnO'a'
pelo fundo das div rsas desp aas.
§ único. O centro d auto-m trnlhadora t rá. dotuçl o
que oportunamente
scrd fixada m harmonia com li. orgnnização adoptada.
Art. l. o A Escole terá li. (lotaç~ o d ali. olinr fi. ad:
anualm oh em hnrmoniu com o nÚIIH'ro d vi. turn
ô

1

tomóvois de transporte O d ia trução qUl' tiv r cm
viço.
Art. :)2.° A gerência do con ilho adminh tr tivo
fiscalizadu o ti. sua ont bilidad
nc 1'1' da como

determinndo para o r gim

11tO .•

•\rt. 5;3,0 8 fundo para as dif r nto d p n
adiantados li lo eon lho ndruini trati '0, C(1l O b \

da.

I'

partiçõ . r PI ctivas,

m harmonia com o {li p

na lei viS nto.
APÍT

LO

Vcnclmento

T

r,
t
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dos de refeições por conta do E tado no dia em que
êssee trabalhos lhes n10 permitam, ou não convenha afa tarem-se da Escola ou do campo de ín trução para proverem à sua alimentação.
Art. 60.° Os reformados pr atando serviço no quadro
permanente, além dos vencimentos a quo tt m dir ito por
lei, vencem a gratificação e colar corre pondent
'l1t1S
graduações.
CAP1TULO

r

DI po lçGe diver as

Art. 61.0 O comandante da Escola é mombro nato da
Comissão Técnica do Cavalaria, da omi são Técnica de
Remonte e do júri do campeonato do cav lo de una.
Art. 62.0 O ' rviço de emp nhado na E scola é considerado para todo os efeitos como serviço 'pr ado n
unidades da arma, e de com ndo para os comandantes
da. 1~cola o unidade escolar .
§ 1.0
erviço prestado nas unidade es ola r
.onta
para efeito de promoção, como efecti 'ação da cola d
re ruta .
§ 2.° O oficiai do quadro da Escola, quando faz ndo
parte do squadrAo d recrut s ou realizando serviço d
recrutas, d empenharão simult n am nte o erviço
instrutores escolares, tendo portanto o. corr po d t
ireitos
d v res.
Art. 63.0
solípodos oxist nte na Escola con titu m
doi quadro : o permanente
o ev ntu I.
1. o Con tituom o quadro P rmanente o ollp d
con ant s do quadro resp tivo in rt
te T trulam nto
o solíp de pra as e montadas do ofici i a ~
§ 2.° Constituem o quadro vontual os qu na 1.. la
ão Minado
m harmonia com o r' ulnmonto 1· r monta o todos os outros que por qualqu 'r oti
a el
oncorrAm tomporãriament .
Art. h4,O O
olípedes da Escola ror o a proveni nci li indicada no r ulamonto d remonta.
S único, n v 1'11.0 S I' adquirido dir ctam 'nte par
g cola a ...'alo do qllulidad , quando 11. sim ~ r .iul do
onv nipnt , 08 quais UI podom
r d tin do
praça. ou montada perm n ntoll,
Art, 65.0 .\08 c pit 8 ten nt
t>am fun~õ
d instrutor
poderio
r-lh
i trib d
montadas d
rviço d
ntr o efeeti o do uu
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manente, sempre que o respectivo comandante, tendo em
vista as necessidades do serviço, o julgue conveniente,
Art. 66.° Ao serviço interno da Escola serão aplicáveis as disposições dos regulamentos em vigor, com as
alterações indispensáveis exigidas pela natureza especial do serviço escolar e por efeito das prescrições dêste
regulamento.
§ 1.0 Como principio, o serviço interno não dispensa
da comparência às instruções.
§ 2.0 Para os serviços internos serão agrn pados todos
os oficiaís 'do quadro da Escola, os do curso de instrutores de equitação e os alferes e aspirantes em tirocínio
da arma de cavalaria.
§ 3.0 Do restante pessoal eventual poderá ser nomeado
para serviço, conforme a sua graduação. e ainda para
auxiliar o serviço de instrução, qualquer oficial ou praça,
quando o comandante o determine.
§ 4.0 O comandante regulará a época c os dias para
a instrução militar do pessoal permanente, de maneira
que a prática do comando de tropas, a equitação, o tiro
e ti. instrução de tática e, de um modo geral, o conhecimento dos regulamentos militares não fiquem de forma
alguma descurados.
Art. 67.° O serviço dos ranchos será feito em conformidade com a legislação vigente, tendo em atenção as
conveniências da instrução.
.
§ 1.0 Haverá na Escola messes para oficiais e sargentos, sendo obrigados a tomar parte nêles todos os oficiais e sargentos do pessoal eventual que não residam
na localidade com suas famílias.
§ 2.0 Os oficiais o sargontos do quadro permanente
ou do quadro eventual poderão utilizar- se para suas familias, quando com êles convivam, de comida confeccionada nos respectivos messes, sempre que o comandante
não veja nisso inconvenienteArt. 68.0 A competência élisciplinar dos indivíduos das
diferentes graduações que fazem parte do pessoal do
quadro permanente é igual à que o regulamento de disciplina militar confere aos oficiais da mesma categoria
em serviço nas unidades.
Art. 69.° A E. P. C. disporá. como locais exteriores
de instrução de:
a) Campo de instrução de tátíca ;
b) Carreira ou campo de tiro;
c) Um ou maia campos de instrução 3. cavalo ;

•
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d) Hipódromo para obstáculos, corridas, jogos eqüestres.
Art. 70.0 Na Escola haverá os elementos necessários
em pessoal, material e animal para o serviço de transportes além dos trens de combate e regimental das unidades de manobra.
Art. 71.° A Escola não fornece serviço algum exterior ou de guarnição.
Art. 72.0 A Escola não fornece impedidos .. tratadores
de cavalos, ou faxinas senão ao pessoal permanente.
Art. 73.0 Os oficiais e praças do quadro permanente
da Escola usarão respectivamente o emblema indicado
na figura junta.
Art. 74.0 A Escola Prática de Cavalaria substitui
para todos os efeitos a Escola de Aplicação de Cavalaria, ou a antiga Escola de Equitação.

Para oficiais

Para praças

TABELA

I

Gratificação de comando ,ou comissão

Importância.

Cargos

mensais

Comandan te. • . • . . . . • • • • . . . . . .
Segundo comandante e comandante do G. E. D.. .
Comandante
do G. E. I. e director das instruções
Comandantes
de esquadrão, ajudante, subalternos
d?s esquadrões
e tesoureiro do conselho adrníntstratí vo. • • • . . . . • . . . • •
Capitães desempenhando
outros cargos. • ••
Subalternos em qualquer cargo . • • • • . .

•

120$00
90$00
90~00
600500
50$00
45r$OO
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TABELA II
A) Gratificação escolar a oficiais

FUDç5es

Comandante.
• . • . . . . . . . . . • . . . •
Segundo comandante (comandante do G. E. D.). .
Comandante
do G. E. I. (director das instruções)
Comandantes de esquadrão.
. . . . . . . . . .
Instrutores,
subalternos
dos esquadrões com a categoria de instrutores, ajudantes da Escola e dos
grupos, adjuntos do G. E. I. .••
. . . .
Instrutores
auxiliares, subalternos dos esquadrões
sem categoria de instrutores, médico, veterinário
e tesoureiro.
. • . . . . . . . • • • • • .
Capitães desempenhando outros cargos, provisor.
Subalternos deserllpenhando outros cargos . . .

Importâncias
mensais

360$00
300$00
300$00
270$00
24.01il00

210$00
180$00
150$ÚO

B) Gratificação escolar a praças

FUDções

Sargentos ajudantes e equiparados.
• . .
Primeiros sargentos e equiparados
• • •
Segundos sargentos e equiparados.
. . .•
.'
Primeiros e segundos cabos e equiparados.
• . •
Soldados que não recebam ouzra gratificação especial por serviços que desempenham
• • • • • .
Primeiro ou segundo cabo ou soldado quarteleiro
ou fiel de armazém.
. . . . • • . • • • • . .

Importâncias
diárias

3$50
3~OO
2~50

~75
w}50
1"50

1.- Série
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ORDEM: DO EXÉRCITO
Ministério da Guma -

N_o 16

1_" Série

t. a 'Direcção Gcral- f _a Repartição

Decreto n.O 18:949

'rendo-se suscitado dúvidas sôbre a interpretação do
artigo 87.° do regulamento de disciplina militar, aprovado por decreto n.? 11):963, de 15 de Junho do ano
próximo passado;
Usando da faculdade quo me confere o n." 2_0 do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
J 926, por fôrça do disposto no artigo LOdo decreto
n." 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta doa Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 No artigo 87.° do regulamento de disciplina
militar é feita a seguinte rectificação:
Artigo 87.° Como segue:
Artigo 87.0 O sub-chefe do estado maior do exército, os comandantes das brigadas de cavalaria, os
comandantes da artilharia e engenharia do govêrno
militar de Lisboa o os coronéis comundantes militares de Iocalidades têm sôbre os militares sob as
suas ordens ou apresentados nos respectivos comandos, quando seus inferiores, a competência disciplinar designada na coluna IV do respectivo quadro.
Igual competência têm o governador militar de
Elvas sobre todos os militares quo constituem a
guarnição desta cidade e os inspectores das armas
e serviços sõbre todo o pessoal que lhes esteja subordinado sob o ponto de vista da instrução.
Art_ 2.° Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fôrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam- inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República, em 22 de Outubro de 1930_- ANTÓNIOOsCAR DE FRAGOSO CARM.ONA-Domingos Augusto Alee« da
Costa Oliveira - António Lopes Mateu» - Luis Maria
Lopes da Fonseca-António
de Oliveira Salazar-João
Namorado de Aguiar - Luis António de }'fagalhl1es Correia - Fernando Augu.3to Branco - Jotlo Antunes Guimarães - Eduardo Augusto Marques - Guetao« Cordeiro
Ramos - Henrique Linhares de Lima.

I
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tia Guerra - Rrpartição do Gabinete do Ministro
Decreto n.O 18:969

Considerando que a lei n.? 1:176, de 2 de Junho de
1921, regulando a sitnaçãc dos oficiais que excediam os
quadros, teve por fim manter direitos adquiridos pelos
oficiais do quadro;
Considerando que a existência de oficiais supranumerários permanentes
não deve dar lugar a preterição
dos oficiais do quadro;
Considerando que o decreto n." 17:378, revogando o
decreto n." 12:374, restabeleceu ti. doutrina em vigor à
data da publicação déste último decreto sem que fôsse
rogulada a situação dos oficiais abrangidos pelo artigo 3.° do citado decreto n." 12:374, e não sendo justo
nem equitativo que haja regalias diferentes entre oficiais
da mesma arma;
Usando da faculdade que me confere o n." 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n." 15:331, de 9 de Abril do 1928, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 O § único do artigo 125.° do decreto
n. o 17 :378, do 27 de Setembro de 1929, passtl. a ter a
seguinte redacção:
§ único. O disposto neste artigo terá também
aplicação para preenchimento das vacaturas existentes à data da publicação da presento lei e para
as vacaturas preenchidas nos termos do disposto no
artigo 3.° do decreto n." 12:374, de 25 de Setembro de 1926.
Art. 2.° A alteração constante do presente decreto é
considerada cm vigor desde a data em que entrou cm
execução o decreto n." 17:378, do 27 de Setembro de
1929.
Art. 3.° Fica revogada a legislação cm contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com
fôrça de' lei pertencer o cumpram e façam cumprir e
guardar tam inteiramente como nêle se contém.
Os ~Iinistros do todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da

966

ORDEM DO EXERCITO

N.· 16

1.- Série

República. em 28 de Outubro do 1930.-AN'l'ÓNIO OsCAR DE FRAGOSO CARJI!ONA - Domingos Augusto Alves
da Costa O#veira - .António Lopes Mateus - Luis Maria
Lopes da Fonseca - António de Oliveira Salazar - João
Namorado de Aguiar - Luis .António de JIa,qallu'1esCorreia - Fernando Augusto Branco - João .Antunes Guimarães - Eduardo Augusto }rfarques - Gustavo Cordeiro
Ramos - Henrique Linhares de Lima.

lIiuistério da Guerra- 2.& Direcção Geral- 3.& Repartição
Decre.to n.O 18:970

O principio

estabelecido

no artigo 14.° do decreto

n, o 18:381, de 24 do Maio de 1930, é de difícil execução

no exército em conseqüência do elevadíssimo número de
unidades e estabelecimontos militares a que estão atribuídas, no orçamento do Ministério da Guerra, dotações
para despesas de material.
Aos serviços com autonomia administrativa é o mesmo
princípio aplicávol, mas somente quando não prejudique
o que sobro realização daquelas despesas estiver estabelecido nas respectivas organizações ou regulamentos,
conforme se preceitua no § 4.° do citado artigo 14.°
Não so encontram os' serviços dependentes do Ministério da Guerra ao abrigo desse parágrafo, visto nada
so haver regulado sõbre êsto assnnto anteriormente ao
decreto n.? 18:381, mas, atendendo a que todas as unidades e estabelecimentos militares têm um conselho
administrativo, pode-se, sem inconveniente, atribuir a
êste organismo a faculdade do realização de despesas do
material, por sua deliberação, até o limito q uo se encontra já fixado para determinados serviços de outros
Ministérios, ficando a realização de desposas do importâncias superiores a êsse limite subordinada à autorização prévia do Ministro da Guerra ou do administrador
geral do exército.
Nestes termos, usando da faculdade quo mo confere o
n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 do Novembro de 1926, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do
decreto n." 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta
dos Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo LOAs dotações pa.ra despesas do material,
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descritas no orçamento do Ministério da Guerra, só poderão ser aplicadas nos termos seguintes:
a) Com autorizuçüo
do Ministro da Guerra quando a
despesa a realizar seja superior a 15.000;$;
b) Com autorização do administrador geral do exército quando a despesa a realizar seja superior a 2.5006 ;
c) Por deliberação dos conselhos administrativos das
respectivas unidades e estabelecimentos militares quando
a despesa não exceda 2.5006.
§ 1.0 Os conselhos administrativos das unidades e estabelecimentos militares poderão realizar despesas superiores a 5006 e até o limite acima fixado, sem concurso
público nem contrato escrito, quando assim o entenderem
mais conveniente aos interêsses do Estado, mas sempre
que assim procederem deverá tal facto ficar consignado
no respectivo livro de actas.
§ 2.0 Os despachos do Ministro da Guerra e do administrador geral do exército designarão sempre, de conformidade com o artigo 14.0 do decreto n," 18:381, de
24 de Maio de 1030, se a despesa pode ou não ser efectuada com dispensa de concurso público e contrato eserito, devendo estes despachos ser comunicados pela repartição competente à 5." Repartição da Direcção Geral
da Contabilidade Pública para a devida autorização de
pagamento dos títulos processados pelas unidades ou estahelecimentos militares a que a despesa respeitar.
§ 3.0 As despesas de material realizadas sem a observância das disposições constantes dêste artigo são da
rcsponsabilidnde pessoal dos oficiais que constituírem os
respectivos conselhos administrativos .
.{\rt. 2.0 São mantidas as disposições do decreto com
fôrça de lei II." 13:547, de 25 de Março de 1927, relativo
a desposas de obras e melhoramentos nos quartéis e,
outros edifícios militares, com a exclusão porém do
estabelecido no seu artigo 4.0 na parte que respeita à
dispensa da remessa de contratos ao Conselho Superior
de Finanças.
Art. :3.0 Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento o execução do presente decreto com fõrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República, cm 28 de Outubro de 1930. -ANTÓNIO Ós-
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Domingos Augusto Alves da
Costa Oliveira - António Lopes Mateus - Luis Maria
Lopes da Fonseca-António
de Oliveira Salazar--Jot1o
Namorado de Aguiar-Lui,ç
António de Magalhães Correia - Fernando Augusto Branco - João Antunes Guimarões - Eduardo Augusto Marquee=: Gustavo Cordeiro
Ramos - Ilenrlque Linharee de Lima.
CAR DE FRAGOSO CARMONA -

lioislério da Guerra- 3.a DireeçãoGeral- 3.a R~parli~ão
Deoreto 0.° 18:971
Tendo-se reconhecido que a área de mobilização do
grupo de artilharia a cavalo n. o 2 que lhe é atribuída
pelo decreto n.? 13:851, de 29 do Junho de 1927, não
garante devidamente a mobilização dessa unidade, e tornando-se necessário ampliá-la por forma a obviar a êsse
inconveniente;
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artigo LOdo decreto
n." 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 O quadro n.? 6 (sedes e áreas de recrutamento e mobilização das unidades de artilharia e das
companhias de trem hipom6vel) do decreto n." 13:851,
na parto respeitante ao grupo de artilharia a cavalo
n, o 2, passa a ter a seguinte constitutção :
Áreas de mobilização (concelhos)
Grupo de artilharia a cavalo n.? 2:
Alenquer.
Almeirim.
Alpiarça.
Azambuja.
Cartaxo.
Santarém.
Art. 2.° Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o eonheoimento e execução do presente decreto com fOrça
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de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nõlo se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir,
publicar e correr. Dado nos Paços do Governo da República, em 28 de Outubro de 1930. - ANTÓNIO ÓSCAR DE
FRAGOSO
CAlUlONA
Domingos AU[Ju.çtoAlves da Costa
Oliceira - António Lopes Mateus - Luis ~Maria Lopee
da Fonseca - .1ntówlo de Oliveira SalazarJoão Namorado de Aguiar - Luis Antóm:o de ~Magalhães Con'eiaP emando Augusto Branco - João Antunes GuimarãesEduardo Augusto Maroues _. Gustavo Cordeiro RamoeHenrique Linhares de Lima.

2.

o_

Determinações

lIinislério d. Guerra -Ilepartiçao

do Gabinete do )finistro

I) Que se torne extensivo aos oficiais da Escola Prática de Cavalaria, dos rI gimontos de cavalaria e dos
grupos de batarias de artilharia a cavalo o disposto no
artigo 164.0 do regulamento de remonta.
II) Que se publique o sinal da Escola Central de Oficiais.

II@, ~

di ~n n I J

L"1 II

III) Que o novo modêlo de bilhetes de identidade dos
sargentos o furriéís tem efeito a partir de 1 do próximo
mês de Novembro e o antigo (tarja verde) só tem validade até 30 de Abril do próximo ano.
IV) Que de futuro as companhias de reformados enviem a (·stl· gabinete, até o dia 4 de cada mês uma
relação nominal dos sargentos e furriéis aumentados aos
seus efectivos e referida a 30 de cada mês.
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Repartição

V) Que no número de artigos que devem doixar de
levar as praças transferidas para unidades ou estabelecimentos militares e a que se refere a determinação XIII,
publicada na Ordem do Exército n." 9, V~ série, de
1928, a p. 605, se deve incluir: marmitas e púcaros.

Ministério da Guerra - 2. a Direcção Geral- 3. a Repartição

VI) Que tendo sido mandado suspender a aplicação
do artigo 4.° do decreto n." 18:674, do 26 de Julho de
1930, aos oficiais que, à data da execução do mesmo
decreto, já se encontravam nas .situações de reserva ou
reforma e, tendo alguns oficiais nestas condições já recebido o vencimento, de harmonia com as novas classificações de vencimentos publicadas em Ordem do Exército,
os mesmos oficiais devem ser debitados pelas importâncias das diferenças recebidas, indemnizando a Fazenda
Nacional por descontos da sexta parte da pensão e gratificação de comissão, caso a estejam percebendo. nos
termos da determinação G.a da Ordem do Exército n." 2,
1. a série, do corrente ano.
(Circular n. o 18:228 de 25 de Outubro).

Ministério da Guerra - 3. a Direcção Gcral-

t. a Repartição

VII) Que tendo-se reconhecido que o preço anual de
aluguer de pistolas aos civis nas carreiras de tiro
muito elevado, passem a ser os seguintes:
Por cada concurso, 25/$.
An ual, 50/$.
é

Rec-tificaQões
Na Ordem

do Exército

n.O 13, do corrente

18:761, no § único do artigo
•
2P+O
ler-se : "C =
->/,

D.O

6

9." oudc

1;0

lê:

ano, no decreto
,,(J ~ l~»,
G

deve
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Na Ordem do Exército

n.O 14, ao decreto

!l.0
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18:84.2:

No § 1.° do artigo 20.° e na penúltima linha, onde se lê: "em
armazém todos», leia-se: «em armazém de todos» .
...' o ~ 2.° do artigo 21.° e na penúltima linha, onde se lê: ..a êsse
mês», leia-se: «ao mês anterior».
No D.O 3.° do artigo 24.0 e na penúltima linha, onde se lê: sucatas e mais artigos», leia-se: «sucatas, e mais artigos».
N o artigo 31.° e lia penúltima linha, onde se lê: «as guias e
artigos recebidos», leia-se: «as guias de artigos recebidos».
No artigo 120.°, onde se lê: «pessoal civil», leia-se: -pessoa!
civil do quadro».
,

Joao Namorado de Aguiar.
Está conforme.

o

Ajudante General,

N.O 17
MINISTÉRIO

DA GUERRA

DE 20 DEZEMBRO DE 1930

ORDEM

DO

EXERCITO

(t.a Série)
Publica-se ao Exército o seguinte:

1.0_ DMreto
lIinistério das Finan~as - Secretaria

Geral

Decreto n.O 18:962

Tribunal de Contas
I
o Tribunal do Contas vem substituir o Conselho Superior. de Finanç-as. Não obedeceu a um simples capricho ou prurido de ínnovação esta mudança de nome. Ao
coligirem-se os elementos para a reforma de um tam importante ramo de administração pública, êsse problema
surgiu naturalmente da própria história da institurção e
da natureza das funções que lhe estão confiadas.
Na verdade, trata-se de um tribunal que tem como
principal função julgar contas. As suas atriburções de
consulta, que foram sempre reduzidíssímas, mais reduzidas ficaram com a criação da Intendência Geral do
Orçamento. E a função do «visto» é ainda, essencialmente,
uma função de julgamento, isto é, de verificação de conformidade com a lei.
Acresce que a denominação «Conselho Superior de
Finanças» não diz nada, como nada dizia, ou muito
pouco, a anterior «Oonselho Superior de Administração
Financeira do Estado».
Preferiu-se, assim, a antiga denominação de Tribunal
de Contas, não por ser antiga, mas por ser a melhor e
mais própria.
II
Sofre uma remodelação profunda o Tribunal quanto à
sua composição, da qual se eliminaram as representações parlamentares e das associações económicas.
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sobrepor-se a uma decisão do 'I'ribunal que tenha recusado o «visto».
A tentação de saltar por cima desta recusa é natural
e humana. Dificultá-la um pouco é do bom conselho.

v
Não necessitam de justificação especial muitas dispoções em que alguma cousa se innovou no intuito de acautelar os interêsses do Estado e definir responsabilidades.
Resta apenas acrescentar que, em rigorosa observância de um critério geral de há muito estabelecido e respeitado noutras reformas, apesar da atribuição de um
maior número de serviços ao Tribunal e à sua secretaria, não se aumentou de um único funcionário o quadro
do pessoal desta, reduzindo-se ainda a duas as três repartições actualmente existentes. O aumento de trabalho
procurará compensar-se com uma melhor arrumação e
simplificação dos serviços.
Deminuíu-se ainda de onze, que eram segundo a organização de 1919, para nove o número de vogais do Tribunal; pràticamente, sob o ponto de vista de encargo
orçamental, pura sete, porque os dois vogais representantes dos Ministérios da Guerra e da Marinha importam
apenas o encargo de uma pequena gratificação.
A actualização
da tabela de emolumentos, sem agra.. amentos excessivos, antes organizada num mais equitativo critério, fornece todavia uma receita nova que não
se pode desprezar.
Nestes termos:
Usando da faculdade que mo confere o n. ° 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n. ° 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
TRIBUNAL

DE CONTAS

CAPÍTULO I

Organização, jurisdição, competência e atribuições
do Tribunal de Contas
Artigo 1.0 É criado o 'I'ríbunal de Contas, para o qual
passam os serviços do Conselho Superior de Finanças,
que fica extinto,
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Art. 2.° O Tribunal de Contas terá um presidonte e
oito vogais:
a) O presidente e quatro vogais serão doutores, bacharéis ou licenciados om direito, de idade não inferior
a trinta e cinco anos à. data da nomeação e com, pelo
menos, dez anos de prática do foro ou de serviço na magistratura, ou cinco anos de magistério universitário;
b) Dois vogais serão escolhidos de entre os professores
de scíencias económicas ou de contabilidade das Universidades ou dos institutos superiores técnicos e de
comércio, com pelo menos cinco anos de magistério, directores gerais ou seus equiparados do Ministério das
Finanças e secretário geral do Tribunal;
c) Dois vogais serão escolhidos, um entre os oficiais
generais do exército, outro entre os oficiais gonerais da
armada, do activo ou da reserva.
§ 1.0 O presidente e os vogais a que se referem as alíneas a) e b) serão de serventia vitalicia; os vogais a que
se refere a alínea c) servirão pelo periodo de cinco anos,
podendo ser reconduzidos, e exercerão ostas funções cumulativamente com as que exerçam nos respectivos ministérios.
§ 2.0 A nomeação do presidente e de todos os vogais
será feita pelo Ministro das Finanças, sendo porém os
vogais referidos na alínea c) nomeados mediante indicação, respectivamente, dos Ministros da Guerra e da Marinha.
§ 3.0 Um dos vogais a que se referem as alíneas a) e
b) desempenhará, por nomeação do Govêrno e por um
período de três anos, as funções de vice-presidente, podendo ser reconduzido.
§ 4.° O presidente e o vice-preaidente prestam compromisso de honra. e tomam posse perante o Ministro das
Finanças, e os demais vogais perante o presidente.
A1't. 3.° O Tribunal de Contas tem categoria equivalente à. do Supremo Tribunal de Justiça, ficando assim
equiparados o presidente e membros daquele ao presidente e juízes dêste Tribunal.
Art. 4.° O Procurador Geral da República exerce
junto do Tribunal de Contas, por si ou por algum dos
seus ajudantes, as funções de Ministério Público.
Art. 5.° O presidente, o vico-presidente e os vogais de
serventia vitalícia perceberão os vencimentos constantes
da tabela n.? 1 anexa a êsto decroto.
Os vogais a que se refere n alínea c) do artigo 2.°
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perceberão
gratificação mensal do 300t$, sem quaisquer deduções a não ser o imposto do sêlo.
Uns e outros, bem como o agente do Ministério Público, têm ainda direito a uma senha de presença por
cada sessão plenária do Tribunal a quo assistirem.
Nenhum dêles terá direito a quaisquer emolumentos
pelos serviços que prestar no exercício das suas funções,
nem qualquer participacno nas receitas do Cofre Geral
de Emolumentos do Ministério das Finanças.
Art. 6.° Emquanto a acumulação de serviço o exigir e
o Ministro das Finanças não resolver o contrário, o pre·
sidente e o vice-presidente exercem cumulativamente as
funções daquele no que respeita ao despacho dos negócios o expediente a cargo da presidência.
Art. 7.0 Na falta do presidento e do vice-presidente
fará as suas vezes, por ordem de preferência, o mais
antigo ou o mais velho dos vogais a que se refere a alinea a) do artigo 2.0
Art. 8.0 O Tribunal de Contas reünirá,
ordináriamente, uma vez por semana e, extraordinariamente,
todas as vezes que fôr convocado pelo seu presidente.
Art. \:).0 O Tribunal do Contas cousiderar-se há constituído q uando estiver reüuida a maioria dos seus membros e poderá deliberar com a maioria dos votos dos
vogais presentos.
Art. 10.° O 'I'ribunal de Contas goza das mesmas férias estabelecidas para os tribunais judiciais, continuando
porém sem interrupção o despacho dos negócios e oxpedíonte a cargo da presidência, o serviço do «visto,
e os trabalhos das repartições.
§ único. O presidente o o víco-prcsidonto gozam alternadamonte as férias.
Art. 11.° As funções de vogal do Tribunal do Contas
são incompatíveis com quaisquer outras funções públicas que prejudiquem o seu exercício o, om especial, com
todas tl.S que estejam sujeitas à jurisdição o competência
do 'I'ribunal e com as designadas no artigo 1.0 do decreto
n,? 15:538, de 1 do Junho
de 1928.
Art. 12.0 O Tribunal de Contas tom 11 sua sedo um
Lisboa. Para a sua posso passam as instalações do extinto Conselho Suporior de Finuncae, com todas as suas
depondêacias, mobiliário, valores o documentos.
Art.13. o A jurisdição do Tribunal do Contas abrangerá
todo o território português o os serviços portugueses no
estrangeiro.
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§ único. Será porém estabelecida
em diploma especial a passagem pam. o referido Tribunal do julgamento
de processos o recursos de contas que pertence pela logislação em vigor ao Conselho Superior
das Colónias,
ao qual
provisoriamente
mantida a actual competência
nesta matéria.
Art. 14.0 O Tribunal exerce sôbro todos os rosponsáveis para com a Fazenda ~ública, quer civis, quer militares,
no que respeita. ao julgamento
das suas contas, jurisdição própria, tendo os sons acórdãos o carácter
e efeitos dos julgamentos
e sentenças dos tribunais
de
justiça.
§ 1.0 Quando se roeoulicça haver responsabilidade
criminal
a exigir, o argüido seni. relegado ao tribunal
criminal competente,
servindo do base da acção as provas obtidas no processo
organizado
para julgamento
das contas.
§ 2.0 No caso de haver já processo criminal instaurado, serão as provas obtidas no processo do julgamento
das contas remetidas ao tribunal respectivo.
Art. 15.0 A execução dos acórdãos condenatórios
do.
Tribunal
de Oontas e o. cobrança coerciva dos omolumeatos do mesmo Tribunal são da competência privativa
dos tribunais das execuções fiscais.
§ 1.0 O processo aplicável
o estabelecido
para as
execuções fiscais.
§ 2.0 As cartas de sentença do Tribunal de Contas e
as certidões de conta extraídas
dos respectivos
processos servirão
de base às execuções e serão, para tal
efeito, enviadas
pelo secretário
gemI do Tribunal
ao
agente do Ministério Público juuto dos Tribunais
das
Execuções
Fiscais do Lisboa ou do Põrto ou aos juízes
das execuções fiscais nos restantes concolhos do País,
consoante as regras da competência,
§ 3. o No Tribunal das Execuções Fiscais de Lisboa
serã o processo distribuído àquele dos distritos fiscais a
cuja área pertencer a residência do devedor.
§ 4.° No caso de o devedor residir no estrangeiro,
sorá competente para a execução o 1.0 distrito das Execuções Fiscais do Litlboa.
§ 5.0 ;\. Direcção Geral da Fazenda Pública serão euvindas certidões do todos os acórdãos condeuatórlos
remetidos para execução,
Art. lO. o O Tribunal,
no desempenho
das suas atributções, ó independente
do qualquor
outra função do
é

ó
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administração pública, e compete-lhe, tido em conta o
disposto no § único do artigo 13.0:
1.o Consultar:
a) Sôbre todas as dúvidas que as repartições da Direcção Geral da Contabilidade Pública tiverem acêrca da
execução das disposições legais na realização de qualquer
despesa, bem como sóbre as dúvidas que as entidades
administrativas dos serviços autónomos tiverem na liquidação das suas receitas e despesas, não podendo estas
efectuar-se sem a informação favorável dos respectivos
chefes de contabilidade;
b) Sôbre a abertura de créditos extraordinários.
2. o Examinar e visar:
a) As minutas dos créditos especiais;
b) As minutas dos contratos de valor igualou superior a 200.000;'$ e ainda as de contratos de importância
inferior quando, sendo mais de um e dentro de um prazo
até três meses, se destinem ao mesmo fim e atinjam
aquela ou superior importância;
c) As ordens relativas a operações de tesouraria;
d) Os títulos de renda vitalícia;
e) Os contratos de compra, venda, fornecimento, empreitada, obras, arrendamentos de qualquer valor, seja
qual fõr a estação que os tenha celebrado, verificando,
pelos meios que julgar convenientes, se as condições
estipuladas são as mais vantajosas para o Estado;
11 Os decretos e os diplomas que impliquem abonos
de qualquer espécie.
3. o Investigar de tudo o que tenha relação com o património do Estado, finanças públicas, saídas de fundos,
aplicação ou destino de materiais, no que se referir aos
serviços sujeitos à sua competência, podendo mesmo
ordenar sindicãncias quando o julgue necessário.
4. o Julgar em primeira instância:
a) As contas dos exactores da Fazenda e responsáveis por dinheiros do Estado no continente, ilhas adjacentes e no estrangeiro, exceptuando-se as contas dos
pagadores das obras públicas, que ficam sujeitas à actual
legislação, e as dos tesoureiros caucionados dos organismos cujas contas estão sujeitas ao julgamento do
Tribunal.
b) As contas das juntas, conselhos, comissões admínistrativas de carácter permanente, transitório ou eventual
ou de quaisquer outros administradores ou responsáveis,
ndivíduais ou colectivos, por dinheiros do Estado ou dOR
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estabelecimentos que ao Estado pertencem, embora vivendo à custa de receitas próprias, incluindo as que provenham de doações, legados, subscrições, peditórios ou
de qualquer outra origem;
c) As contas do Banco de Portugal, do Banco Nacional Ultramarino e do Banco de Angola como caixas do
Tesouro, as da Caixa Goral de Depósitos, Orédito o Previdência e em geral as de qualquer estabelecimento que
desempenhe serviços de tesouraria;
d) As contas dos responsáveis pelo material do Estado, adquirido pum. uso, transformação ou consumo;
e) As contas de todos os estabelecimontos de beneficência e piedade, subvencionados pelo Estado ou por
cofres de organismos dêle dependentes, desde que o seu
rendimento anual seja igualou superior a 200.000t$.
5.0 Julgar em segunda instância e em revisão:
a) Os recursos interpostos das decisões proferidas
pelas entidades que nas colónias julgam as contas dos
exactores da Fazenda o responsáveis por dinheiros do
Estado;
b) As reclamações e recursos interpostos dos julgamentos proferidos pelo extinto Conselho Superior de Finanças, pelo próprio Tribunal e pelas entidades que tiverem
por lei competência para julgar em primeira instância.
6. o Extinguir a s fianças ou cauções prestadas por
todos os responsáveis que tenham terminado as suas
gerências e pelas quais tenham sido julgados quites ou
credores, não podendo nenhuma fiança ser considerada
extinta e nenhuma caução desembaraçada sem acórdão
do Tribunal.
7. o Impor multas e penalidades em conformidade com
as leis e disposições regulamentares.
8. o Verificar e conferir as despesas realizadas pelos
diversos Ministérios e escriturar as importâncias das
competentes autorizações de pagamento, de harmonia
com o que fõr regulamentar e por forma a tornar efectivas responsabilidades pelas despesas pagas que estiverem erradamente classificadas ou não tenham cabimento
nas importâncias autorizadas.
9.0 Formular, no prazo máximo de dois anos depois
de findar cada gorêncitL, um parecer fundamentado sôbre
a execução da lei da receita e despesa e leis especiais
promulgadas. declarando se foram integralmente cumpridas e quais as infracções e seus responsáveis. Êste
parecer será publicado no Diário do Gooêrno,
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§ único. Para os efeitos do documentação o verificação
de contas quo envolvam pagamentos dos diversos Ministérios 'pode a secretaria do 'I'ribunal requisitar da Direcção Geral de Contabilidade Pública os elementos que
julgar necessários.
Art. 17.0 Os decrotos sujeitos ao «visto» sorão a êsto
submetidos depois do referendados pelo Ministro ou Ministros competentes e antes de apresentados à assinatura
do Presidente da República; c, no caso do não chegarem
a tornar-se efectivos pela publicação no Diário do Gouêrno, serão devolvidos ao Tribunal para ser anulado
o «visto».
§ único. Nos casos de urgência ele serviço alegada no
diploma de nomeação, pode êste ser publicado antes do
«visto. do Tribunal, mantendo-se ainda quanto à posse
dos nomeados o que se encontra estabelecido na lei
n.? 432, de 11 de Sotembro de 1915.
Art. 18.0 Cessam a partir de 1 de Janeiro de 1931
as funções do Conselho Superior das Colónias quanto a
exame e «visto» dos actos ministeriais referentes às colónias.
Artigo 19.0 O visto nos documentos, decretos e diplomas a que so referem as alíneas a) ai) do n." 2.0 do
artigo 16.0 devo SOl' feito por dois vogais, um dos quais
jurisconsulto, sendo, para êste efeito, os que estejam do
serviço obrigados a permanecer no Tribunal durante as
horas do expediente.
§ 1.o No caso do desacórdo sôbre a concessão do «vistos
ou do recusa dõste, será o assunto submetido ao Tribunal em sessão plena.
§ 2.0 Recusado o «visto» pelo Tribunal e não se conformando os Ministros com os fundamentos da recusa,
será o caso presente a Conselho, que poderá manter o
acto ou decisão a que foi negado o «visto», em decreto
devidamente fundamentado o referendado por todos os
Ministros.
Art. 20.0 Os acórdãos do Tribunal serão assinados
pelo relator e pelos dois vogais adj untos, excepto os Pl'Oferidos em recursos, que serão assinados por todos os vogais presentes.
§ 1. o As reclamações serão j ulgadas por três vogais diferentes dos quo tenham intervindo no primeiro julgamento.
§ ~.o Os reCUl'SOSterão scrupro relator diferente da'I uolcs que tenham intervindo no primeiro julgamento 011
na reclamação.
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§ 3.0 Todos os acórdãos terão sempre a declaração
do }1inistt'rio Público do que estevo presento.
Art. 21.0 l~ proíbida a saída de dinheiros ou outros
valores dos cofres públicos por operações de tesouraria,
para despesas públicas, por transferências
ou a qual(lUer
outro título, sem a competente
autor-ização visada pelo
Tribunal do Contas.
§ 1." Exceptuam-so;
a) As trunsforêneins
de fundos ordenadas pelo director geral da Fazenda Pública;
b) Os fundos permanentes
dos pagadores
das obras
públicas concedidos pelo mesmo director geral;
c) Os pagamentos
dos saques dos navios da armada
om serviço cm portos coloniais ou estrangeiros,
que serão ordenados
pelo director dos serviços da contabilidade de marinha, em presença dos respectivos
avisos e
escriturados
om conta de «letras do marinha».
§ 2.0 Ficam sujeitos à pona de peculato os indivíduos
que, tondo cm seu poder, como gerentes,
depositários,
oncarregados
de pagamentos
ou por qualquer outro motivo, dinheiro 011 valores do Estado, procedam em contravenção do ,dispo:;to neste artigo.
Art. 22.0 l<j também proibido efectuar por operações
do tesouraria
quaisquer
despesas próprias dos Miniatérios 011 das colónias, mesmo a título provisório, e conceder adiantamentos
ou suprimentos
aos mesmos Ministérios 011 colónias, a companhias ou a particulares.
Art. 23. o 1;~imposta aos Ministros responsabilidade
civil o criminal
por todos OH netos q ue praticarem,
ordenarem,
autoríxarom
ou sancionnrem referentes a liquidução de receitas, cobranças, pagamentos, concessões,
contratos ou quaisquer outros assuntos, sempre quo dêlos resulte 011 possa resultar dauo para o Estado, quando
não tenham ouvido us estações competentes
ou quando,
esclarecidos
por estas em conformidade
com as leis, hajam adoptado resolução diferente.
§ único. Para tornar ofectiv a a responsabilidade
a que
se refere êste artigo o Tribunal de Contas promoverá
a
respectiva
acção peru to os tribunais ordinários
pelos
com potentes agentes do 1\1inistério Pú blico.
l ..rt. 24.0 Os vogais do 'I'ribunnl do Contas !:iãosolidários com eada um dos Iiuistros lias rnspolumhilidadps
de que trata o ul,tigo anterior, polos diplomas sancionados com o SPl! «visto» ou consulta, l:l('mpro que estes não
tonham obedecido aos preceitos legais.
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§ único. Para promover a efectivação desta responsabilidade é competente o Procurador Geral da República
por intermédio dos seus delegados.
Art. 25.0 Será igualmente imposta responsabilidude civil e criminal a todas as entidades que, segundo êste decreto, ficam subordinadas à fiscalização do Tribunal de
Oontas por todos os actos que praticarem, ordenarem, autorizarem ou sancionarem, referentes a liquidação de receitas, cobranças, pagamentos, concessões, contratos ou
quaisquer outros assuntos, sempre que dêles resulte ou
possa resultar dano para o Estado ou para os estabelecimentos por elas administrados, quando não tenham sido
cumpridos todos os preceitos legais.
§ único. O disposto no § único do artigo 23.0 é igualmente aplicável ao disposto neste artigo.
Art. 26. o Aos funcionários que, nas suas informações
para os Ministros, não esclareçam os assuntos da sua
competência em harmonia com a lei serão exigidas as
responsabilidades indicadas no artigo anterior.
Art. 27.0 As autoridades ou funcionários de qualquer
grau hierárquico que, pelos seus actos, seja qual fõr o
pretexto ou o fundamento, contraírem encargos por conta
do Estado, para. que não haja autorização na lei da receita e despesa à data dêsses compromissos, ficarão pessoalmente responsáveis pelo pagamento das importâncias
dês ses encargos, sem prejuízo' de qualquer outra responsabilidade em que possam incorrer.
Art. 28.0 Nenhuma conta de gerentes de dinheiros públicos, corporações ou administrações que envolva despesa
de qualquer Ministério poderá ser aprovada pelo Tribunal
de Contas quando os pagamentos incluídos nessa conta, na
parte relativa a verbas do Orçamento Geral do Estado,
não tenham sido precedidos de autorizações expedidas
pela respectiva repartição de contabilidade, nos prazos
legais, ficando êsses gerentes, corporações ou administrações responsáveis pelas importâncias que tiverem aplicado em contravenção do disposto neste artigo.
Artigo 29.0 Nenhum serviço público, embora autónomo,
poderá fazer abonos de vencimentos, diuturnidades ou
gratificações sem quo para cada caso tenha havido decreto, despacho ministerial ou qualquer diploma visado
pelo Tribunal de Contas, ficando os gorentes ou administradores e os chefes de serviços das respectivas contabilidades solidàriamente responsáveis pelos abonos feitos com preterição das formalidades indicadas.
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Art. 30.° Quando o Tribunal reconheça, pelos documentos sujeitos ao seu exame, que algum indivíduo ou corporação recebeu fundos do Estado ou cobrou receitas de
qualquer proveniência, destinados a estabelecimentos do
mesmo Estado ou por êste subvencionados, sem ter prestado a correspondente conta, exigirá a sua apresentação
devidamente documentada e imporá, de harmonia com
as disposicões legais e regulamentares, multa ao gerente
omisso pela falta de remessa em tempo oportuno.
Art. 31.° O Tribunal de Contas imporá igualmente
multas às autoridades, funcionários ou corporações
que,
por qualquer forma, contrariem as disposições e a execução dêste decreto e seus regulamentos.
Artigo 32.° Junto de cada administração de serviços
autónomos haverá um representante do Tribunal de Contas, nomeado pelo Tribunal, sob proposta do presidente,
de entre os vogais, secretário geral e directores de serviços da secretaria do Tribunal.
§ 1.0 Compete em especial a estes delegados assistir
às sessões das respectivas administrações, assinando
as actas, dar conhecimento ao Tribunal de Contas, por
escrito, em cada semestre, do estado financeiro dessas
administrações, ser sempre ouvidos na elaboração de
contratos e, em geral, exercer as atribuições que competem aos conselhos fiscais das sociedades anónimas.
2.° Nas administrações em que houver conselho fiscal compete ao vogal representante do Tribunal de Contas, além das funções próprias do mesmo conselho, dar
parecer sôbre a elaboração de contratos.
§ 3.° Quando a natureza especial dos servicos a que
se refere liste artigo assim o aconselhe, ou quando os
mesmos tenham a sua sede fora da do Tribunal de Contas, poderá êste delegar a sua representação em pessoa
idónea, de preferência funcionário do Estado, nomeada
nos mesmos termos e com iguais direitos e obrigações.
§ 4.° Os delegados do Tribunal de Contas perceberão
a gratificação de 60,$ por sessão a que assistam, paga
pelo cofre do serviço junto do qual exerçam as suas
funções.
§ 5.° Exceptuam·se do disposto no parágrafo anterior
os delegados do Tribunal na Junta Autónoma de Estradas e no conselho fiscal das lotarias, bem como o
seu representante no conselho fiscal da Caixa Geral de
Depósitos, Crédito e Previdência, os quais perceberão as
gratificações e percentagens actualmente estabelecidas.
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§ G. o O vogal do Tribunal
delegado
dêstc j unto do
um serviço autónomo
não intervém no jnlgameuto
das
contas dõsso serviço.
Art. 33.0 l;j mantida em plono vigor a disposição do
§ único do artigo 19.0 do decreto n." 15:4G5. de 14 do
Maio de 1928, quanto aos estabelecimentos
bancários do
Estado, que se regerão pelos seus diplomas especiais no
que respeita
h organização
do orçamentos,
execução
de serviços,
pagnmento do desposas e julgamento
das
contas.
Art, 34.0 Pelos serviços do Tribunal de Contas e sua
Secretaria
Geral são devidos os emolumentos da tabela
n. o 2 anexa a õsto decreto e que dêl e faz parte integranto. O produto dos emolumentos constitui receita do
Estado o sôbro õle não incide qualquer adicional,
Art. 35.0 O Tribunal do Contas
um organismo com
autonomia
administrctiva, sendo o respectivo conselho
administrativo
constituído
pelo vice-presidonta,
pelo secretário
geral e pelo chefe da 1.a R(1parti~ão da Secretaria Geral, que será o tesoureiro.
§ único. A conta do conselho administrativo
sedo julgada pelo 'I'ribunal de Contas om sessão plena.
ó

CAPÍTULO Ir
Secretaria

Geral

Serviços que lhe competem e pessoal do seu quadro
Art. 3G. o Os trabalhos
preparatórios
e o expediente
do Tribunal do Contas ficam fi cargo do uma Secretaria
Geral dirigida por um secretário geral o constituída por
duas repartições
com seis secções.
Art. 37. o Compete à Secretaria
Geral:
Peja

V' Repartição

-

com duas secções:

O exame e registo das minutas, ordens, titulas, contratos,
decretos o diplomas a que
se referem as alíneas a) a.f) do n.? 2.0 do
artigo 16.0; os serviços do cadastro geral
dos funciouários
do Estado; o registo dos
créditos extraordinários
submetidos à apreciação do Tribunal
e elos diplomas quo
dêsses
créditos
derivarem;
o assentamento geral dos responsãvois ; o assentamonto dos vogais do Tribunal o emprega-
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dos da Secretaria;
as certidões
do corrento ; a organização
das fôl has do voncimentos dos vogais e empregados
e das
desposas diversas do Tribunal;
a escrituração da cobrança dos emolumentos
liquidados o a quP se refere a tabela n. o 2
anexa a êste decreto;
os serviços de biblioteca o arquivo; o registo e movimento
dos processos
submetidos
ao julgamento
do Tribunal;
o registo e expedição
das
consultas; a expedição das ordens da prosidência ; a distributção
dos artigos de expedionto ; o expediente do conselho administrativo
e todos os demais assuntos rle
expediente geral.
Pela 2.a Repartição

-

com quatro

secções:

A preparação
dos processos de contas dos
responsáveis
referidos
no n. o 4.0 do artigo 16.0; os recursos o reclamações referidos no n. o 5.0 do mesmo artigo; os registos
das autorizações
de pagamento;
a verificação dos documentos de despesa; os trabalhos preparatórios
para o parecer sôbro a
lei da receita e despesa e leis especiais sõbre matéria financeira, o o expediente próprio da Repartição.
Art. 38.0 O quadro do pessoal (la Secretaria
Tribunal
do Contas li o seguinte:

Geral do

Pessoal maior

1 secrotário director goraI.
2 chefes de ropartição directores
6 chefes do secção,
20 cont;\dore:-;.
32 ajudantes
do contador. -

de serviços.

Pessoal menor

1 chefe.
10 contínuos.
1 guarda-portão.
Os respectivos
Orçamento
Geral
õst(l decreto.

vencimentos
são os quo constam do
do Estado o da tabela n,? 1 anexa fi
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Art. 39.0 Todo O pessoal ao serviço da Secretaria do
extinto Conselho Superior de Finanças passa para o serviço da Secretaria do Tribunal de Contas.
§ único. Os primeiros e segundos contadores ficam
constituindo uma só categoria com a denominação de
«contadores». Os terceiros contadores passam a denominar-se «ajudantes de contador».
Art. 40.0 Os contadores terão direito a uma diutumidade de 3.444~ anuais, desde que tenham mais de vinte
anos de serviço, a contar da sua nomeação para ajudantes de contador, diuturnidade que será abonada mensalmente com os respectivos vencimentos.
§ 1.0 Para que êsse direito se efective 6 indispensável
a prova de assiduidade, competência, bom comportamento e zêlo no desempenho das funções.
§ 2.0 A falta de zêlo, bom comportamento, competência e assidurdade determina, sob proposta do respectivo chefe, a perda para o funcionário do direito à diuturnidade ou diuturnidades que esteja usufruindo.
§ 3.0 S110considerados com diuturnidade e sem diuturnidade, respectivamente, os primeiros e segundos contadores da Secretaria Geral do extinto Conselho Superior
de Finanças, competindo aos actuais terceiros contadores
os vencimentos fixados na tabela para os ajudantes do
contador.
Art. 41. o Os funcionários da Secretaria do Tribunal
de Contas não podem servir em comissão em qualquer
outro serviço.
§ 1.0 Exceptuam-se do disposto neste artigo os funcionários nomeados chefes de gabinete ou secretários de
Ministros.
§ 2.0 Os funcionários do quadro da Secretaria Geral
do extinto Conselho Superior de Finanças que se encontram prestando serviço em comissão na Inspecção do
Comércio Bancário deixarão de fazer parte do quadro
da Secretaria Geral do Tribunal de Contas se no prazo
de trinta dias, a contar da publicação deste decreto, não
regressarem
a êle, ficando contudo, nesta hipótese,
com direito do reingresso no mesmo quadro quando
haja vaga e o requeiram, com preferôucia para o mais
antigo como funcionário.
Art. 42.0 O lugar de secretário geral será provido por
livre escolha do Ministro; os de directores de serviços,
por escolha o proposta do Tribunal, entre os chefes do
secção.
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Art. 43.° As vagas de chefes de secção serão providas
em concurso,
por provas públicas, entre os contadores.
Art. 44-. ° As vagas de contadores serão providas em
concurso por provas públicas:
um entre os ajudantes de
contador do Tribunal;
outro entre os referidos
funcionários e os oficiais com oito auos de serviço nas Direcções Gerais da Contabilidade,
da Fazenda Pública e das
Contribuições
e Impostos.
Art. 45." As vagas de ajudantes
de contador serão
providas
em concurso,
por provas
públicas,
entre os
aspirantes
de finanças da Direcção Geral das Contributções e Impostos, com dois anos de bom e efectivo serviço, e os indivíduos com mais de vinte e um e menos
de trinta anos de idade, habilitados
com um curso não
inferior ao complementar
dos liceus ou com o curso módio comercial dos institutos
oficiais de Lisboa e Pôrto,
§ 1.0 .l!.i condição de preferência 1)ara os concorrentes
o possuírem
algumas das seguintes habilitações:
a) Curso complementar
de sciências económicas e comerciais;
.
b) Curso de finanças, curso de administração
comercial, curso consular ou curso aduaneiro.
§ 2.0 Em igualdade de circunstâncias
serão preferidos
os mais novos.
Art. 46.0 Os lugares de categoria superior a ajudante
de contador são vitalícios; os ajudantes de contador, bem
como o pessoal menor, serão contratados.
§ único. li) mantida a situação de funcionários vitalícios aos actuais funcionários do extinto Conselho Superior de Finanças e bem assim aos funcionários
de serventia vitalícia que ingressem
no quadro da Secretaria
Geral do Tribunal.
Art. 47.° Os funcionários nomeados directores de serviços ou chefes de secção dirigirão
as repartições
ou
secções que o presidente
do Tribunal
designar. Todos
os restantes
funcionários
executarão
os trabalhos
que
lhes forem indicados pelos seus superiores de harmonia
com as necessidades
e conveniências
dos serviços.
CAPÍTULO III
Disposições

transitórias

Art. -i8. ° O primeiro parecer
a que se refere o artigo 16.°, D.O 9.°, do presente
decreto será elaborado
em relação à gerência de 1028-1929.
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Art. 49.0 Pela Secretaria Geral serão de preferência
submetidos a julgamento do Tribunal os processos de
contas referentes às gerôncias dos anos económicos de
1928-1929 e 1929-1900, abrindo-se as que dependam
de contas anteriores ainda por julgar com o saldo apurado administrativamente.
Art. 50.0 O pessoal adido de outros quadros que prestava serviço na extinta Secretaria Geral' do Conselho
Superior de Finanças transita para a Secretaria Geral
do Tribunal de Contas, onde será colocado na categoria
que lhe competir.
Art. 51.0 Consideram- se válidos os concursos, roalizados nos termos da legislação anterior a êste decreto, em
relação aos indivíduos que teriam sido promovidos dentro do respectivo prazo de validade so as nomeações o
promoções não houvessem sido susponsas.
Art, 52.0 Uma comissão composta pelo vice-prosidentc
e por dois vogais, um dos quais jurisconsulto, podendo
agregar a si os funcionários que entender, olaborurá o
novo regulamento para execução dõste decreto, o qual
devorá estar concluído no prazo máximo de cento o
vinte dias.
Art. 53.0 Emquanto não fôr publicado o novo rogulamento, vigorará o actual regimento do Consolho Suo
perior de Finanças, com as modificações resultantes do
presente decreto, e, na parto aplicável, o regimento do
Conselho Superior das Colónias, aprovado por decreto
n, o 17 :759, de 14 de Dozeinbro do 1929.
Art. M.o O presidente do extinto Conselho Superior
de Finanças e os vogais cujas comissões não devam, em
virtude de lei anterior, considerar-se findas pela publicação do presente decreto transitam, nas respectivas situações, para o Tribunal de Contas.
§ único. Cada um dos vogais a que so refere õste artigo servirá somente até findar o prazo da comissão para
que tinha sido nomeado.
Art. 55.0 Os diplomas de nomeação do presidente o
vogais do Tribunal do Contas serão publicados e produzirão os seus efeitos independentemente
de «visto» prévio.
Art. 56.0 l-;;sto decreto entra imediatamente cm vigor,
revogando a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as nutoridados a quom
o conhecimento e oXCCUÇflO do presento decreto com fôrça
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do loi pertencer O cumpram o façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se contóm.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govõrno da
República, em 25 de Outubro de lD30.-ANTóNIO ÓsCAR DE FRAGOSO CARMONA-Domingos
AUgU8to Alves da
Costa Oliveira - António Lopes Mateus - Luis Maria
Lopes da Fonseca - António de Oliueira Salazar' - Joào
Namorado de Aglllar - Luis António de J.llugalhães Cor7'cia-Fernando
AllgUHtOBranco-João
Antunes Guimarães - Edu((1'do Augusto Marques - Gustaco Cordeiro
Ramos - Henrique Linliares ele Lima.
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TabelU

Quadro do pessoal

CategorIas

Tribunal
1 presidente
• . . . . . • . • • .
1 vice-presidentc
. . • . . . . . •
fi vogais.
. . . . • - . • • • . .
2 vogais representantes
elos Ministérios
Senbas de presença a lOO~ . . . • •

. • • • •
• • . . •
. • . . •
da Guerra
• • . . •

• . • . . •
• . . . ••
- . . • . •
e Marinha.
. . • • . •

Secretaria Geral
1
2
6
20
17

secretário
chefes de
cbefes de
contadores
ajudantes

director geral.
• • • •
repartição.
• • • • . .
secção . • . • . . . .
com uma diuturnidade
de contadores (a) •.•

Pessoal transitório
4 contadores
11 contadores

excedente no quadro dos contadores

com uma diuturnidade.
.•
sem diuturnidade
.••.•••..••..•.

••

•

•.

.

Pessoal menor
1
3
1
1
2
3
1

chefe com duas diuturnidades
.....
contínuos de 1.' classe com duas diuturnidades.
contínuo de 1." classe com uma diuturnidade
contínuo de L" classe com duas diuturnidades
contínuos de 2." classe com uma diuturnidade
contínuos de 2." classe sem diuturnidade.
guarda-portão
. . . . . . . • • . . . . .

(a)

respectivo

Deminuído
quadro.

de quinze lugares

do quadro

fixado pelo artigo 38.',

Paços do Govérno da República, 25 do Outubro de 1930."""
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e seus vencimentos
,

Vencimentos

cd

l1li

Venelmentoe

36.000100
33.600~OO

30.0001>00

-I>-

-Ir-{>-

-I>-{>-

-1>-

-{>-

24.018~00
18.090$00
15.222,00
8.874$00

-1>-/;-

-I>-

3.444$00

7.5421>00

-{>-

8.874,l1oo

3.444100

8.8741>00

-I>-

7.908$00
6.4920'300

-I~
-1>-I>-

6.492100
6.4921>00
6.144100

--1>-{>-

6.H4,OO

-$-

6.4921>00

-I>-

, ocupados

transitoriamente

o Ministro

Gratificações

-I>-I>-

-1>-

3.600tQO

-1>-

+

-1>-

-I>-

-1>-

36.000$00
33.600$00
30.000$00
7.200~00

-I>-

24.018$00
18.090$00
15.222~00
12.318$00

7.542/00

+
-I>-

12.318$00

-+-I>-

+
-1>+
-I>por igual

cm o

l1li

8.8741>00

7.908$00
6.492$00
6.492;300
6.492$00
6.144~OO
6.144800

6.492100

~
Q)

~,",Oõ::d~
,;.1 ~
Q.) S o ::

Som ..

-I>-

-I>-

ln

-u ~:§.~

Total
por classo.
Diuturnida·
de.

•

:;b~~'r;:oco ~I=S
0_
-= aS

individuais

.8~,J:~'C'O

~

36.000$00
33.600"00
150.0001600
7.200$00 .
40.000~00

-/)-

-I>-,,-/;-

-1>-

1.800$00
2.400,00
6.480~00

24.0181J00
36.180$00
91.332$00
246.360,00
188.550,600

19.200100
13.1401>00

49.272$00
97.614.~00

3.840100
9.9201)00

7.908$00

19.4761>00
6.492$00
6.492,00
12.288.800
18.4iS2,l1oo
6.492,100

número de contadores

7631>20
1.296.00
360,1100
288&00
720$00
864800
432$00

excedentes

das Finanças, António de Oliveira Salazar.
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Emolumentos a cobrar pelo Tribunal de Contas

CAPíTULO J
Llquíduçüo

e juígmneuto
SECÇÃO

de contas

I

Processo ordinário

Artigo 1.0 Banco de Portugal, Banco Nacional Ultramarino c Banco do Angola, como
caixas gerais do Estado na metrópole e colónias. Por cada ano completo de gerência.
. 20.000;$00
I

a) Caixa Geral de Depósitos,

Crédito
e Previdência. Por cada ano completo de gerência. . . . . . • 25.000~00

Art. 2.° Contas sujeitas ao julgamento do
Tribunal, com excepção das de instituições de
beneficência. Pela receita cobrada, excluindo
o saldo transitado da gerência anterior,
subsidio ou dotação do Estado e quaisquer
verbas que representem receita do Estado
ou não representem receita em beneficio do
estabelecimento ou corporação, quando exceda 500,$:
a) Ate) 300.000a . . . . . .
b) De 300.0008 a 1:000.000t$.
c) De 1:000.000~ ou superior
§'único. A percentagem dos emolumentos
a que se refere a alínea c) dêste artigo terá
como limito máximo 50.000a.
Art. 3.° Acórdãos do julgamento:
a) Do todas as responsabilidades designadas no artigo 1.0. . .
b) Do todas as responsabilidades indicadas no artigo 2.°:
1. o As da alínea a)
2. o As da alínea b)
3.0 As da alínea c)

1/4 %
ii", %

1%

500~00

25;$00
100600
200~00
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Art. 4. o Acórdãos <lo extinção do fianças
ou lovantnmentos
do eaucão em qualquer hípótoso :

Caução
Caução
Caução
Caução

até 500J . . . . . .
de 500J até 2.000J,)..
do :3.000~ até 5.000l~ .
de mais de 5.00M.
.

10;500
25~00
50~00
1001$00

Art. 5.0 Têrmo do conformidade com o
acórdão 011 despacho • . . . . . . • .
SECÇÃO

10600

IT

Recursos, reclamações e procossos especiais

Art. 6.0 De cada tõrmo de vista, apresentação, junção de documentos, devolução a instância inferior ou de qualquer outro que não
tenha emolumento especial.
• . . • . . .
Art .. 7.0 'I'êrmo de interposição do recurso
ou reclamação contra acórdão ou simples podido para reclamação ou entrada de requerimento. . . . • . . • • . . •
.
Art. 8. o De distribulção
. . . . . • . .
Art. 9.0 De cada informação
. . . . . .
Art. 10.0 Acórdão de incompetência Oll negando provimento no todo ou cm parto, qualquer que soja o fundamento dessa negação.
sobre incidentes do excepção ou suspeição de
julgadores.
. . . . • . • . . . . . • .
Art. 11.0 Acórdão do desistência, deserção
ou outro qualquer a quo não vá marcado
emolumento especial. . . . . . . . • . .
Art. 12.0 Acórdão de quitação em virtude
de pagamonto do alcance ou diferença encontrada, a requerimento ou não do interessado,
compreendendo todo o processo até final. •
Art. 13.0 Despachos do relator.
. . . .
Art. 14.0 Acórdãos interlocutórios.
. . .
Art. 15.0 Por cada «visto» dos vogais do
Tribunal 011 do agente do Ministério Público . . • . . . • • . . . . . . . . .
Art. 1().0 Intimação, cópia de acórdão para
o Düírio do GOVêl'1W
• • • • • • • • • •

21'550

101'500
21'550
21'550

251$00
15500

251'500
51$00
10400
2~50
201'500
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CAPÍTULO II
Secretaria

Art. 17.0 « Visto» em cada um dos diplomas
de nomeação, promoção ou mudança de situação das quais resulte aumento de vencimento
ou remuneração de qualquer espécie, incluindo
contratos de pessoal, por cada indivíduo . .
§ 1.0 São isentos do emolumento marcado
neste artigo os vencimentos, os abonos, as pensões vitalícias e as pensões de aposentação de
importância inferior a 1.200;5 anuais.
§ 2.0 O emolumento a que se refere êste
artigo será pago por meio de guia passada
pela secretaria do Tribunal de Oontas e enviada ao interessado por intermédio da respectiva repartição processadora das fôlhas de
vencimentos. O duplicado da guia sorá devolvido com a nota de pago à secretaria do Tribunal.
Art. 18.0 Reclamação sôbre diplomas ou
processos sujeitos ao «visto» do Tribunal de
Oontas:
Entrada do requerimento.
. . . . .
Art. 19.0 Oartas de sentença a req uerimento da parte - cada lauda.
. . • • . .
Art. 20.0 Certidões de corrente com a Fazenda ou outras extraídas de qualquer processo ou documento, contando-se a fracção
da última lauda por landa completa - cada
lauda.
. . . • . . . . • . . . . • . .
Art. 21.0 Pelas buscas a que tiver de proceder-se até quarenta anos, indicados pela
parte, a contar daquele em que se estiver:
Por cada ano 011 fracção. . . . . .
Por cada ano além dos quarenta . .
Art. 22.0 Perante o chefe da La Repartição serão foitos os seguintes preparos em
dinheiro:

2f>tSOO

2MOO
MOO

10;500

2600

MOO

a) Reclamações

contra acórdão final
proferido em recurso ou simples
pedido para reclnmnção
dentro
de trinta dias . . . . . . . .

50~00
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b) Requerimento

para acórdão extinguindo fianças - metade do emolumento designado no artigo 4.°
c) Para certidões, cartas de sentença
ou buscas.
• . . . . . . . .

10t$00

Art. 23.° A importância do preparo reverte a favor do Estado quando não soja
reclamada nos seguintes prazos:
A das alíneas a) o b) trinta dias depois da publicação do acórdão
no Diário do Gonêrno ;
A da alínea c) trinta dias depois da
data da rospectiva certidão.
Paços do Govêrno da República, 25 ele Outubro de
1930.-0
Ministro das Finanças, António de Oliveira Salazar.

lIimstério

da Guerra - ti.a Rel,arliç.,o da Direcçâo Ge!',,1 da Cuntahili II.Hle Púhlica
Decreto

n,>

18:976

Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artigo LOdo decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra o tendo ouvido o Conselho de Ministros: hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 E transferida a quantia de 60.000~ da verba
de 86.0006 consignada na alínea a) do n,° 1) do artigo
126.0, capítulo 6.°, do orçamento do Ministério da Guerra
para o ano económico de 1930-1931 a «Material de
instrução para o batalhão automobilista», que irá reforçar com 26.0006 11 verba de 30.0006 que no mesmo orçamento está inscrita, sob a rubrica «Gasolina e óleos
para o material de ensino do .batalhão de automobilistas»,
na alínea b) do n." 1) do artigo 127.°, capítulo 6.°, e com
34.0005 a verba de u.OOOB que, sob a epígrafe «Reparaç110e sobressalentes para o material do ensino do batalhão do automobilistas», se acha inscrita na alínea a) do
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n.? 2) do mesmo artigo 127.°, capítulo 6.°, (lo referido
orçamento.
Art. 2,° Fica revogada 11 legislaçiLo cm coutrário.
Determina-se
portanto a todas as autoridades
a quom
o conhecimento e execução do presento decreto com iôrça
de lei portoncor o cumpram
e façam cumprir o guardar
tam inteiramente
como nêle se contém .
. Os Ministros de todas as Repartições
o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
Ropública, em 13 de Setembro de 1930.- ANTÓNIO 6SCAR

CARMONA-Domingos Auqusto Aluen da
G08ta Oliveira - Antônio Lopes Mateus - Lu Is Maria
Lopes da Fonseca-Ant6nio
de Oliveira Salatar=s João
Namorado de Aguiar -- Luís .António de J.llagafhc'le,'fCorreia - Fernando Augusto Branco - .JOrlO Antunes Guimarães - Eduardo AU,(jIl.'?to ']Im'ques- Gustavo Cordeiro
Ramoe=s Henrique Linhares dr' Lima.
DE FRAGOSO

Ministério da Guerra- 3. a Dirrcçãll Geral- 3. n Repartição - 2." Rrrçãfl
Deoreto n.O 19:003
Considerando
que depois do entrar em vigor o decreto
n." 17:553, de 4 do Novembro de 1929, foram passadas
ressalvas
a vários mancebos
nos tormos do decreto
n." 13:367, de 29 de Março do 1927;
Considorando
que pelo delegado especial do GOYÔl'OO
da República nos Açores foi comunicado à. :3,. Direcção
Geral do Ministério do. Guerra. quo dczusseto mancebos
naquelas
condições
estão actualmente
nos Açores sem
poderem
regressar
aos Estados
Unidos da América do
Norte por não so lhes reconhecer
a validade das referidas ressalvas;
Considerando
que cada um dõstes mancebos pagou
pela sua ressalva
provisória
a quantia de 135 dólares;
Considerando
quo estes indivíduos foram, sem ser por
sua culpa, desembolsados
daquela quantia, quo contra a
doutrina
do docroto n, o 17:553, do 4 de Novembro do
1929, lhes foi irregularrneute
cobrada pelo cônsul do
Portugal
em S. Francisco
da Califórnia, não devendo
portanto ser prejudicados
no sou regresso à América;
Usando da faculdade que mo conforo o n.? 2,0 do artigo
2.° do decreto n." 12:740, do 26 de Novembro de H126,

1." Série
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por fõrça do disposto no artigo 1.0 do decreto n .? 15:331,
de 9 do Abril de 1928, sob proposta do Ministro da
Guerra:
Ilei por bem decretar, paru valer corno lei, o seguinte:
A l"tigo 1.0 São consideradas válidas as concessões
do dispensa de todo o serviço milit:w- dadas depois de
31 de Dezembro de 1929, nos termos do artigo LOdo
docreto n." 13:367, de 29 de Março de 1927, aos soguintes cidadãos portugueses dos Açõros :
José Cardoso Nunes, recenseado em 1925 pela freguesia de Santa Bárbara, concelho de Angra do
Heroísmo,
Jacinto Vieira Barcelos, recenseado em 1922 pela
freguesia do Nossa Senhora do Pilar, concolho
de Angra do Heroísmo.
José Simões, recenseado em 1921 pela freguesia de
Ribeirinha, concelho de Angra do Heroismo.
José Nunes Barcelos, recenseado em 1917 pela freguesia de Santa Bárbara, concelho de Angra do
Heroismo.
Francisco Gonçalves Cota, recenseado em 1922 pela
freguesia de Serreta, concelho de Angra do Heroismo.
Isaías Cardoso Nunes, recenseado em 1923 pela freguesia de Santa Bárbara, concelho de Angra do
Heroísmo.
José da Rocha Alves, recenseado em 1924 pela freguesia de Doze Ribeiros, concelho de Angra do
Ilerotsmo.
António Cardoso Contente, recenseado em 1921 pela
freguesia de Doze Ribeiros, concelho de Angra
do Heroísmo.
Manuel Pereira Leal, recenseado em 1915 pela freguesia de S. Roque do Pico, concelho de S. Roque
do Pico.
Manuel Goulart Domingos, recenseado em 1924 pela
freguesia de Ribeiros, concelho de Lajes do Pico.
José Vaz 'rosto, recenseado em 1922 pela freguesia
de Ribeirinha, concelho de Angra do Heroísmo.
José Ávila Machado, recenseado em 1918 pela freguesia de Agualva, concelho de Praia da Vitória.
António Rocha, recenseado em 1915 pela freguesia
do S. Bento, concelho do Angra do Heroísmo.
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José Correia de Melo, recenseado em 1924 pela freguesia de S. Bento, concelho de Angra do Heroísmo.
José Lopes de Melo, recenseado em 1925 pela freguesia de Santa Bárbara, concelho do Angra do
Heroismo.
José Faustino de Bettoncourt, recenseado em 1918
pela freguesia de Norte Grande, concelho de Velas.
António, recenseado em 1922 pela freguesia de Praia
da Vitória, concelho de Praia da Vitória.
Art. 2.° Fica para estes mancebos revogada a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas RS autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fôrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir,
publicar e correr. Dado nos Paços do Governo da República, em 4 de Novembro de 1930.-ANTÓNIO ÓSCAR
DE FRAGOSO CARMONA
- Domingos Augusto Alves da
Costa Oliveira - António Lopes Mateus - Luis Maria
Lopes da Fonseca - António de Oliveira Salazar - Jo(J,o
Namorado de Aguiar - Luís António de Magalhaes Correia-c-Fernando Augusto Branco
roao Antunes Guima1'lJes- Gustavo Cordeiro Ramos - Ilenrique Linhares
de Lima.
=-

Ministério da Guerra - 3. a Djrec~áo Geral- 1. a Repartição _1."
Decreto

Secção

n.O 19:022

Considerando que necessário estabelecer as normas
a seguir para a admissão à matrícula no curso complementar técnico do artilharia,
criado pelo decreto
n. ° 18:855, de 15 de Setembro de 1930;
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra:
Hei por bem decretar:
Artigo 1.0 Os oficiais habilitados com o curso de artilharia de campanha que desejem ser admitidos à matrícula no curso complementar técnico de artilharia enviarão pelas vias compotontes ii. secretaria. da Escola
é
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Militar, de modo a darem ali entrada até ao dia 20 de
Agosto, os seus requerimentos acompanhados dos documentos comprovtLtivos de possuírem os preparatórios
exigidos no artigo 3.° do decreto n. ° 18:855.
Art. 2.° Anualmente, até ao dia 30 do mês de Junho,
será publicado no Diário do Govêrno e em Ordem do
Exército o número de oficiais a admitir no ano lectivo
seguinte.
Art. 0.° O primeiro ano em que funcionará o curso
complementar técnico de artilharia será o ano lectivo de
1931-1932.
Art. 4.° Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fõrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir,
publicar e correr. Dado nos Paços do Governo ~a República, em 8 de Novembro de 1930.-ANTÓNIO OSCAR DE
FRAGOSO CARMONA Domingos Augusto Alves da Costa
Oliveira - António Lopes Mateus - Luis :Maria Lopes
da Fonseca - António de Olioeira Salazar - .10110 Namorado de Aguiar-Luis
António de Magalhr1es Correia - Fernando Augusto Branco - João Antunes Guimarães - Eduardo Augusto Mõrçue» - Gustavo Cordeiro
Ramos - Henrique Linhares de Lima.
Ministério da Justiça e dos CultlS - Administração e IU1lccção Gml das Prisões
Deoreto n.O 19:028

Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fôrça do disposto no urtigo 1.0 do decreto
n." 15:331, de 9 de Abril de.1928, sob proposta dos
Ministros de todas as Repartições: hei por bem decretar,
para valer como lei, o seguinte:
Artizo 1.0 Aos oficiais do exército e da armada é concedida amnistia das infracções disciplinares por êles cometidas quando a pena aplicada não exceda cinco días
de prisão disciplinar e bem assim às praças de pró do
exército e da armada, quanto às infracções por elas cometidas, desde qu~ a mesma pena não ultrapasse. por
uma só V0Z, dez dias de detenção, ou, como somatório
rtinta dias ou suas eqnivalõncias.
'
I:>
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§ único. Exceptuam-se as infracções disciplinares previstas nos n.08 2.°, 14.°, 16.°, :':0.°, 2Li.0, 27.°, 38.°, 39.°
e 40.° do artigo 4.° do regulamento do disciplina militar.
Art. 2.° Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fOrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrpo da
República, em 11 de Novembro de 1930.-ANTÓNIO OSCAR
DE FJtAGOi)O
C.nmONA-Do1nlngos
Augusto Alves da
Costa Oltcetra - António Lopes Mateu« - Luís Maria
Lopes da Fonseca-António
de Olloetra Salazar-João
Namorado de Aguiar~ Luis António de Maqalhãee Correia - Fernando Augusto Branco - João Antunes Guimareies - Eduardo Augusto Marque» -Gustavo
Cordeiro
Ilamos
Henrique Linhares de Lima .
.1Iiulslrriu

tia GUl'I'I'a - [.'' lJil'ec~âo (,tl'ó1l- 3.a JtcJlal'll~;lO
Decreto

n.v 19:050

Usando da faculdado q 110 mo confere o 11.° 2. o do artigo 2.° do decreto D.O12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo LOdo decreto
n, ° 15:3:31, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos Ministros de todas as Rcpartiçõos : hei por bem decretar,
para valor como 10i, o seguinte:
Artigo 1.0 O § 2.° do artig-o 7.° do decreto n.? 17:370,
do 27 do Setembro do 1929, passa a t01' II seguinte
redacção:
§ 2.° As praças de pré, conformo a instrução qno
lhes fõr ministrada, o logo quo a tenham concluído
com aprovoitamonto, são claesífícadas nas ospecialidados a seguir designadas, continuando a sor contadas no quadro orgânico da sua unidade o mautendo-se-lhos essa classificação durante a permanêneiu nos postos quo adianto lhos vão iudicndos o
iudepondcntomente

das

funções

correspondontos

a

esses postoe, nos termos do disposto no capítulo 1.0
do título IV do presente diploma:
a) Na arma do infuntariu :
Anti-gás, lança-gases e fumos --- soldado, segunde
cabo, primeiro cabo, Iurriol o sogundo sargento.
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Apontadores
de metralhadoras
posadas - soldado o
segundo cabo.
Ciclistas
soldado c segundo cabo (nos regimentos
de infantaria,
batalhões
do caçudorcs
o morraIhadoras)Ooziuheiros de cozinha rodada - soldado e segundo
cabo.
Oondutores - soldado e sogundo cabo.
Maqueiros - soldado e segundo cabo.
Obsonoudores telomotristas - soldado, segundo cabo
e primeiro cabo.
.
Sapadores - soldado, segundo cabo, primeiro caho,
furriel e segundo sargento.
Siualciros - soldado, segunde cabo o primeiro cubo,

b) Na arma de artilharia:
Anti-gés - soldado, segundo cabo, primeiro cabo,
furriel e segundo sargento.
Al'Olltadoros do Ln classe
soldado, segundo cabo
o primeiro CH bo.
A pontadoros
do 2. a classo _. soldado, segundo cabo
o primeiro cabo.
Chcw.ff'eltrS - soldado,
segundo
cabo o primeiro
cabo.
Clwufl"eul"IS Illecfwieos - soldado, segundo cabo, primeiro cabo, furriel e segundo sargento.
Ciclistas
soldado, scguudo cabo (\ primeiro cabo.
Oondutores
soldado,
segundo
cabo O primeiro
cabo.
Oozinheiros de cozinha rodada . soldado c segundo

cabo.
Elcctrici8tas
soldado,
segundo
cabo o primeiro
cabo.
Electricista8
motoristas
soldado,
sogun.lo cabo,
primeiro cabo, furriel e segundo :-lar;;onto.
E8clarecedoros
- soldado, segundo
cabo, primeiro
cabo, furriel e segundo sargento.
Elüafeta::!
soldado, segundo cabo c primeiro cabo.
Lança.torpedo::!
fuudcadores - soldado,
seguuâo
cabo, primeiro cabo, furriel e segundo sargento.
Ma(!lH'ir08 -soldado
e segundo cabo.
1\h1('fmicos - soldado, scgu ndo cabe, primeiro cabo,
furriel o segundo sargouto.
M_1,tralhadore::! - soldado,
segundo
cabo, prhnoiro
cabo, furriel o segundo sargento.
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Motociclistas - soldado, segundo cabo e primeiro
cabo.
Observadores - soldado, segundo cabo, primeiro
cabo, furriel e segundo sargento.
Operadores projectores - soldado, segundo cabo e
primeiro cabo.
Patrões de embarcação (serviço de torpedos) - furriel e segundo sargento.
Radiotelegrafistas - soldado, segundo cabo, primeiro cabo, furriel e segundo sargento.
Serventes - soldado, segundo cabo e primeiro cabo.
Serviços técnicos dos torpedos (depósitos) - primeiro cabo, furriel e segundo sargento.
Sinaleiros - soldado. segundo cabo, primeiro cabo,
furriel e segundo sargento.
Sinaleiros telefonistassoldado, segundo cabo, primeiro cabo, furriel e segundo sargento.
Tolernetristas de L." classe-soldado,
segundo cabo,
primeiro cabo, furriel e segundo sargento.
Telemetristas de 2.&.classe - soldado, segundo cabo,
primeiro cabo, furriel e segundo sargento.
Vigias do mar e do ar - soldado, segundo cabo e
primeiro cabo.
c) Na arma de cavalaria:
Anti-gás - soldado, segundo cabo, primeiro cabo,
furriel e segundo 'sargento.
Chauffeurs - soldado, segundo cabo, primeiro cabo,
furriel e segundo sargento.
Ciclistas - soldado e segundo cabo.
Condutores - soldado, segundo cabo e primeiro
cabo.
Cozin beires de cozinha rodada - soldado e segundo
cabo.
Maqueiros-soldado
e segundo cabo.
Metralhadores - soldado, segundo cabo, primeiro
cabo, furriel e segundo sargento.
Motociclistas - soldado, segundo cabo, primeiro
cabo, furriel e segundo sargento.
Observadores -primeiro
cabo, furriel e segundo
sargento.
Sapadores - soldado, segundo cabo, primeiro cabo,
furriel e segundo sargento.
Sinaleiros-c- soldado, segundo cabo, primeiro cabo,
furriel o segundo sargento.
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d) Na arma de engenharia:
Anti-gés - soldado, segundo cabo, primeiro cabo,
furriel e segundo sargento.
Assentadores - soldado, segundo cabo, primeiro
cabo, furriel e segundo sargento.
Cantoneiros - soldado, segundo cabo, primeiro cabo,
furriel e segundo sargento.
Condutores - soldado, segundo cabo e primeiro cabo.
Chat~ffeu1"8- soldado, segundo cabo, primeiro cabo,
furriel e segundo sargento.
Chauffeurs mecânicos - soldado, segundo cabo, primeiro cabo, furriel e segundo sargento.
Ohauffeurs motoristas - soldado, segundo cabo, primeiro cabo, furriel e seguudo sargento.
Chefes de estação -- furriel e segundo sargento.
Columbófilos - soldado, segundo cabo, primeiro
cabo, furriel e segundo sargento.
Cozinheiros de cozinha rodada - soldado e segundo
cabo.
Electricistas - soldado, segundo cabo, primeiro
cabo, furriel e segundo sargento.
Estivadores barranoiros - soldado, segundo cabo,
primeiro cabo. furriel e segundo sargento.
Escutadores - soldado, segundo cabo, primeiro
cabo, furriel e segundo sargento.
Factores - primeiro cabo.
Fogueiros - soldado e segundo cabo.
Guarda-fios - soldado, segundo cabo, primeiro cabo,
furriel e segundo sargento.
Lança-gases, fumos e chamas - soldado, segundo
cabo, primeiro cabo, furriel e segundo sargento.
Lança-torpedos
fundeadores - soldado, segundo
cabo, primeiro cabo, furriel e segundo sargento.
Maqueiros - soldado e sogundo cabo.
Manobreiros - soldado, segundo cabo, primeiro
cabo, furriel e segundo sargento.
Maquinistas - primeiro cabo, furriel e segundo sargento.
Maquinistas fluviais - soldado, segundo cabo, pri·
moiro cabo, furriel e segundo sargento.
Mecânicos - soldado, segundo cabo, primeiro cabo
'
furríe. I e segundo sargento.
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Mecânicos motoristas - soldado, segundo cabo, primoiro cabo, furriel e segundo sargento.
Metralhadores - soldado, segundo cabo, primeiro
cabo, furriel o segundo sargento.
Montadores - soldado, segundo cabo, primeiro
cabo, furriel e segundo sargento.
Motociclistas - soldado, segundo cabo, primeiro
cabo, furriel e segundo sargento.
Operadores observadores - soldado, segundo cabo,
primeiro cabo, furriel o segundo sargento.
Pirotécnicos - soldado, segundo cabo, primeiro
cabo, furriel e segundo sargento.
Radiogoniomotrietas - soldado, segundo cabo, primeiro cabo, furriel E' segundo sargento.
Radiomotoristas - soldado, segundo cabo, primeiro
cabo. furriel e segundo sargento.
Radiotelegrafistas - soldado, segundo cabo, primeiro cubo, furriel e segundo snrgonto.
Sinaleiros telefonistas - soldado. segundo cabo, primeiro cabo, furriel e segundo sargento.
'I'elegraflstus - soldado, sogundo cabo, primeiro
cabo, furriol e segundo sargento.
Timoneiros - soldado, segundo cabo, primeiro cabo,
furriel e segundo sargento.
e) No serviço de saúde:
Enfermeiros =-soldado, segundo cabo, primeiro cabo,
furriel, segunto sargento, primeiro sargento e sargento ajudante.
Maqueiros sunitários - soldado, segundo cabo e primeiro cabo.
Praticantes de farmácia (e preparadores de laboratório) - segundo cabo, primeiro cabo, furriel, segundo sargento, primeiro sargento e sargento
njudante.

f) No serviço do administração militar:
Cortadores do talho - soldado, segundo cabo e primeiro cubo.
Cozinheiros de cozinha rodada - soldado, segundo
cabo O primeiro cabo,
Magarefes - soldado, segundo cabo e primeiro cu 1>0.
Moageiros...,..8oldado, segundo cabo e primeiro cabo.
Padeiros - soldado, segundo cabo e primeiro cabo.
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Sorvontes do locais do reabastecimento
o formações
administrathas
- soldado,
segundo
cabo e primelro cabo,
Art. 2.° Fica revogada a. legislação om contrário.
D t rrnina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento
o execução do presento docreto com fôrça.
de lei p rtcncer o cumpram e façam cumprir o guardar
tam inteiramento
como nêle se contém.
Os Ministros do todas as Repartições O façam imprimir,
publicar c correr. Dado nos Paços do Governo da Rcpú-

blica,

18 de Novembro de 1930, -ANTÓNIO OSCAU DE
Dominqo« Augusto Aloes da Costa
OliuiNt- Amumio Lopes Mateue - Luís Marta Lopes
da FOTlseca-António de Oliveira Salazar=s João JYamorado de A!!uia/'-Luís
António de Maoalhãe« Correia - Fernando Augusto Branco - João Antunes Guimarães= - Eduardo .Au,qusto Marques - (lustavo Cordeiro
liamoe - Ilenrique Linltarcede Lima.
t'JU

},'J' AG(,SO CAIL\lONA -

Deoreto

n.· 19:051

Tendo-se reconhecido
:1 necessidade
de ampliar algumas das disposições
do decreto
com fôrça de Ioi
11,0 17:379,
do 27 ao Sotcmbro de 1929, na parto relativa ao Ingresso
dos onfermciros
hípicos no quadro
dos fermdores;
Üsando da faculdado quo me confere o n.? 2/' do artízo 2.0 do decreto n.? 12:740, de 20 de Novembro de
1026, por fõrça do disposto no artigo LOdo decreto
n." 15::331, do \) de ~bril de 1928, sob proposta. dos Minístros de todas as Repnr-tiçõcs :
Hei por bom decretar, para valor como lei, o soguinto:
Artigo
1.0 O § [),o do artigo
142.° do decreto
n.017:379, de 27 de Setembro de 1929, passa a ter a

seguinte

redaeção :
§ 5.0 Aos actuais

soldados enfermeiros
hípicos
graduados
em primeiros
cabos, que se habilitarem
ao ingresso no quadro do ferradores,
será mantida
n graJnac;tIo até lhes pertencer a promoção a. primeiros cabos ferradores.
Art. 2.° Os §§ 1.0 (l 2.° do artigo 145,° do decreto
n.? 17:37D, de 27 de Setembro do 1929, passam a ter ti,
soguinto rNlacçi'lo:
§ 1.0 As prut;!ls de que trata o pr0sonte artigo
8f'r:í aplicá" los
guint0:
a) As que doclnrarom nüo desejar hahilitar-so
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com os exames que lhes são exigidos serão imedíatamente licenciadas;
b) As que, tendo sido submetidas
a exame do
mesmo curso, não tenham obtido aprovação contínuam pertencendo
ao extinto quadro de enfermeiros
hípicos, mas sem direito a promoção,
§ 2,° As praças abrangidas pelas alíneas a) e b)
do parágrafo
antecedente
serão reformadas
quando
tiverem ou atingirem quinze anos de serviço.
Art. 3,° Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se
portanto a todas as autoridades
a quem
o conhecimento
e execução do presente decreto com fõrça
de lei pertencer
o compram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente
como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições
o façam imprimir, publicar
e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República, em 18 de Novembro de 1930.ANTÓNIO ÓSCAR
DE FRAGOSO CARMONADomingos Augusto Alves da

Costa Oliveira-António
Lopes Mateus - Luis Maria
Lopes da Fonseca-· António de Oliveira Salazar - João
Namorado de Aguiar-Luis
António de Magalhiles Cor.
reia - Fernando Augusto Branco - Joilo Antunes Gui·
marães - Eduardo Augusto Marques - Gustavo Cordeiro
Ramos -i-Henrique Linharee de Lima.

Mini$tério da Guerra - 3.11 Direcção Geral- 3.& Repartição
Deoreto n.O 19:052
Usando da faculdade que me confere o n." 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fôrçn do disposto no artigo 1.0 do decreto
n." 15:031, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Mi·
nistro da Guerra:
hei por bem decretar:
Artigo 1.0 Fica nulo e de nenhum efeito o decreto
n." 18:846, de 12 do Setembro
de 1930, publicado no
Diário do Govêrno n. ° 212, La série, da mesma data.
Art. 2.° Fica revogada a legislação em contrário.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 18 de Nevembro de 1930.ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONA-

João Namorado de Aguiar.
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lIinistério da Guerra - Repartição do Gabinete do Ministro
Decreto n.> 19:069

Considerando que a antiguidade do pôsto de tenente
que
contada, para os efeitos do artigo 103.0 do decreto n." 17:378, de 27 de Setembro de 1929, aos oficiais dos quadros constantes do artigo 108.0 do mesmo
decreto coloca os oficiais dos outros quadros em manifesta desigualdade com aqueles ;
Considerando, portanto, que se torna necessário remediar tal inconveniente;
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.0 do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artigo LOdo decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos
Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 O artigo 108.0 do decreto n.? 17:378, de
27 de Setembro de 1929, passa a ter a seguinte redacção:
Artigo 108. ° Os oficiais do secretariado militar,
quadro auxiliar de artilharia, quadro auxiliar de
engenharia, quadro auxiliar do serviço de saúde,
picadores militares e chefes de banda de música
contarão a antiguidade do posto de tenente, para os
efeitos do artigo 103.°, da mesma data que devem
contar os oficiais sem o curso da arma, nas armas
de infantaria e cavalaria, do mesmo ano civil do
pôsto de alferes.
é

Art. 2.0 Todos os oficiais a quem, ao abrigo do referido artigo 108.°, já tenha sido concedido o aumento de
10 por cento sõbre o ~ôldo co~tinuarllo a recebê-lo, e
os efeitos do mesmo artigo modificado pelo presente docreto só serão aplicados para aumentos futuros.
Art. 3.0 Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fõrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir
publicar e correr. Dado nos Paços do Governo da Rep6~
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blica, em 27 do Novembro de 1930.-AN'rÓNIO
ÓSCAR DE
FUAGOSO CARMONA-Domingos Augusto Alve8 da Costa

Oliveira - António Lopes Mateus - Luis Maria Lopes da
Fonseca-António
de Oliveira Salazar=: João Namorado
de Aguiar - Luis António de Jl1agallu'ies Correia _ Fernando Augusto Branco - João Antunes Guimarães=:
Eduardo Augusto Marquee>: Gustavo Cordeiro RamosHenrique Linhares de Lima.

Ministério da Guerra-

f.a Direcção Gcral-:f."

Repilrtição

Decreto n.O 19:070
Usando da faculdade que mo confere o n." 2.° do artigo 2.° do decreto D.O 12:740, de 26 de Novembro do
1926, por fõrça do disposto DO artigo 1.0 do decreto
n.? 15:331, do 9 do Abril do 1928, sob proposta dos Ministros de todas as Ropartiçôes r hei por bom decretar,
para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 O § único do artigo 178.° do rogulamouto
do disciplina militar, aprovado
por docroto n.? 16:963,
de 15 de Junho de 1929, passa a ter a soguinto redacção:

§ único. No caso do o Conselho entender quo,
embora
provado
o facto 011 factos constantes
do
processo,
o argüido não deva passar ii, situação do
separado
ou demitido do serviço, mas sim ser-lho
aplicada
uma pena discipliuar,
so pelos referidos
factos não houver sido punido já, assim o comunicará ao Ministro da G uorra ou da Marinha.
Art. 2.° Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se
portanto a todas as autoridades
a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fõrça
de lei pertencer o cumpram (I façam cumprir e guardar
tam inteiramente
como nêlo 80 contém.
Os Ministros de todas as Repartições
o Inçam imprimir, publicar e correr. Dado DOS Paços do Govêrno da
República, em 27 de Novembro de 1930.-ANTÓNIO
ÓSCAR
DE FRAGOSO CARMONA- Domingos AU.'lwlto Alve,~ da

Costa Ollveira-- António Lopes Mateus - Luis Maria
Lopes da Fonseca-António
de Oliveira Solaear-« Joõõ
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Namorado de Aguim'-Luls
António de },[agallliles Correia-Fernando
Auqueto Bramco=-s Joõo Antunes Guimarãee-c-Eduanlo Auçus!o },[arques- Gustox» Cordeiro
Ramos-c-Tlenrique Linhares de Lima.

liuístério da Guerra - 2, & Direc~áo Geral - 3, a ncparliçáo
Decreto

n.O 19.:099

Reconhecendo-se
que o subsidio diário de 1>50 fi que
se refere o artigo 203,0 elo rogulamento
para a execução do Código de Justiçu Militar do 1896 é insuficiente
em virtude da depreciação actual da nossa moeda;
Atendendo
a que, por despacho ministerial de Fevereiro de 1928, já foi elevado a 1M aquele subsidio;
Tendo em atenção o disposto no decreto n. o 18:962,
de 25 de Outubro findo;
Usando da faculdade
que mo confere o n.? 2,° do artigo 2.0 do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro do
1926, ]lor fõrça do disposto no artigo 1,0 do decreto
n.? 1f>:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos Ministros do todas as Repartições:
Hei por bem decretar,
para valer como lei, o soguinte :
,
Artigo 1.0 g elevado it quantia de 101> o subsídio diàrio do 650 a q uo 80 refere I) artigo 203,0 do regulamonto para a execução do Código do J ustiça Militar de

189ü.
Art, 2.0 Fica revogada

a legislação cm coutrário.
Dntorminu-sc
portanto a todas as autoridades
a quem
o conhecimonto o execução do presente decreto com fôrça
de lei pertencer o cumpram o fnçam cumprir e guardar
tam inteiramente
como nêlo se contém.
Os Ministros
de todas as Iiepartlções
o façam ímprimir, publicar e. COrrI'T. Dado nos Paços do Govêrpo da
República, cm 6 de Dezembro de 1930.-ANToNlo OSO.AR
FRAGOSO CARMONA =-Dominços Augusto Alve. da
Costa Olireira - -António Lopes Mateus - Luis Maria
Lopes da Fon8eca- António de Oliveira 8alazar-Jodo
Namorado de .Aguiar-Luís
António de Maqalhãe« Üorreia -Fernando
.Augusto Braneo=-sloão Antune .. Guir
marãe« - 8duardo Auqust» Marque» - Uustavo Oordetr»
Ramoe-« Ileurique Linharee de lima.
DE
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2. o - Portaria s
Ministério da Guerra - 3. à Direcção Geral- ta Repartição
Portaria n.O 6:960

Manda o Governo da República Portuguesa, polo Ministro da Guerra, aprovar e pôr em execução o regulamento para a instrução da infantaria (1.11 parte), ordem
unida.
Paços do Governo da República, 20 de Outubro de
1930. - O Ministro da Guerra, João Namorado de
Aguiar.
Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete do Ministro
Portaria n.O 6:972

t . evY':

.Ô(A

O·

I.'

C;J-I.

'1D3

Em harmonia com o disposto no artigo 148.° do decreto
n.? 17:379, de 27 de Setembro de 1929: manda o Governo
da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, apro. var e pôr em execução o regulamento para a promoção
aos postos inferiores do exército, que é publicado em separata.
Paços do Govêrno da República, 26 de Novembro de
1930.-0 Ministro da Guerra, João Namorado de Aguiar.

Jinistério da Guerra - LIl Directão Geral- 3.a Heparlição •

i-J.tJ.1
ff
1 f. I·

I,..1M I 'SI '1

°,',"11'

f~

Portaria n.s 6:974

Considerando que os concursos a que se refere o artigo 770.° do regulamento para a promoção aos postos
inferiores do exército, de 26 d~ ~ovembro de 1930, não
podem ser abertos nas datas indicadas no mesmo regulamento em virtude de a sua publicação ter sido posterior às mesmas datas;
Considerando qUE\ assim se torna necessário alterar
não só as datas referidas, como as que ali são marcadas
para as várias operações dos mesmos concursos;
Considorando que há necessidade de os concursos se
realizarem o mais ràpidamente
possível. não só para não
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prejudicar
os candidatos
lJ.uo vierem a SQl' aprovados,
como também para a boa regularidade
do serviço, "isto
os concursos sorom válidos para as vagas quo estão em
aborto desde 1 de Janeiro do corrente ano; mas
Considerando
também (Fie, na fixação da data do inicio das pro"as, S0 devo atender a q no os candidatos tonhaui tempo para tomarem conhecimento do regulamento
o para se habilitarem
a satisfazer à matéria nova introduzida nos programas
dos concursos;
Considorundo
ainda que a realização ele uma ou mais
proYas do um concurso poderá vir a colidir com a de
uma 011 mais provas de outro;
Consi(10r:m<l0 finalmente
que se deve prever o caso
do alguns concursos não torem ainda terminado quando
se ronlizar a nomeação dos quadros pura a próxima escola, de recrutas, o que poderá originar iacompatibilidados no desempenho
de ambos os serviços, quer pelos
membros dos júris, quer pelos candidatos:

Manda

o Govêrllo da República Portuguesa,
pelo Mida Guerra:
1.0 Que os concursos a que se refere o artigo 770.°
do regulamcnto
para a promoção aos postos inferiores
do oxército, do 2G de Nov inbro de El30, sejam abertos
em 15 do corrente mês do Dezembro, devendo as provas começar cm 15 de Janeiro do UW1, ficando assim
nesta parto; alterados os artigos G7.0, G9.o, 125.°, 127.0;
10G.o, 108.°, 400.°, 49~.0, f)[)8.o e 5GO.o do mesmo regulamento.
2.0 Que nas unidades, repartições e estabelecimentos
com sede nas ilhas adjacentes
os concursos para o põsto
do primeiro sargento das armas de infantaria e do artilharia,
para o ingresso
no quadro de sargentos do secrotariado
militar o para o pôsto do primeiro sargento'
do secl'C'tariado militar sejam abortos com a antocedõncia precisa para quo as declarncões dos candidatos,
devidamente informadas, (lêem entrada, eudereçadas ao presidcnte do júri, no quartel general do Govêrno Militar de
.I..isboa até o (lia no do Dezembro, devendo ser mandados scauir para Lisboa, do forma a poderem aprosoutar-so !lO roferitlo quartel grlll'ml pejo monos três dias
antes <lo começo (las provas, os candidatos
que os comandantes
ou chefes das referidas unidades, repurtiçõos
(I "stabclrciIllelltos
reconheçam q uo viriam a estar em
condições de admissão ao concurso no dia 30 do Dezemnistro
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bro se até êste dia permanecessem na situação em que
estavam à data em que o concurso foi aborto.
Caso não haja candidatos devorá ser feita a noccssária comunicação, por escrito, ao presidente do júri, devendo essa comunicação dar entrada no referido quartel
general até o dia 30 de Dezembro. Ficam assim, nesta
parte, alterados os artigos 199.°, 493.° e 561.° do rogulamento citado.
3.° Que o prazo para a entrega das declarações dos
candidatos a que se referem os artigos 71.° o 129.° do
regulamento termino no dia 30 do Dezembro e o daquolas a qlle so referem os artigos 201.°, 495.° o 503.° termino no dia 24 de Dezembro.
4. ° Quo as informações das declarações a que se referem os artigos 73.° e 131.° do rogulamonto devem SOl'
referidas a 7 de Janeiro do 1931, devendo os documentos a que se referem os §§ LOS dos mesmos artigos ser
enviados aos presidentes dos júris no dia 8 do mesmo mês.
5. o Que as informações das declarações de que tratam os artigos 203.°, 497.° o 565.° devem SOl' referidas
a 30 do Dezembro, devendo neste dia ser enviados aos
prosideutos dos júris respectivos os documentos a quo
se referem os §s LOS dos mesmos artigos.
6.° Quo a nomeação dos júris dos concursos a que so
referem o artigo 74.° e sou § 1.0 e a segunda parto do
urtigo 132.0 (grupo de especialistas, companhia de torpedeiros do grupo de defesa submarina do costa, unidades das ilhas adjacentes o unidades o escola prática da
arma de engenharia) deve SOl' feita no dia 8 do Janeiro,
para os efeitos <lo disposto nos artigos 77.° e 13:>.°, e a
dos júris dos concursos a que so referem a primeira
parto do artigo 132.0 e os artigos 204.° o seu § 1.0,
498.0 e seu § 1.0 e 5G6.0 e S(3U § 1.0 deve SOl' frita com
a antecedência necessária para que as suas primeiras
reüniões se efectuem no dia 2 de Janeiro para os efeitos
do disposto nos artigos 135.°, 207.°, 501.0 e 5G9.0
7. o Quo o prazo para o exame dos documentos (' para
a remessa das informações, :1 que se referem os artigos 78.°, 136.°, 208.°, 502.° o 570.°, termine:
a) No dia 11 de Janeiro do HHH para os concursos
para o põsto do furriel (I para os concursos para o pôsto
do segundo sargento do grupo do cspocialistas, da companhia do torpedeiros do grupo do defesa submarina de
costa, das unidades das ilhas udjnccntes o das unidades
e escola prática da arma de engenharia;
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b) No dia 9 de Janeiro do mesmo ano para os concursos para o põsto de segundo sargento, de que trata
o artigo 124.° e seu § 3.°, e para os restantes concursos.
8. ° Que o prazo para chegar ao conhecimento do júri
a indicação a que se referem os artigos 79.°, 138.0,
210.0, 504.° e 572.° termine no dia 12 de Janeiro de
1931;
9.0 Que a nomeação das comissões a que se referem
os artigos 142.°, 214.°, 508.° e 576.° seja feita no dia
10 de Janeiro de 1931 ;
10. ° Que a data em que nenhuma comissão deixará de
funcionar, conforme o disposto nos §§ 3.°8 dos artigos
142.0, 214.", 508.° e 576.°, será o dia 15 de Janeiro de
1931 ;
11.0 Que a data para a apresentação dos temas, a <fue
se referem a primeira parte do § 1.0 do artigo 143.° e
os §§ 1.08 dos artigos 215.°, 509.° e 577.°, será o dia 10
de Janeiro de 1931;
12. ° Que as datas constantes do artigo 84.°, da se·
gunda parto do § 1.0 do artigo 143.°, dos artigos 147.°
e 148.°, do § 3.° do artigo 215.° e dos artigos 220.°,
221. 0, 513.°, 514.°, 581.° e 582.° são alteradas para o
dia 15 de J aneiro de 1931;
13.0 Quo as datas fixadas para a prestação das provas escritas, bem como a ordem por que os candidatos
aprovados nos tas provas devem prestar as provas prática o oral, poderão ser alteradas por meio de nota ou
circular dêste Ministério, caso venha a reconhecer-se que
tal é absolutamente indispensável para a realização dos
concursos;
14. ° Que os candidatos dos concursos que não estive
rem concluídos à data da nomeação dos quadros instrutores do próxima escola de recrutas não sejam nomeados para fazer parte dêsses quadros, e que os respectiVOf\ membros
do júri que necessitem de tomar parte na
escola de recrutas para efeitos de promoção, sejam, com
a necessária antecedência, substituídos pela forma prescrita no regulamento.
Paços do Govõrno da República, 5 de Dezembro
do 1930.- O Ministro da Guerra, João Namorado de
.Aguiar.
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3. °- Determinações
lIinislério da Guem - n~llarli~ão do Gabinele do Hinislro

I) Que se publique, para os efeitos devidos, a seguinte
relação das unidades que têm alguns cadernos de registo
de alterações neste arquivo goral :
Administração

militar:

1.0 grupo de companhias de administração
Grupo de trem n.? 1.
L" companhia de trem hipomóvel.
Companhia de subsistências.
3.a companhia de trem automóvel.
T," companhia de oquipagens.
Artilharia:
Grupo de batarias de artilharia a
Grupo de artilharia de guarnição
Grupo de artilharia de guarnição
Grupo do artilharia de guarnição
Grupo do artilharia de guarnição
Grupo de artilharia do guarnição
Regimento do artilharia n." 8.
Regimento de artilharia montada.

militar.

cavalo.
n. o 1.
n.o

2.

n.? 4.
TI. ° 5.
n,?

6.

Caçadores :
Regimento do caçadores 11.° 4.
Batalhão do caçadores n.o 1.
Batalhão de caçadores n. o 2.
Batalhão de caçadores n, o 4.
Batalhão do caçadores n. o r).
Batalhão de caçadores n." ú (1008

tt

1011).

Oiclistas:
Batalhão (te ciclistas n.o 1.
Oavalaria i
Regimento do cavalaria n." [).
Engenharia :
Regimento do supadoros mineiros,
Infantaria:
Regimento

de iufuntnria

1l.D.~

Regimento do infunturia u."

(i

(t8Ü;-) 11 H)()li-praças).
(100S a 1914
oficiais ).

ORDEM DO EXÉRCITO

1.- Série
Regimento

N.o 17

1017

de infantaria

n. o 16 (3.0 batalhão

de
de
do
de
de

n. o 21 (3.0 batalhão).
O
0
D. 22 (2.
o 3.0 batalhões).

-

Hl07 a

1913 -praças).
Regimento
Regimento

Regimento
Regimento
Regimento

Motralhadoras

infantaria
infantaria
infantaria
infantaria
infantaria

D. o

2:3.

n. o 34.

11.° 35.

:

2. o grupo de motralhadorus.
4. o grupo do metralhadoras.
5. o grupo
7. o grupo

de motrnlhadoras.
de metralhadoras.

Serviço

de saúde:

3.:L companhia
Tropas

de saúde.

do reserva:

Regimento de infantaria
de reserva
Regimento de infantaria de reserva
Regimento de infantaria de reserva
Regimento de infantaria de reserva
7. o grupo do batarias do reserva.

n. o 1.
n." 23.
n, o 34.

n." 35.

Diversos:
Dopósito

do adidos da guarnição

do Lisboa.

Ilínislériu da Guerra - LIl Ilirccção Geral- 2.'" n~parliçáo
II) QUI) fique suspensa, até no' 11 ordem, a determinaçào Y) da Ordem do E.x}prcito II. o 13, L" série, de 10 de
Setembro
do corronto uno.
OH aVerbtl.lllontos feitos não têm igualmente, até nova
ordem, efeito algum nem para rectificações no tempo de
serviço nem para voncimontos.

(CirculaI"

Il.O

1, do !?8 do Outubro).

li.iKlério da Ga rra-1.&

Direcçlu Geral- :1.&IItparlí~ift

III) Que ns prtwas da extinta classe do enfermeiros
hípicos doi. COI do ter :J. sun mntrícula numa secção única,
conformo dispunha. o artigo 88.0 do decreto n." 12:161,

1018

ORDEM: DO EXERCITO

N.o 17

1." Série

de 21 de Agosto de 1926, sendo desde já transferidas
para as unidades ou estabelecimentos militares onde
prestam serviço, devendo as que estejam em estabelecimentos onde não haja matricula aberta ser colocadas
nas unidades que lhes forem indicadas.
Com os licenciados e da reserva activa deverá proceder-se conforme está determinado para os ferradores.

lioislério da Guel rd - 2. a Direcção Gcral- t •a B.epariiçi.

IV) Que as botas o alpargatas com solas de borracha
deixadas pelas praças ao serem licenciadas, bem como
as polainas julgadas incapazes deixadas pelas mesmas
praças, sejam todas remetidas ao Depósito Geral de
Fardamento e Calçado, no que se utilizarão, sempre que
seja possível, as taras que as unidades tenham que devolver ao mesmo Depósito.
A presente determinação não é aplicável às unidades
dos Governos Militares da Madeira e dos Açores e revoga o n. ° 7.° constante da Ordem do Exército, La série, de 1923, p. 301.
Esta determinação substitui a determinação II) da Ordem do Exército n." 8, La série, do corrente ano, P: 381.

V) Quo as remessas de artigos do fardamento e calçado, 11 efectuar pelo caminho de ferro, dirigidas ao
Depósito Geral de Fardamento o Calçado, deverão ser
destinadas à estação de Lisboa-Santo
Amaro quando
efectuadas p810s regimentos de infantaria n. os 11 e 15,
batalhões de caçadores n." 4 e de ciclistas n." 1, regimentos de cavalaria n.OR 3 e 10 e do artilharia ligeira
n. ° 1 e pela Escola Prática de Artilharia.
Todas as outras unidades e estabelecimentos militares
que tiverem de utilizar a via férrea deverão expedir as
remessas para. a estação do Lisboa-Alcántara-Terra.

linislério da Guerra - 2. a Direr,ção Geral- 2. a Repartição

VI) Que os conselhos administrativos das unidades e
estabelecimentos militares onde sejam elaborados eontratos de arrendamentos do prédios militares, quer se

1.& Sério
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trate do edifícios quer de terrenos, deverão exigir aos
arrendatários, nos termos do § LOdo artigo 135.0 do
decreto n." 16:731, de 13 de Abril de 1929, a apresentação do documento referente ao pagamento da contrihuíção industrial ou imposto profissional, ou de qualquer
das suas prestações, sempre que o arrendamento se destino a fins industriais, devendo essa apresentação constar do corpo do auto.

VII) Que se suscite a observância do disposto na determinação III), inserta a P: 708 da Ordem do Exército
n.? 14, VI. sério, de 25 de Agosto do 1929, não tendo
seqüência pela 2. a Direcção Geral, até o fim do ano económico corrente, as solicitações para a realização de
obras de novas construções.

VIU) Que, tendo, nos termos do artigo 2.° do decreto
n." 18:970, de 28 de Outubro de Hl30. de ser enviados
ao Tribunal de Contas os contratos dofinitivos de obras
e arrendamentos, que ficam arquivados na Repartição de
Contabilidade dõsto Ministério, deverão os conselhos
administrativos e as entidades que elaborem êsses contratos ficar com uma cópia dêles em papel comum. devidamente assinada por todos os indivíduos que intervieram
no contrato original. Pelo que diz respeito aos contratos
provisórios do venda, a que se refere o artigo 12.0 do
decreto n." 11:155, de 16 de Outubro de 1925, deverão
ser enviados em duplicado à 2.11 Repartição da 2. a Direcção Geral do Ministério da Guerra, visto ter um dos
exemplares de ser enviado ao Tribunal de Contas, nos
termos da alínea e) do n. o 2.0 do artigo 16.0 do decreto
n." 18:962, de 25 de Outubro de 1930, ficando também
arquivado na Repartição de Contabilidade acima indicada. Quanto aos contratos definitivos de arrendamentos
6)U vendas,
a que se refere o § 2.0 do artigo 12.0 do decreto n. o 10:498, do 2 de Fevereiro de 1925, deverão
SOl' elaborados ern triplicado, sendo o original em papel
selado e os restantes em papel comum, a fim de poderem
estes exemplares ficar arquivados. um no respectivo conselho administrativo e o outro na 2.:loRepartição da
2.11.Direcção Geral.
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Direcção Geral- 3. II Reparlição

IX) Que, como esclarecimento à doutrina do decreto
n.? 18:970, de 2~ do Outubro findo, se observe o seguinte:
,
a) Os conselhos administrativos, a partir do corrente
mês, deixam do sacar, como até aqui o faziam, as importâncias correspondentes
nos duodécimos rara despesas
de material;
b) Em cada mês os conselhos administrativos poderão
sacar verbas pam material até 2.500:>, sem para isso nocessitarem de autorização;
c) Desde que necessitem despender, om cada mês,
verba superior /1, 2.0006, solicitarão fi êsto Ministério,
por intermédio desta Direcção Geral, a devida autorização, e só depois desta concedida poderão submeter a
processo os respectivos títulos, porque ti 5.:1 Repartição
da Direcção Geral de Contabilidade Pública só faz o
ordenamento do pagamento dos títulos processados depois de receber a comunicação dos despachos a que se
refere o § 2.0 do artigo 1.0 do decreto n.? 18:970.
Nos restantes casos e 1)(,10 que respeita à doutrina do
artigo 14.0 do decreto n.? 18:381, observar-se hi o que
consta do despacho de S. R, ,a O Ministro das Finanças, transcrito na nota-circular n." 18:103, de 213de Outubro findo, da 3,:' Repnrtição desta Direcção Geral.
(Circular n." 48 do 4 ele Novembro).

X) Que o 2.0 e 3.0 grupos do regimento de sapadores de caminhos de forro, nqunrtelados, respectivamente,
om Santo 'I'irso e gntroncn.mento, passem a ter administração independente, devendo observar-se o doterminado na alínea b) do artigo 2.0 da organização e funcionamento dOR conselhos ndministrntivos. (Ordem do
Exército lI,O 18, V' série, de 1\"111,p. 1340).

Ilinislério da 6u<'rI'a- P

Direrção Gcral- 3.a Brparliçiio

XI) Q.uo os alunos do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército o Armnda e ou Casa Pia do Lisboa,
quando nu situação 00 adiados por motivo de estudos,
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sejam considerados
ao abrigo dó n. o 6.0 do artigo 2. o do
decreto n." 17:695, de:! de Dezembro de 1929.

XIl)
D.O

Que sejam

6.° do artigo

eonsidorndos

ao abrigo do disposto

no

2.° do decreto n." 17:($95 os recrutas

licenciados por forca das disposições legais
gam à frcqüência das escolas de quadros e
cianos e ainda aqueles que embora dados
instrução
de recrutas tenham do freqüentar

que OH obrioficiais miliprontos da
as referidas

escolas.
4.

o-

Declarações

Jlillistério da Guma - Reparti~ão do Gabillf,tc do &Iillistro
I) Que se encontra
à venda no Depósito de Publicações dêste Ministério (Largo da Graça, Lisboa) o Regulamento de Caxalaria, primeira parte, «Instrução tática»,
título IV. «Escola do polotão», ao preço do lt530 por cada
exemplar.

II) Que a soparata do Regulamento para a promoção
aos postos inferiores do eaéreito, a quo se 1'01'01'0 a portaria n.? 6:\lí2, publícada na presente Ordem, deve ser
considerada
como Ordem do Exército para efeito de encadernação
das Ordens do Eeército
figurar nas respectivas
colecções.

III)
também

ano e

determinação
V do n. o 2.0 da. Ordem do
13, de 10 de Setembro do corrente ano,
extcnsivn às pra\8s de pré.

Quo

Exército

do corrente

ti.

H.O

JlillislÍ'rio da Guma - Eslahdcrimflllos

ó

(lroJutore~ do Sliuislério da Guerra

IV) Que ti. Fábrica. de Cartuchamo o Pólvoras Qufmicas de Cholas, que, desde Julho de 19~8, vive em regime
de industriulizução,
entregou, no mês do Outubro findo,

1022

ORDEM DO EX~RCITO N.- 17

1.' Série

nos cofres do Estado, correspondente
ao ano económico
que findou, a quantia de 54.115tS, om que, como contributção industrial, foi colectada.
Já em Abril último e correspondente
ao ano económico
do 1928-1929 entregara
nos mesmos cofres, além da
quantia de 96.84315, om que, como contributcão
industrial, fõra colectada,
a de 155.93M48, com que, como
retributção
ao capital, concorreu para o fundo do aquisição de material de mobilização.

Jotlo Namorado de Aguiar.
Está

conforme.

o Ajudante

General,

•

