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ú cumprimento da lei venho apresentar-vos o relatório dos negócios que
correm pelo ministério da guerra.
-.-'..-. ...

Chamado pela confiança da coroa para organisar o actual gabinete, fui ao

mesmo tempo encarregado deste ministério, por decreto de 3 de Março

ultimo. Havendo decorrido mui pouco tempo entre minha nomeação, e a

abertura da assembléa geral, facilmente comprehendereis, que não me será

possivel offerecer-vos um trabalho tão desenvolvido e accurado quanto fora

para desejar. Todavia esforçar-me-hei por indicar-vos desde já o que me

Recorre, como mais importante, nos diversos ramos do serviço, sem por isso

F dispensar-me de reclamar de vosso zelo e sabedoria, no decurso da sessão,

quaesquer outras medidas, que mais particular conhecimento dos negócios possa sug-

gerir-me, ou que circumstancias supervenientes tornem necessárias
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Secretaria de estado dos negócios da guerra.

:'.'*-ry'*.-' ¦'.-'- ^'£v*'^

Pelo § 1° do art. 7o da lei n. 1042 de 14 de Setembro de 1859 foi o governo
aulorisado para alterar os regulamentos desta secretaria de estado, e das reparti-

ções do ajudante-general, e de quartel-meçtre-general; e polo § Io do art. 9o da lei

n. 1101 de 20 de Setembro de 1860, para reformar a eontadoria geral da

guerra. Destas autorisações fez uso o meu honrado antecessor nos termos do regu-
lamento approvado por decreto n. 2677 do 27 do Outubro do anno passado, col-
locando aquellas repartições n'um pó mais conveniente, pois quo passão a correr

por sob as immediatas vistas, e impulso do ministro os assumplos cuja superin-
tendência pertencia privativamente ás repartições do ajudanfe-general, e de quar-
tel-mestre-genéral, e á eontadoria geral da guerra: isto é, a administração dõ pessoal
e do material do exercito, e a fiscalisação das despezas militares.

Pela reforma eiTeituada, a antiga secretaria de estado, o as três repartições mencio-
nadas, passarão a constituir a nova .secretaria, a qual ficou dividida em quatro direc-

torias geraes, independentes entre si, mas todas sob a direcçãoe fiscalisação immediata
do ministro da guerra. Á primeira das ditas direcionas ficou competindo o preparo
e expedição das ordens e documentos concernentes aos negócios geraes da admi-

nistmção, e que, por sua natureza, não tem decorrer privativamente por nenhuma
das outras direcionas • a segunda, tudo quanto diz respeito a administração, edisci-

plina do pessoal do exercito; á terceira, a gerencia administrativa, e fiscal do arma-
mento, equipamento, fardamento, e mais material necessiario nos corpos, e estabeleci-
mentos militares para seus diversos serviços; e a' quarta finalmente, a organisação -

dos orçamentos do ministério da guerra, e á fiscalisação dos fundos consignados para
as despezas do mesmo ministério.

0 regulamento geral da secretaria designou a generalidade dos trabalhos de cada
uma das directorias, debaixo do ponto de vista acima indicado; e regulamentos espe-
ciaes, que se estão organisando estabelecerão precisamente os tramites de suas rela-
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ções reciprocas, tendentes a facilitar o mais que fòr possivel o expediente que por
• ellas corre, e a mais prompta fiscalisação do cumprimento das ordens expedidas.

Estando esta reforma em execução, ha apenas seis mezes, c faltando-lhe regula-
mentos complementarcs, não é ainda possivel apreciar exactamente todos os seus
efteitos práticos com relação á idéia capital do systema adoptado. Um estudo aceu-
rado sobre os resultados de mais longa pratica, fará conhecer as condições em que
deve assentar a harmonia do todo com cada uma de suas partes; mostrará aneces-
sidade de uma ou outra alteração nas fôrmas secundarias do systema; e habilitará
emfim o governo para aperfeiçoa-lo.

As repartições do ajúdánte-general, e de quartel-mestre-general, e a contadoria

geral da guerra, quando fimecionavão como repartições distinetas, muito serviço

prestarão á administração geral nos ramos especiaes. cuja superintendência foi
confiada a cada uma dellas; e o governo espera que, fazendo agora essas reparti-

ções parte integrante da secretaria de estado, recebendo directamente as inspirações,
e as ordens do ministro, sem as delongas que produzia a correspondência oílicial
deste com os chefes das mesmas repartições; o serviço dellas tornar-se-ha mais
expedito, e mais profícuo; e seus resultados corresponderão, por sua uniformidade,
á unidade do pensamento administrativo.

A organisação actual da secretaria de estado, reconhecida em outros paizes como

a mais vantajosa, especialmente pata a expedição dos negócios militares, pela

promptidão da execução dos serviços; estava uo pensamento do governo, quando
em 1857 creou, com autorisação do poder legislativo, a repartição do ajudante-general.

Se então o governo não completou seu pensamento, organisando a secretaria de

estado sob a forma complexa, cuja utilidade havia reconhecido, foi porque não

estava ainda para isso, autorisado. Crebu somente a dita repartição do ajudante-general,

extinguindo o commando das armas da corte, para o que também teve autorisa-

ção. Aquella repartição que, funecionando durante perto de quatro annos, mostrou
te

na administração do pessoal do exercito a vantagem de sua instituição; constitue

hoje a segunda directoria geral da secretaria de estado.

O respectivo director geral continua ainda, pelo novíssimo regulamento, a

exercer as funcções administrativas e disciplinares que competião ao commando
G.
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das armas da còrle (como as exercia na qualidade de ajudanle-general) compre-
hendendo-se também na sua jurisdiecão a provincia do Rio de Janeiro.

A experiência tem suficientemente mostrado, que nem um inconveniente
resulta ao serviço de que o director geral da segunda directoria continue a

administrar e Bscalisar o serviço e disciplina daguarnição da corte. A accumulação,
no mesmo individuo, do exercício das lüncções dos dous cargos, é, ao contrario,
mais profícua á marcha do serviço militar, porque abrevia o expediente relativo

a esse serviço na guarnição, pelas relações olliciaes immediatas em que se achão
o ministro da guerra, e o ajudante-general. O restabelecimento, pois, do com-
mando das armas da còrle produziria maior dispendio dos diiiheiros públicos, sem

nem uma garantia de mais utilidade para a administração e disciplina dos corpos
aqui estacionados. O pessoal da segunda directoria geral, convenientemente
adaptado ás necessidades do serviço da guarnição da corte, fará com que não
seja de nem um modo sensivel a falta de uma repartição especial, meramente
apparatosa, para exercer aqui o commando das armas.

Conselho Supremo Militar.

O conselho supremo militar continua, com o critério, e circumspecção que o
têm earacterisado, a eoadjuvar o governo, interpondo seu parecer sobre os assumptos
controvertidos de direito militar, a respeito dos quaes é consultado.

Como tribunal superior de justiça militar, o conselho supremo, usando da
faculdade que lhe conferem as leis de sua instituição, mas tomando por norma
os princípios humanitários, que as luzes do século têm introduzido na legislação
criminal dos povos civilisados; continua a ser o antemural dos réos militares, não só
contra a arbitrariedade que não raras vezes se levanta, apadrinhada principalmente pela
confusão do nosso systema de processo criminal, como também contra o excessivo
rigor dos regulamentos penaes do exercito, que vão já tocando as raias de um
século de existência, a despeito do progresso das idéas, e das instituições liberaes,

que nos regem.
G.
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Eslou intimamente convencido de que é de toda necessidade urna reforma ra-
dical das leis regiüainentaies daquelle tribunal, na parte concernente ao exercício
de suas funeções judiciaes; mas a experiência me tern fortificado na idéa de que
tal reforma seria extemporânea, seria até improlicua, se precedesse á adopção de
um código de processo criminal militar. As attribuições judiciaes daquelle tribu^
nal não podem ser precisamente definidas, sem que estejão determinadas as for-
mas do processo criminal militar de primeira instância, á vista da intima depen-
dencia em que se achão umas das outras.

O código criminal militar éuma das leis orgânicas de summa conveniência para
a boa constituição tia força armada regular: o governo conta com o concurso etlicaz
de vossas luzes para que o exercito seja dotado com esse acto que deve seraprin-
cipal base de sua disciplina.

Algum trabalho já se tem* feito com o íim de obtè-lo, e o governo se esforçará
é

por dar-lhe o conveniente andamento.
Vós sabeis, porque disso já vos informou meu antecessor no seu relatório do

anno passado, que o auditor de guerra da corte, juiz de direito José Antônio de Ma-

galhães Castro, apresentou um projecto de código criminal militar, que foi sub-
mettido á revisão de uma commissão composta dos conselheiros de estado visconde
do Uruguay, João Paulo dos Santos Barreto e< Manoel Felizardo de Souza e Mello.
Esta commissão deu conta do resultado de seus trabalhos, apresentando um novo

projecto de código, a que chamarei simplesmente penal, porque nelle, como no
do auditor de guerra, somente se classiticão os crimes, e se eomminão as penas-
O meu antecessor com o pensamento de completar o código criminal própria-
mente dito, incumbio á mesma commissão a organisaçáo do código de processo cri-
minai de primeira instância.

Posteriormente á esta incumbência, o mesmo auditor de guerra continuando
a demonstrar o seu louvável e patriótico zelo, e o interesse com que se dedica
ao estudo das necessidades da classe militar no exercício daquelle cargo, que
oecupa ha mais de sele annos, apresentou o complemento de seu primeiro traba-

lho em um projecto de código do processo penal militar, que remetti também á

ccmmissão, afim de ser apreciado na organisação do que lhe foi incumbido. Com

tanto melhor vontade assim procedi, quanto observei, que a mesma commissão
G.
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fazendo justiça ao critério e aos conhecimentos jurídicos daquelle magistrado, no

parecer que deu relativamente ao projecto por elle oflerecido, reconiraeridou-o como
digno de consideração, attentó o serio estudo e esforços empregados, e muito espe-
cialmente por lhe caber o mérito de ser o primeiro que .se occupou de tão impor-
tante e diüicil matéria.

Concluído que seja o segundo trabalho da commissão, todos os projectos serão sub-
mettidos ao esclarecido juizo da assembíéa geral, c o governo espera de vosso pa-
triotisrno, e saber, que, á vista delles, vos apresseis a dotar o paiz com urn código
criminal militar, que satisfaça ao mesmo tempo as necessidades do exercito, as ins-
tantes reclamações da humanidade e da.civilisação, e as conveniências da disciplina
militar.

O governo entende, porém, que para ser a disciplina do exercito conveniente-
mente sustentada nas suas mais pequenas particularidades, não é bastante o código
criminal militar; necessita também de um regulamento correceional das Iransgres-
soes da disciplina, puniveis pelas autoridades militares que exercem commando ; no

qual se especifiquem essas transgressões, os castigos eorreccionaes correspondentes,
e os meios de verificar a culpa, e de infligir a correcção aos infractores. Tal regu-
lamento é propriamente o regulamento policial da disciplina interna dos corpos, a

qual deve ser considerada como a base, corno o principal elemento da alta disci-

plina. Elle é essencial para cohibir o abuso, infelizmente tão generalisado no exer-
cito, da appíicação de arbitrários castigos eorreccionaes.

¦.'¦'_-¦'""' :¦:¦'¦, -..-.' A. .

O governo trata de organisar esse regulamento correceional: sua promulgação
deve acompanhar a do código criminal militar.

Se, pois, dotardes o exercito com o código criminal de que necessita, e que es-
pera desde os primeiros annos de nossa existência política: a reformado supremo
conselho de justiça militar, na parle judicial será uma conseqüência necessária do
mesmo código, porque este por sua natureza deve conter os princípios cãrdeaes, da
mesma reforma que serão desenvolvidos em regulamentos do governo.
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A respeito do exercício das funeções consultivas do conselho supremo militar, e
das resoluções tomadas sobre suas consultas, entendo que nada de essencial ha que
modificar no regulamento orgânico do mesmo conselho; porquanto o ministro res-
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ponsavel tem a faculdade de reduzir a actos administrativos, revestidos das formu-
Ias legaes, a doutrina contida no parecer ^resultante das consultas commettidas e
experiência luminosa dos generaes que no referido conselho funccionão.

Escolas militares.

A modificação dos regulamentos das escolas militares, para a qual autorisastes o

governo pelo § 2° do art. 7° da lei n. 1042 de 14 de Setembro de 1859, foi levada
a effeito por meu antecessor, pelo regulamento approvado por decreto n. 2582 de 21
de Abril de 1860, que por elle ja vos foi apresentado com o seu relatório do anno pas-
sado. Para as escolas central e militar promulgárão-se os regulamentos especiaes e
de disciplina de 18 de Janeiro do corrente anno. Estas escolas, bem como a mili-
tar auxiliar daprovincia do Riò-Grànde do Sul, só começarão a funceionar, segundo
o novo regulamento, neste mesmo anno. 0 governo entretanto aguarda o resultado
dos trabalhos dessas escolas, de conformidade com os últimos regulamentos, para
poder ajuizar com pleno conhecimento de causa da proficuidade da nova divisão dos
estudos, e das disposições administrativas e disciplinares, em que assentão os regu-
lamentos citados.

Escola de tiro do Gampo-Grande*

...
i ¦..¦.-.

Esta escola, que funecionava provisoriamente, teve regulamento, expedido por
decreto n. 2422 de 18 de Maio de 1859, e sua creação foi definitivamente appro-
vada pelo § 5o do art. 6o da lei n. 1114 de 27 de Setembro do mesmo anno.

O estabelecimento é destinado ao ensino do jogo e tratamento das differentes ar-
mas de fogo em uso no nosso exercito. Ali são os nossos oíficiaes e soldados ades-
trados nas regras praticas do tiro das ditas armas, do calculo de seu alcance, e do
acerto dos projectis, pelo exercicio de atira-los ao alvo. A instrueção que offiçiaes e
soldados adquirem neste ramo de educação militar, será depois por elles generaii-
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sada uniformemente pelos corpos do exercilo, para habilita-los a bem cumprir nos
campos de batalha o seu dever doloroso, mas infelizmente necessário.

Ha pouco determinei que de cada um dos corpos do exercito fossem mandados

| tiro um official subalterno, e oflkiaes inferiores e cadetes afim de
instruirem-se nas praticas que ali se ensinão; e, depois de promptos, regressarem
aos corpos a quie pertencerem para as transmitfirem a estes. Determinei também que
para esse fim fossem escolhidos de preferencia os que tivessem o curso da respec-
tiva arma, ou os mais intelligentes, e aptos para receberem a instrucção, e trans-
mittiJa regularmente.

Laboratório pyroleckiiico do Campinho.

ppíste laboratório foi creado, e funccionou por algum tempo, como estabelecimento
de ensaio de|onfe|fão dos objectos inherentés á pyrotechnia militar, de que se faz uso
nB-0£|b exéfpito. tendo, porém, a experiência mostrado a utilidade de sua perma-
ffpnciáf foi süa^r
27§ê Setembro

éàçao définitivarrientê approvada pelo § 3o do art. 6oda lei n. 1114 de
do áíiio |assado, e deu-se-lhe um regulamento provisório a 28 de Fm

vereiro do correinte anno, que está em principio de execução. O governo espera que o
estabelecimento
um regulamento

trabalhando methodieamente, segundo os preceitos estabelecidos em
que assenta na exjipencia de dez annos, continuará a prestar ao exer-

citoeaopaiz, na preparação das munições, e artifícios de guerra, os serviços que
já prestava como mero estabelecimento de ensaio. Conta também o governo que*
tegüla|ííade alliinlstrativa que passou a ter o laboratório, a qual afiança mais profícua
fiscalisaçao dopfundfe desti^tdos ao custeio do estabelecimento, será uma |arantia
deflcop^mia para a fazenda publica. f | 
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Fabricas de pólvora.

iHude da autorisação que concedestes ao governo pela lei n. 1042 de14 de Setembro de 1859, art. 7», § 9», foi reformada, pelo regulamento approvado
por decreto n. 2555 de 17 de Março de 186Ó, a fabrica de pólvora estabelecida
na rájz da serra da Eslrella. As alterações que por aquelle regulamento | fizerão
na administração do estabelecimento, e os melhoramentos introduzidos no systema
de fabrico da pólvora, vão preenchendo as vistas do governo, q^nto á economia
dos dinheiros públicos, e á melhor qualidade, e maior quantidade do gênero. 0
governo conta que o zelo da administração do estabelecimento, e a adopção de ele-
mentos de trabalho de reconhecida e justificada pròficuidade, habilitarão o paiz a
prescindi^ do concurso da pólvora de procedência estrangeira, pelo menos para occorrer
& suas necessidades principaes, sem prejuizo da economia da fazenda publica, nem
da qualidad|,da po|ora. flstas esperanças que nutre o governo, e que se lisongeia
de ver ena começo de realisação, depois do dirocinio de pouco mais de um anno
de administro 

|a 
fabrica pelo novo regulamento; serão sem duvida fortificadas

e *ealisadas|>elo |ese|volvimento que, com o correr do tempo, forem tendo todos
os outros^ ran|)s;|o serviço, e pelo resultado da introducção dos melhoramentos
que prodjizir o estudo dos hc|pens proficientes na matéria. |j
te A írespeito da fabrica de pjlvora %e teâ de estahele&r-se em M§to-Grosso, efB
virtude da autorisação que concedestes ào governo |j§> § 3° dotrt.Kda§éi
n. *04t de ii de ®e4eiHbro de l|59, «o posso adia^r emMform^s Jf^ue
já vos disse meu .antecessor em seu relat^Wjanfto pa^o.#á tinB§chegado
aquella (prptinojíemrfins^o mesmo anno o engenheiro Rodlphn§^ehneldt, én-
caiiregadoMda fufiação da dita fabrica; o qual poismou que, pelas primeiras expk>

Mffif- qae tóm feito dos terren^re^nheceu que lia com efteit§ ali ;é|íelementos
«ittííéfltefttes, pít_|| montar?S e íuiícíiionar eoM vantagja, o^stabeleciieittü de
fofembagão de ftotòm de que||||£«íeOT^
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utensílios, que forão mandados; e esteja determinada a localidade em que se deve
fundar a fabrica , e começados os trabalhos da construcção dos edifícios indispen-
saveis para montarem-se as machinas, e para as outras dependências do estabele-
cimento.

Esta fundação é, como já vos disse o meu antecessor, de simples ensaio. O governo
tem portanto recommendado todo o cuidado e economia no seu custeamento, afim de
evitar-se grande e inútil dispendio dos dinheiros públicos, no caso de mallogro, feliz-
mente não provável. *

Espera o governo também ulteriores e completas informações, e-os dados indispen-
saveis, para a organisação do regulamento que deve reger a fabrica, o qual ser-vos-ha
em tempo competente apresentado.

Fabricas de ferro.

A respeito da fabrica de ferro estabelecida em S. João do Ypanema, na provincia de
S. Paulo, nenhumas consideraçõesexpenderia eu aqui que não fossem mera redundância.
A posição topographica do estabelecimento, a falta de vias de communicaçao fácil para
activar a extracção de seus productos; e a concurrencia de productos semelhantes, mais
aperfeiçoados e mais baratos, das fabricas estrangeiras, muito actuárão para que a fa-
brica não correspondesse aos fins de sua instituição. Por isso resolveu o governo man-
dar suspender os trabalhos de suas officinas, conservando ali um pequeno pessoal só-
mente para velar sobre o plantio das arvores e a conservação dos edifícios, como já
vos foi communicado pelo meu antecessor. O estabelecimento conservar-se-ha nesse
estado, até que o governo resolva acerca do destino que deve dar-lhe.

Também ja" vos foi presente pelo meu antecessor, que grande parte do pessoal e
do mjaterial da fabrica do ferro do Ypanema fora destinada á que se mandou estabe-
lecer na provincia de Matto-Grosso, de conformidade com vossa autorisação confe-
rida pelo §3° do art. 7o da lei n. 1042 de 14 de Setembro de 1859. O engenheiro
Rodolpho Waehnelét foi também incumbido pelo governo do estabelecimento dafa-
lírica de ferro. Este engenheiro, como já vos disse, chegou ali em fins de Novemb$

j c
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do anno passado, e pelo mesmo tempo lá chegou também o material que foi do
Ypanema para a nova fabrica. O pessoal, porém, destinado aos trabalhos delia ainda
não havia chegado até 24 de Dezembro do referido anno, data da única communica-
ção que o governo recebeu do engenheiro acerca de sua commissão.

Essas delongas tem o governo tratado de prevenir, expedindo instantes ordens no
sentido de remover inconvenientes que porventura appareção; e aguarda mais
amplas informações sobre as probabilidades de bom êxito do projectado estabele-
cimento, também por ora de mero ensaio, para dar desenvolvimento á idéa de
sua creação, ou resolver sobre esta o que parecer mais consentaneo aos interesses
nacionaes.

Arsenaes de Guerra. Armazéns de artigos bellicos. Conselhos
Administrativos. Pagadoria das Tropas.

«

, O governo foi autorisado pelo § Io do art. 9o da lei n. 1101 de 20 de Setembro
de 1860 para reformar todos os estabelecimentos indicados neste titulo. Alguns
trabalhos achei concernentes a essa reforma; mas não estando ainda concorde com
todas as idéas capitães contidas nos projectos, e planos já elaborados, trato de estudar
a matéria e de combinar e desenvolver as idéas que tenho, para então levar a effeito
a mencionada reforma, sob condições que me parecem mais proveitosas ao anda-
mento do serviço, e á economia da fazenda publica,

Espero que breve o conseguirei, e que poderei dar-vos conhecimento de tudo

ainda no correr da presente sessão. <

''¦¦'¦.'. 
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Exereito.

§ 1.° Pessoal.

O pessoal do exercito, comovereis do mappa annexo, achá-se reduzido a 14,900

praças, isto é, a quasi cinco sextos da força de 18,000 homens decretada para o
*

anno financeiro de 1861 a 1862. Sua força actual é o termo médio da que con-

servou em effectividade durante os três últimos annos. Não tem sido possível
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eleva-la ao estado completo decretado por lei, porque seu movimento por altas e

baixas tem sempre produzido desequilíbrio, pelo maior numero destas em relação

ao daquellas. As vagas que deixão as baixas por conclusão de tempo de serviço, por
eximição, por deserção, e por fallecimento, difficilmente poderão ser preenchidas
pelo producto do recrutamento forçado, e ainda menos pelo concurso dos voluntários.

È por isso que na impossibilidade de conseguir pôr em armas a força que tem sido

fixada em annos anteriores, sem sacrifícios para o paiz, resolveu o governo conservar

em circumstancias ordinárias aquella de que absolutamente não pode prescindir^
é que realmente ha três para quatro annos é a que figura no quadro eífectivo do

exercito. Nestes lermos limitei-me a propôr-vos para o anno financeiro de 1862 ã

1863 a fixação de 14,000 homens, em circumstancias ordinárias; compondo 10,000

desses a força movei do exercito, e 4,000 a força fixa dos corpos de guarniçao das

provincias. Não tenho a presumpção de poder com essa força occorrer a todas as neces-

sidades do paiz; ella está áquem da precisa para tal fim • mas se os meios para
augmenta-la, tanto quanto é indispensável para que o serviço se faça sem vexame,

não produzem resultados satisfactorios, por mais esforços que se empreguem ná

execução desses meios; a decretação de uma força irrealisavel não passa de uma

ficção, não passa de mera formalidade vãa, e illusoria. A força pedida será distri-

buida proporcionalmente pelos quadros dos corpos do exercito, que se conservarão,
invariáveis para poderem receber maior numero de praças em circumstancias ex-
traordinarias.

Se a força armada permanente estivesse constituida de modo que fosse possivel
empregar o exercito somente no serviço que lhe é peculiar • a força, cuja fixação

propuz, poderia ser, em estado de paz, sufficiente para a guarda de nossas
fronteiras, e para occorrer a qualquer serviço próprio de sua especialidade
no interior. O destino actual do exercito não pode, porém, admittir essa
limitação ; e portanto a absoluta impossibilidade de pôr em armas maior
força, traz, como conseqüência, a necessidade do sacrifício de satisfazerem-
se ás urgências do serviço publico com a que tem sido possivel realisar
rios últimos annos. Esse sacrifício pode, porém, ser alliviado uma ou outra vez pelo
coíícürât) dé pequenos destacamentos da guarda nacional naquellas localidades onde

. 
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or dito sacrifieio se houver tornado mais penoso pela maior deficiência de força do
exercito.

§ 2.° Disciplina.

A disciplina do nosso exercito ainda não pode ser considerada na altura que
convém á força armada regular: muitos elementos concorrem infelizmente para que
ella não possa chegar ainda a esse grão. O pessoal que é mandado para as fileiras
ordinaraimente tirado da parte menos idônea da massa recrutavel do paiz; o frac-
cionamento dos corpos em pequenos destacamentos pelo interior das provincias, á
disposição das autoridades civis, que desconhecem e desaprecião os preceitos, a conve-
niencia e a utilidade do regimen privativo da milícia; a quasi impossibilidade, que
commummente encontrão os bons desejos dos commandantes desses destacamentos, de
fazerem respeitar aquelles preceitos, aquella conveniência, aquelle regimen, á vista
da natureza do serviço irregular, e todo alheio do especial da profissão das armas,
em que nos taes destacamentos são empregadas as praças que os compõem ; tudo
isso conspira em gráo elevado para estorvar que se mantenha a disciplina militar
na altura em que cumpre conserva-la nos corpos do exercito, para o bom desem-
penhodesua missão na sociedade.

É todavia lisongeiro reconhecer que esse estado ainda não fez com que o exercito
brasileiro desmentisse a índole pacifica do povo de que faz parte. Percorrei a esta-
tistica criminal da força armada, que ahi achareis, é verdade, muitos réos desses pe-
quenos delictos individuaes que infelizmente abundão nas camadas menos morigera-
das do povo; não os encontrareis, porém, desses grandes crimes que abalão os funda-
mentos da ordem publica; desses grandes crimes commettidos eolleetivãmente, e
que procedem da cega confiança na força material, do sinistro abuso das armas, e
da sempre fatal esperança da impunidade.

' Apezar dos graves defeitos da respectiva legislação penal, os crimes militares não

pàssão impunes por entre as tortuosidades e delongas do processo. A vigilância
das autoridades militares ; ô zelo é o interesse que quasi geralmente mostrão pela
conservação da disciplina entre seus subordinados, têm poderosamente concorrido

¦'¦¦:.:,:.'.¦¦.¦..¦'¦
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para neutralisar os effeitos perniciosos das causas, que acima indiquei, como prin-
cipaes dissolventes da unidade da disciplina.

Destruídas essas causas pela acção do governo, apoiada no concurso da vossa valiosa

e efficaz coadjuvação, poder-se-ha garantir ao paiz um exercito nas condições de

preencher dignamente os fins de sua instituição;

Os mais poderosos elementos para a constituição de um exercito, sob as indispen-

saveis condições de conveniência, são a boa qualificação de seu pessoal, e a prompta
e vigorosa repressão dos crimes e delictos de seus membros. Para esse effeito são de

absoluta necessidade uma boa lei de recrutamento, o código criminal militar, eore-

gulamento correccional das transgressões da disciplina. 0 governo não esmorecerá

na árdua tarefa de promover a consecução desses elementos principaes da discipli-

na militar; porque considera um exercito bem disciplinado, ainda que não seja nu-

meroso, como um seguro fiador da paz interna, e do respeito aos direitos nacionaes.

§3.° Instrucçao pratica.

Infelizmente melhores informações não posso dar-vos acerca da instrucçao pratica
do exercito. Nessa instrucçao ainda se seguem os compêndios de tactica elementar

adoptados pelo decreto n. 705 de 5 de Outubro de 1850 ; o que eqüivale a não seguir-

se compêndio nem um, pelos motivos que expuz á assembléa geral no relatório que
apresentei em 1856, como ministro. Sendo nomeado por um dos meus antecessores

presidente de uma commissão, cujos membros nunca forão designados, para rever as

òrdenanças de que usão as três armas do eiercito portuguez, e que no meu citado

relatório indiquei como as mais convenientes para experimentar na pratica do nosso

exercito (o que não foi possível realisar por falta de tempo, tive occasião de

reconhecer que essas òrdenanças , com mui pequenas modificações, que as

accommodem á especialidade de nossa organisação regimental, e á natureza

de nossas guerras prováveis, podem ser definitivamente adoptadas. Tencio-

no assim fazê-lo, e para isso aguardo somente a vinda do numero sufficiente de exem-

plares das referidas òrdenanças de que fizencommenda, para distribui-las pelos corpos

da exercihyafim de que comece a execução dellas em todos os das três armas ao

%^'V.
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mesmo tempo, com o que se previne a confusão que se seguiria da simullaneidade da
pratica de systemas diversos.

*
a

Dou summa importância á instrucção pratica do exercito: sem a tactica elementar
os corpos não estão habilitados para a execução dos principios da grande tactica; e
não são mais do que massas informes, movendo-se irregularmente, sem garantia ne-
nhuma de bom resultado nas grandes operações de guerra. A tactica elementar é,
como sabeis, a mola real do mecanismo, que faz augmentar a força dos exércitos
pela celeridade que imprime ás massas de que elles se compõem. Tenhamos em-
bora um exercito pequeno, mas instruamo-lo e disciplinemo-lo, convenientemente,
para habilita-lo a supprir o numero pela disciplina nas occasiões em que as circums-
tancias reclamarem o desempenho de sua missão.

'

A falta e a impropriedade dos compêndios de tactica elementar adoptados não
são as únicas causas da irregular e defeituosa instrucção pratica dos corpos do
exercito. Para isso também actuão com muita força a divisão dos corpos em peque-
nos destacamentos por diversos pontos das provincias em cuja guarnição se achão, e
o serviço meramente policial em que ahi se empregão officiaes epraças.Sem a reunião
de pelo menos dous terços da força de cada corpo no respectivo quartel não ha ins-
trucção pratica regular possivel. 0 governo tem em vista remover esses inconvenien-
tes pelo emprego de meios que conduzão a activar-se o melhoramento da disciplina
e instrucção dos corpos, sem perturbar-se a marcha regular e ordinária do serviço.

Cabe aqui dizer-vos de passagem, que o meio mais prompto e efficaz para ter
um exercito disciplinado, e instruido, e mantê-lo no estado conveniente de disci-

pliná e instriicção, é conserva-lo constante e privativamente adstricto á pratica de seus
deveres militares propriamente ditos; e isso só se pode obter entre nós pela divisão da
força decretada, em força combatente e força policial. A primeira estacionada nas
localidades que mais convier, pela facilidade de locomoção para os pontos onde qual-
quer emergência de guerra reclamar o seu concurso ; e á segunda distribuída pelas
provincias proporcionalmente ás necessidades destas para a policia de seu território. 0

governo tem em mente o estudo, não da conveniência da medida apontada; poí ser ob-

jecto de simples intuição; mas do modo de realisa-la sèm abalo,^ ^m íevarltaF

contrariedades, e sem grande augmento da despeza publica. Resolvida favorável-
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mente esta questão administrativa sob os pontos de vista propostos, o governo conta
com o concurso de vossa sabedoria para a realisação de sua idéa que considera de ma-
nifesta utilidade para o paiz.

í ;

pYYYY'.- '

§ 4.° Recrutamento.

Disse-vos acima que a impossibilidade de levar a força decretada para o exercito
ao seu estado completo provém da insuficiência do produeto do recrutamento força-
do, e do insignificante concurso de voluntários. Não tendes necessidade de que vos
diga que a insuficiência do produeto do recrutamento forçado é toda devida á falta
de uma lei especial que estabeleça norma para o processo do mesmo recrutamento
com regularidade, justiça e equidade. A negação que em geral manifesta o povo
para o serviço das armas, reclama instantemente essa lei, reclama instantemente
uma medida que venha coagir os indivíduos aptos para o mesmo serviço a pres-
fM» ™

tarem-se impreterivelmente ao que lhes cabe. As diversas, e numerosas disposições
que entre nós regulão o recrutamento são tão confusas, e sem nexo por causa de

-sua mesma multidão, e por terem sido promulgadas em differentes épocas, e sob a
influencia de circumstancias especiaes, que não se pode contar com o bom resultado
de sua execução. As arbitrariedades que dessa execução resultão, e que tantas vezes
têm ecoado no seio da representação nacional, altamente manifestão os graves defeitos
do systema.

São essas disposições irregulares, á cuja arbitraria execução dificilmente se poderá
pôr termo, que obstão a que o recrutamento forçado possa bastar para o preenchimento
das vagas que continuadamente se dão no exercito, pelos motivos que vos indiquei.

Í)a insuficiência do recrutamento não se resente somente o serviço militar; resente-se
lambem o direito que têm as praças, que concluirão o tempo marcado na lei, a'
taixa do mesmo serviço. Pode-se afirmar sem receio de incorrer na pecha de exa-
gerado que a quinta parte das praças actualmente existentes nas fileiras têm con-
clúido o seu tempo de serviço, e essas não podem ser escusas por não haver quem as
substitua, e por ser altamente inconveniente e contrario ás necessidades dó serviço,
rs ."„ * '

que o exercito fique mais reduzido do que já está actualmente.
O meu antecessor, com o pensamento de cumprirárisca o preceito datei pata COtti
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as praças que houvessem eoncluido o tempo de serviço a que são obrigadas, orde-
nou por aviso de 7 de Setembro de 1859 que todas nesse caso tivessem sua baixa.
Esta medida, aliás justa e equitativa, produzi o logo no exercito um desfalque de perto
de 2,000 praças; desfalque que iria muito adiante, se o mesmo meu antecessor,
reconhecendo a inconveniência da medida, não mandasse suspendê-la, ficando em
vigor as ordens anteriormente existentes de se dar baixa a uma praça por cada três
recrutas que se apurassem. Ora, quanto mais moroso fôr o recrutamento forçado, mais
tempo teráõ de servir, além do que devem, as praças que já o tiverem concluído.

Todas estas contrariedades reclamão instantemente de vossa solicitude, como um
acto de justiça, como um acto de suprema necessidade para o paiz, uma lei de
recrutamento adequada ás nossas necessidades, costumes, systema de governo, e á
índole de nosso povo. Se á feitura dessa lei, tão completa como a têm os paizes
mais do que o nosso adiantados em todos os ramos da organisaçao social, se op-
põem repugnancias que os dictames da prudência nos aconselhão de não arrostrar;
tende ao menos muito em vista (pois que a iniciativa da medida é toda vossa pela
Constituição) estabelecer, ainda que provisoriamente, um systema de recrutamento
forçado, cuja exequibilidade, sem atacar de frente preconceitos inveterados, que
só podem desapparecer sem abalo, com o correr do tempo, e pela força poderosa
da civilisação; garanta ao paiz o numero de homens, aliás não excessivo, que elle
exige para formar a força permanente, destinada á sua defesa. Só por esse meio
eessaráõ os clamores que se levantão contra o actual systema do recrutamento forçado.

§ 5.° Engajamento.

As nossas leis chamão voluntários para as fileiras offerecendo-lhes a van-
tagem de servirem menos um terço do tempo dos recrutados; uma gratificação diária
de meio soldo de primeira praça aos que nunca servirão no exercito, e de soldo

inteiro aos que já servirão; o prêmio de 300,$ aos primeiros, e de 400$ aos segundos,

a cada um destes e daquelles um prazo de terras de 22,500 braças quadradas, logo

que têm baixa; e ultimamente aos estrangeiros que se engajarem para o serviço mi-
G, ó
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litar, os direitos de cidadão brasileiro, depois de dous annos desse serviço, além
de todas aquellas vantagens.

Á vista destes favores ofterecidos aos voluntários e engajados , maravilha que a
maior parte do exercito não seja composta delles. É entretanto o contrario: todas
essas vantagens não são sufficientes para vencerem a repugnância do nosso povo
ao serviço das armas. A excepção de muito poucos que, por dedicação á vida mi-
litar, estão excluídos da regra geral da repugnância; á excepção desses moços que vo-
luntariamente assentão praça com o fim de estudarem nas escolas superiores do
exercito; os poucos voluntários que apparecem são desses homens, sobre quem actuão
motivos que os obrigão, illudidos a procurarem refugio nas fileiras. Outros, e não'
são poucos, assentão praça voluntariamente, recebem a primeira prestação do prêmio,
que é actualmente da terça parte deste, e logo depois desertão. Com os estrangei-
ros esse facto dá-se commummente : o assentar praça voluntariamente no exercito
é o meio mais fácil que elles encontrão para obterem com que regressar ao seu
paiz. O estrangeiro que emigra para o Brasil, e não obtém nas nossas colônias,
nem em estabelecimentos particulares accommodações que lhes facultem um meio de
vida honesto, não é (com raras excepções) um homem aproveitável: é este entre-
tanto o que vem procurar as fileiras do exercito, como o único recurso que lhe
resta. Se elle não aproveita a primeira prestação do prêmio para pagar o seu trans-
porte, e voltar para seu paiz, ou se não deserta com essa prestação, para dar largas
á vida desoccupada a que se tem affeito, se permanece nas fileiras; não penseis que
o exercito lucrou um bom soldado. Lançai as vistas sobre os resultados dos diversos
engajamentos que o Brasil têm feito de milhares de estrangeiros, e conhecereis que
esses engajamentos só nos têm trazido sacrifícios, desgostos, mallogros e prejuízos ;
e que desses milhares de engajados, apenas um limitadissimo numero tem sido
proveitoso ao serviço do exercito.

,/'rt f'- ." .;

Tenho sido um pouco prolixo neste ponto, com o fim de provar-vos que o en-
gajamento de nacionaes é um fraco elemento de manutenção de força armada em
um paiz como o nosso, onde os meios de vida são fáceis para o homem laborio-
so, onde a vida das armas está em antagonismo com a Índole do povo: que o
engajamento de estrangeiros é prejudicial ao paiz, em geral, e ao serviço militar em
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particular; e para tirar dessas provas a rigorosa conclusão de que o único meio
de conservar no Império um exercito, ainda que pequeno, mas o indispensável
para sua defesa, é a chamada obrigatória para o serviço das armas, dos individuos
que em vossa sabedoria julgardes que devem constituir a massa recrutavel da nossa
população.

Regulai, pois, por uma lei que tenha o cunho de vossa prudência e sabedoria,5
tão importante assumpto; e assim prestareis um relevantissimo serviço á justiça, á
humanidade, ao paiz, e ao exercito, fazendo cessar as arbitrariedades que produz
o systema actual, enxugando as lagrimas das victimas desse systema; dando á
nação os defensores permanentes que ella reclama, e merece; e dotando o exercito
de sãos elementos de disciplina, e de ordem.

S6.° Exiinicõesdo serviço militar.
A

Haja vários annos que o poder legislativo autorisa o serem os individuos que forem
recrutados para o exercito, eximidos do serviço das armas entrando para os cofres

públicos, ao principio com a quantia de 400$, e depois com a de 600$; sendo o

producto das eximições destinado a premiar voluntários e engajados. Esta me-
,:.'.',',..¦ ¦¦>

dida, permittir-me-heis que vos diga, não tem produzido as vantagens que se es-

peravão de sua adopção ; ao contrario, as desvantagens conseqüentes delia têm muito
influído para o desfalque das fileiras do exercito, especialmente depois da extensão

que se deuáidéaque a originou. O insignificante concurso de voluntários ao serviço

militar é uma prova mais que sufficiente da repugnância instinctiva do nosso povo a esse

serviço. E realmente admira que no nosso paiz, onde a affeição aos uniformes mili-

tares é tal que já chega aos limites da mania; onde o uso desses uniformes é imposto

aos empregados de diversas repartições civis, e de vários estabelecimentos particu-
lares; onde parece que uma grande parte da população pertence á classe militar,

pelos trajes de que usa; onde finalmente todos solicitão honras, e prerogativas
militares por diversas considerações: haja tão pronunciada repugnância aos ser-

viços, e aos sacrifícios por meio dos quaes se adquirem essas honras, essas prero-

gativas, e o direito ao uso desses uniformes tão desejados. De tal repugnância se
G
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segue que todo o indivíduo que é recrutado para o exercito, e que pode dispor da

quantia de 600$, ou obtè-Ia, mesmo por meio de compromissos, que muitas vezes

se traduzem em futuros sacrifícios para elle, exime-se do serviço por essa quantia; e

assim retirao-se das fileiras muitos recrutas, ordinariamente dos melhores. Não pen-

seis, porém, que elles sejão logo substituídos por voluntários ou engajados, engodados

pelo prêmio que se lhes garante. Não : a repugnância ao serviço militar, que deu

força de vontade ao recrutado para eximir-se, actúa com a mesma força sobre o que

está em plena liberdade, pára afugenta-lo de um regimen de vida que lhe é repugnante.

A extensão dadaá eximição, que comprehendeu os voluntários, e permittio a qualquer

praça, em todo o tempo eximir-se do serviço, entrando para os cofres públicos com a

quantia correspondente ao tempo que lhe falta servir; concorre também em grande

parte para o desfalque das fileiras do exercito. Praças a quem faltão poucos annos,

poucos mezes mesmo para concluírem o tempo marcado na lei, têm-se eximido do

serviço mediante insignificantes quantias, que qualquer pode obter com facilidade.

Comprehendeis perfeitamente a desvantagem, e o perigo da continuação de seme-

lhante favor, quer se tenha cm vista a marcha do serviço ordinário, quer a emer-

gencia de qualquer crise em que seja necessário o emprego da força armada como

elemento de manutenção da ordem publica e da paz do Império.

Assim pois o governo confia em que as considerações expostas, calando profun-
damente em vosso espirito, vos convenção da inconveniência de semelhante medi-

da, encarada debaixo de qualquer aspecto ; e vos conduzão a revoga-la, e aadoptar

em seu lugar a substituição individual, com a qual o exercito nada perde, nem se

tolhe o direito de eximir-se do serviço das armas ao que por qualquer motivo não

quizer dedicar-se a esse serviço, quer tenha sido recrutado, quer tenha vindo vo-

luntariamente alistar-se.

8 7.° Serviço militar de saude.

7

De conformidade com a autorisação que concedesles ao governo pela lei n. 1101

$$ 10 de Setembro de 1860, o regulamento do corpo de saude do exercito foi alte-



radopelo decreto n. 2715 de 26 de Dezembro do mesmo anno, sob as condições
na mesma lei impostas. »è

O numero de segundos cirurgiões, e dc pharmaceuticos que foi augmentado,
ainda não está preenchido : o governo espera que o seja, para então dispensar do
serviço militar de saúde lodosos médicos e pharmaceuticos civis que ainda existem
engajados para aquelle serviço, e que o havião sido para supprir a deficiência do
corpo de saúde.

Completo este corpo, o seu pessoal será sufliciente para o serviço dos corpos arre-

gimentados, hospitaes,e enfermarias militares; ainda mesmo attendendo-se a que
esses corpos, hospitaes e enfermarias estão em geral a grandes distancias uns dos
outros pelas diíferentes províncias do Império.

i~

§ 8.° Armamento.
r . . . ..<: i ,.:..V«

Os corpos do exercito achão-se irregularmente armados. Em geral ainda usão das

. antigas espingardas de pederneira; mas a alguns delles já têm sido distribuídas as

de Minié, que são as que melhor têm provado nas ultimas guerras da Europa, e que.

por essa razão, devem ser definitiva e geralmente adoptadas no nosso exercito. Nas

dessa qualidade que estão distribuídas por alguns corpos, e que existem nos nossos

arsenaes, notão-se adarmes diíferentes. Se a diversidade de espingardas em uso

n'um exercito é um mal, o serem ellas de diversos adarmes é uma circumstancia

aggravante desse mal; porque exigindo taes espingardas diíTerentes munições, c

peças de equipamento especiaes; a fabricação e o fornecimento dessas differentes

munições e peças de equipamento, necessariamente serão causa de confusão e en-

ganos nos laboratórios, nos arsenaes, e na distribuição dellas pelos corpos; e dahi

podem resultar fataes conseqüências em qualquer operação de guerra.

Para prevenir estas conlrariedades, e por bem da regularidade do serviço, temo

governo em vista armar todos os corpos do exercito com as novas espingardas de

Minié, de um mesmo adarme, e adaptadas ás armas a que pertencerem os ditos cor-

pos. Feita essa distribuição geral, as de pederneira serão recolhidas aos arsenaes, con
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n
certadase transformadas nas de percussão; podendo d
da nacional, que existe em grande parte desarmada.
r

§ 9°. Equipamento.

O que acabo de informar-vos sobre o armamento, quasi que pode dizer-se a res-

peito do equipamento.

Muitos corpos ainda têm em uso o pesado e incommodo equipamento antigo : o

governo, porém, continua a providenciar para que em todos elles seja este substi-
tuido pelo equipamento aligeirado que a experiência da guerra tem feito adoptar
nos melhores exércitos da Europa, como mais útil, e vantajoso nas marchas, e nos

combates. A substituição não acarretará muita despeza; porque grande parte do

equipamento antigo, ainda aproveitável, admitte facilmente as modificações necessa-

rias para reduzi-lo ás formas modernas.
?sm

§ 10. Fardamento.
.tAiujA^*-^
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(^ disse meu antecessor em seu relatório do anno passado, varias repre-
seiüações appareçèrão não só contra a má qualidade da fazenda de que em um ou

outro arsenal se tem fabricado as peças de fardamento para os corpos do exercito,
mas também contra o feitio das mesmas peças. Esses inconvenientes, o governo,

por meio de ordens mui positivas, tem procurado cohibir. A causa delies apontada

peiò dito meu antecessor, e que reconheço com toda probabilidade, se não certeza, ser
^ j* * —' ' V CT '-i .. w • . • . V* ** 2. ? sj ¦'¦¦¦ ¦¦ ¦¦
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exacta, procurará o governo fazer desapparecer, providenciando convenientemente a

taW respeito no regulamento que tem de expedir para a reforma dos arsenaes de

guerra e dos conselhos administrativos do fornecimento dos ditos arsenaes. Apezar

porém dessas contrariedades, as providencias do governo, e a fiscalisação exercida

pela repartição do quartel-mestre-general. tem feito com que os corpos recebão em
6
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tempo competente o fardamento que lhesé devido, se não de qualidade tão boa como
convém, ao menos quanto é possível obter-se.

Ainda não estou inteiramente convencido da desvantagem de procurar nos me*,
cados estrangeiros a matéria prima de que se precisa em grande quantidade para o
fardamento do exercito. Minhas idéasa esse respeito não estão bem fixas: trato de
obter todos os esclarecimentos necessários para tomar uma deliberação de que re-
suite mais economia dos dinheiros públicos, e mais proveito para os corpos do
exercito.

. %. i

Archivo militar e oflicina üthographiea. 4 *V

i .'-.,-,_-

i . ¦ ( . 1 ,A

O archivo militar, depois do desenvolvimento que deu meu antecessor ao regula-
mento de sua instituição, já tem prestado úteis serviços á administração no exame

que lhe foi incumbido dos planos e orçamentos das obras que tem sido preciso fa-
zer, quer de construcção, quer de reparo, de edifícios militares, tanto na corte, como
nas provincias.

Do trabalho que foi commettido ao archivo resulta incontestavelmente economia

para a fazenda publica, presteza no andamento das obras, e uniformidade de plano
nas futuras construcções.São vantagens apreciáveis que o governo espera continuar
a colher das medidas adoptadas, com a coadjuvação dos nossos engenheiros emprè**

gados no mesmo archivo. ^ ji ^ -
-ji r^~i.- i- - .-V'.* ' ' 'i? -r*>'' s '4 "''"i V*k -l * * - * I \ 5 * 'f "i* *¦¦ u ¦** *H '* •• V

Aofficina üthographiea annexa ao archivo militar continua a satisfazer as èxigéií-
cias do serviço publico. Para estabelecer mais methodicamente sua administração pe-
culiar, a marcha e a fiscalisação de seus trabalhos, trata o governo de organisar
o necessário regulamento.
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Obras militares.

v 
Acerca da necessidade instante da construcção e concerto de quartéis para os

corpos do exercito na corte, e em differentes provincias do Império, especialmente

na do Rio-Grande do Sul; acerca das reparações que necessitão as fortalezas do

nosso litoral, e alguns dos estabelecimentos militares; ocioso fora repetir o que já

minuciosamente vos disse meu antecessor no seu relatório do anno passado, ao qual

me reporto. No orçamento das despezas do ministério a meu cargo, para o anno

financeiro de 1862 a 1863, vereis especificadamente quaes as obras para cuja con-

tinuação peço os fundos necessários.

A construcção de quartéis para os corpos estacionados na província do Rio-Grande

do Sul é uma das grandes necessidades do exercito. Essa construcção não pôde

ainda ter começo, por depender do estudo de conveniências de localidades, que o

governo trata de fazer quanto antes, para que possa prover o mais breve possível

aquella urgente necessidade, sob as regras da prudência, afim de que não ap«

pareção no futuro dimculdades que o contrariem, com detrimento da fazenda pú-

blica. Para esse estudo tem o governo uma base valiosa no parecer do general

Pedro de Alcântara Bellegarde, que foi encarregado da commissâo de indicar os

pontos para a construcção dos projectados quartéis, e de apresentar a planta, e o

orçamento delles. Entretanto não se descuidará o governo' de providenciar conve-

mentemente para que os corpos estacionados na fronteira do Sul tenhão quartéis

provisórios, onde estejão bem abrigados das intempéries atmosphericas.

Commissâo de melhoramentos do material do exercito.

'¦'¦"¦• " 
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Esta commissâo composta actualmente de três offieiaes superiores do exercito,

tendo como adjuntos os directores, do arsenal de guerra, da fabrica de pólvora da

Estrella, e do laboratório pyrotechnico do Campinho, continua desempenhando sa-
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sa
tisfactoriamente o encargo que lhe foi imposto de examinar e, estudar todas as in-
venções e descobrimentos de que haja noticia, e tenhão relação com o mate-
riai de guerra, .assim como os artefactos procedentes dos nossos estabelecimentos
militares de fabricação; afim de dar seu parecer sobre a conveniência e utilidade
dos primeiros, e sobre a qualidade, e possiveis melhoramentos dos segundos. No

desempenho de seus deveresa commissao tem prestado ao governo judiciosas in-

formações que o habilitão para resolver com acerto sobre a adopção de medidas que
*

assegurem economia, e vantatgem do serviço militar.

Commissao astronômica.

Na sessão do anno passado fostes informados dias razões por que não ti verão ainda

começo os trabalhos da commissao de reconhecimento geodesico e hydrographico da

costa do Brasil, de que foi encarregado o astrônomo francez Dr. Emmanuel Liais,

engajado para o serviço do Império. Estas razões ainda militão, e com mais vigoT

na actualidade, attentas as nossas circumstancias financeiras. Entretanto,, o Dr.

Liais continuou na outra commissao que lhe foi incumbida de determinar a po-
sição geographica da cidade do Recife, estudar as condições hydraulicas dos portos
da mesma cidade, e de Tamandaré, e propor os melhoramentos de que fossem sus-

ceptiveis. O Dr. Liais apresentou em o anno passado um relatório de seus tra-

balhos, de que já vos deu conhecimento o meu antecessor, e em Janeiro e Fevereiro

deste anno apresentou mais dous, que vão annexos, acompanhados das plantas de

que nelles se trata. Por esses relatórios e plantas ajuizareis da vantagem e utilidade

da commissao, confiada ás esclarecidas luzes, e proficiência daquelle hábil astro-

nomo, e de quão proveitosos podem ser ao paiz os resultados dos trabalhos quft

lhe estão commettidos.
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Providencias diversas.

Segundo a legislação actualmente em vigor só têm no exercito, o tratamenlode

excellencia os tenentes-generaes e os marechaes do exercito, eo de senhoria os ma-

rechaes de campo e os brigadeiros; havendo apenas consentimento expresso para
terem também este ultimo tratamento os coronéis dos regimentos da parte de seus

subordinados. Acontecia, porém, que se tinha introduzido dar-se, por mera corlezia,

edeferencia, o primeiro dos ditos tratamentos a todos os generaes, e o segundo a

todos os ofticiaes superiores. Infelizmente, porém, não raras vezes também sue-

cedia que os subordinados, tendo qualquer pequena desintelligencia com o supe-

rior, o alvitre de que logo lançavão mão para acintosamente mostrarem-se despei-

lados, era retirarem-lhe o tratamento indevido que lhe davão, e darem-lhe o que
de direito lhe competia. Com o fim de cohibir essa acintosa manifestação de des-

peito que offendia o melindre da disciplina militar, tinha o governo expedido rei-

teradas ordens para que a nenhum militar se desse o tratamento que lhe não com-

petisse. Oíficialmente isso muitas vezes conseguia-se, mas no trato particular o

abuso continuava, e, com o correr do tempo, invadia o trato official. Desejando

porém o governo fazer desapparecer esse germeji de discórdia de que têm resui-

tado actos de indisciplina; e attendendo a que taes tratamentos aos offieiaes, a

quem são dados por deferencia, constituem actualmente para os mesmos offieiaes
uma espécie de direito consuetudinario, resolveu, por decreto de 20 de Abril ul-

timo, que, na correspondência e trato reciproco entre os generaes e mais offieiaes do

exercito, tenhão o tratamento de excellencia os marechaes de campo, e brigadeiros, eo

tratamento de senhoria os coronéis, tenentes-coroneis, e majores.

'

Outra providencia acaba de tomar também o governo com o fim de remunerar os
longos annos de serviço dos offieiaes generaes do exercito independentemente de

qualquer outra remuneração de que se fizerem dignos por valiosos serviços es-

peciaes.
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í Vós sabeis que, pela legislação vigente, só têm direito a ser condecorados com
a ordem de S. Bento de Aviz, no gráo ds cavalleiro, os olíiciaes superiores e
capitães que contarem 20 annos de serviço, e boas informações de seus chefes»
Comtudo, por graça especial se tèm conferido gráos superiores da mesma ordem
a ofliciaes generaes, e mesmo a ofliciaes superiores, em recompensa de serviços
meritorios sem consideração ao tempo de serviço ordinário. O governo, tendo em
vista fazer extensivo aos ofliciaes generaes o direito que têm os capitães e officiaes
superiores a serem condecorados com a citada ordem, sob dadas condições de tempo,
e de qualidade de serviço, resolveu por outro decreto daquclla data, que os offi-
ciaes generaes do exercito que contarem 35 annos de serviço effectivo sejão con-
decorados com a commcnda da dita ordem de S. Bento de Aviz, e se forem tenentes-

generaes oumarechaes do exercito, e contarem 45 annos do mesmo serviço, com a

grãa-cruz da referida ordem ; apreciando-se e computando-se a qualidade e tempo

de serviço, de conformidade com as disposições dos decretos n. 692 de 20 de

Agosto de 1850, e 1638 de 19 de Setembro de 1855.

*

Foi submettido á illustrada consideração da câmara dos Srs. deputados na sessão

de 1853 um projecto do senado, que encerra uma providencia de alto alcance, e

equidade no presente, e de lisongeiras esperanças para o futuro. Quero faliar-vos

do projecto n. 148 daquelie anno, autorisando o governo para crear no município

da corte um collegio para educação dos filhos dos militares do exercito e armada.

Sabeis perfeitamente que em geral, estes servidores do Estado são sobrecarregados
de familia, subsistem dos poucos vencimentos militares que percebem, e carecem

de meios e de tempo para dar a seus filhos aquelia educação necessária para tor-

na-los cidadãos úteis ao paiz, e que não desmereção a herança do nome, e da con-

sideração que seus pais adquirirão no honroso e laborioso serviço das armas.

Cumpre portanto que o Estado em attenção aos serviços e ás circumstancias da-

quelles seus servidores, oscoadjuve em tão louvável empenho, qual é o que tem um

pai em desenvolver a intelligencia e promover a educação de seus filhos.

Cumpre aos poderes do Estado especialmente lançar neste assumpto suas vistas

paternaes em beneficio dos filhos daquelles que morrerão, ou se inutilisárão no cam-

¦
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po da batalha defendendo a independência, e a honra nacional, as instituições, e os

mais sagrados direitos.
As providencias para levar-se a effeito tão importante medida estão contidas no

projecto a que me refiro.
Semelhante projecto, que revela o zelo e o patriotismo de seu .Ilustrado autor,

tem já por si o cunho da sabedoria de um dos ramos do poder legislativo.

Dos dignos membros, que compõem o outro ramo do mesmo poder, espero e so-

licito com a maior instância, que complete essa obra meritoria, e que será por

certo mui gloriosa para todos aquelles que para ella concorrerem.

Créditos.

Depois do encerramento da ultima sessão legislativa forão abertos dous créditos

supplementares para os exercícios de 1859 a 1860, e de 1860 a 1861. Os motivos

que exigirão a decretação desses créditos constão das exposições que vão annexas, e

acompanhadas dos respectivos decretos e da demonstração de sua distribuição pelas

diversas verbas do orçamento a que se referem.

Terminando aqui, augustos e digníssimos senhores representantes da nação, asin-

formações, que por ora posso dar-vos sobre os negócios da repartição a meu cargo,

devo repetir, que sempre que eu possa, por qualquer meio, auxiliar-vos nodesem-

penho de vossa nobre e elevada tarefa, fa-lo-hei com franqueza, e lealdade corres-

nondentes ao desejo que nutro de bem servir ao nosso paiz.

Palácio do Rio de Janeiro, em 13 de Maio de 1861.
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Relação dos processos de divida de exercícios findos liquidados desde*
o Io de Janeiro a 31 de Dezembro de 180O.

¦

NÚMEROS.

2665
2826
2990
3267
3268
3433
3603
3686
3742
3842
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3896

•
.'.-¦¦ •

Luiza Francisca de Moura. .
Manoel de Aquino Leite . .
Miguel Antônio Pereira. . .
Antônio da Silva Duarte . .
Francisco Ignacio Quartim. .
João Baptista de Figueiredo .
Joaquim Fernandes da Silva
Manoel Luiz Osório. . . .
Manoel Antônio lü. .
João Marinho Falcão .
Mathilde Maria da Conceição.
Antônio de Souza Duarte ... •
Hygino Honorato
Emygdio Antônio . . . . •
Raymundo Francisco Pereira. . .
Henrique José Vieira
Ignacio Nunes de Oliveira. . . .
Mariano Antônio ... . . .
Honorato dos Santos . .
Boaventura Elias de Santa Anna. .
Manoel Hermenegildo. . .
Floriano Pereira Lima. . . . •
Gonçalo José Dantas . . . . •
Luiz de França e Mello. . . .
Companhia Brasileira de Paquetes a
José Francisco. . . . . •
João José de Andrade....
Francisco Rodrigues de Mello
José do Rosário. . . .
Gonçalo Vieira do Espirito Santo.

.
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•
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•

.
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Vapor. . •

11#082
30#000
18#980
1680720
B66$400
391#400
99#600

552#124
45P88
28j.933
12§000
93#324
20#168
20#168
20#168
20#168
20#168
20#168
29#681
20^1168
19p68
29$581
26#373
26#373

540^000
20#408
20^468
20#168
38jjf908
220248

2:952^(103
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Transporte. 2:952*103

*J891 Dwaintçus Lopes de SawtaAiuttt It4#488
3892 João Anten» àt 9HVa- 410775
3893 João Coelho de Moraes 29*445
3894 Joaquim Antônio da Cunha. 66#559
3896 Guilherme Guergesson. 28#42t
3897 Firmino Gregorio 50jp58
3898 Luiz Maria Rubim. ........... 26$785
3899 Luiz Francisco Teixeira iOjjjOOO

* 3900 Francisco Madureira Barbosa 186$333
3901 Frederico Gonçalves Jardim  205$400
... .

3902 Faustino Minimo Duarte Gamelieira ....... 80$000
3903 Antônio de Ornellas Câmara. 1:384$00O
3904 Manoel Rodrigues Barros Fonseca de Brito. ... 120$000
3905 Jacintho Manoel de Santa Anna ........ 24^000
3906 Felix Vogelli . . • 1:6810800
3907 José Carvalho de Souza Figueiró. . . . . . . 973#235
3908 Firmino José Damasio de Mattos. . . . . ... 1

..... *

3909 Felippe Nery dos Anjos  . .
3910 José Gonçalves Guimarães r ., 339#090
3941 Cassiano José Martins 621 #86$
3912 D. Anna Joaquina de Mello e Albuquerque 331 $694
3913 Roque Francisco . . . . . 26$368
3914 Francisco Malaquias Barbosa Carneiro. . . ... 14$720
3945 Luiz Teixeira de Carvalho.
391 (> Antônio Joaquim Duarte . . . . .... . 2
3917 D. Eugênio Frederico de LocioScilbz. ...... 41$071
3919 Ignacio Pereira Serra . .
3920 Manoel Antônio Moreira s-i*-»
3921 João Antônio Francisco .
3922 Agostinho José de Andrade. . ... .. . .. . . . 2
3923 Benevenuto da Silva Nogueira
3924 José Pedro Dias. . . . . • • • . . ... 299$213
3925 José Marcellino dos Santos . . . . . .
39216 José Cláudio de Freitas. .
3927 Antônio Pinto de Moraes Castro. . . . . . . 199$9S6

10:237*508
(«. 4)
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530134
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39ã8 José Thomaz de Aqulno Cabral..
3929 Mariano da Silva Gomes. . ..
3930 Francisco Henrique de Noronha^
3931 Augusto César de Lima Gamara.
3932 Padre Antônio José dos Innocentesu
3933 Ernesto Alves de Brito . .
3934 Nunes & Cruz . . . . .
3935 Companhia Pernambucana. . .
3936 Antônio Maria de Oliveira. . ...
3937 Antônio Joaquim Bastos . . .
3938 Joaquim José da Silva. ...
3939 Thom.az Antônio dos Santos Silva.

Solidonio Soares .......
José Nunes Lima .
Antônio Joaquim Gomes .

3943 Ivo Antônio da Trindade Palma
Antônio José Goulart. ,
Plácido Fialho de Oliveira Ramos
Speridião Baptista Rouquet Fróes
Repartição do Império.
Pacheco & Mendes.
Os mesmos. .
Raymundo Remigio de Mello.
Pacheco & Mendes. . . .
José Raymundo de Carvalho. .
Manoel Francisco Soares .
Manoel Antônio de Carvalho. .
Thomaz de Aquino e Oliveira. .
Balthazar Borges da Silva Villar.
Victorino Antônio de Souza .
Domingos José Pereira. .
Manoel Germano Guedes.
Alberto José Rodrigues. .
Gregorio Cardoso Pereira.
José Figueira do Nascimento.

.*

•.

¦ 
:

. :-¦•¦"-:¦¦•

3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3
3958
3959

.-'* '¦;-.¦.¦¦..**-•¦¦' ¦';?'

f
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Transporte. 10:237)5(508

......

#

.. ...

!

30Qp)0
510p00

7351200
87)5(078

120#9O0
2155JSÉ994

13^000
67#5O0
21)5(608
36#340
26)5(885

26#885
1920920

35^552
96á000

669^280
íoopío

50#000
IpOO

26#000
16*000
35&514a:

2Q$Í68

4#580
20M68
20ÃO75
28|661
107#434
im, 188
23|5Q8

13:314jj(706
(G. 4}
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Transporte. 13:314*706

3963 Tito Braz Cardoso v. . . 200168
3964 João da Silva Machado 1000000
3965 Ernesto Augusto Amorim do Valle. ....... 309^870
3967 Antônio Camacho -330333-
3968 ClaudinodaRocha.  . . . .% 35#552
3969 João Pedro Gonçalves 350552
3970 José Antônio de Souza 1330333
3971 Quirino Alves 420600
3972 Manoel dos Reis 350552
3973 Martinho José da Silva. 200000
3975 Torquato Alexandrino dos Santos e Vasconcellos. . . 310350

3976 João Mendes de Santa Barbara 1200000
3977 Francisco dei Rio Cardena 420400
3978 Rodolpho Wachneldt. 1:9050000
3979 Antônio Pedro das Neves. . . . . . tftf . 4:7610800
3980 Cândido José da Costa. . . .. • • - • • • 4000000
3981 Francisco Manoel de Almeida 1210270
3982 José da Silva Souto ........... 690640
3983 Leopoldino da Silva . . ' 280437
3984 Francisco Alves de Freitas. . . . . . . . . 560000
3985 Lopo de Almeida Henrique Botelho de Mello..... 800000
3986 Epifanio Elias Sudré. .......:.. 430200
3987 Joaquim José Corte Imperial. '. . . . . ,.' . 100000
3988 Manoel de Ia Penha. . :. . . .' . • . . 3660500
3989 José Nunes Bahiense. . . . . . 

'.'¦". ¦ . ¦ 5040000
3991 Bernardo José Teixeira Rua. . . . . .-'-. . 210000
3993 Anselmo Jorge Vidal. . ... . . . . . 1100400
3994 Modesto Antônio Rodrigues. . . ... . . 630578
3995 João Pacheco Amóra. . ... . . . . . 200081
3996 Antônio Luiz Teixeira Guimarães. . . . . . . 660781
3997 Firmino José de Oliveira. . . . , . . . . 2810400
3998 Manoel IgnacioBricio. . . . . . . . . .' 2400000
4010 Eugênio Martins do Rego. ...... • • • • • 560720
4011 Companhia Brasileira de Paquetes a Vapor. . . . 1400760
4012 Guilhermino José da Silva. . . ...... 520000

23:7720983
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Transporte. 23:772*983

4013 D. Brigida Maria do Sacramento ¦ -.-.• 176#000
4014 Ignacio Gomes da Silva . . . . . . * . . 38j$200
4015 Victorino Pio 40580
4016 José Bernardes Coelho. . . . . .... . ..' 1960000
4017 Francisco José Lopes  . . . . 196#000
4018 Antônio Rodrigues Portugal 270637
4019 Antônio Machado Pereira Vianna. ....... 320945
4020 Manoel Rodrigues de Souza  ... 290445
4021 Antônio Corrêa de Freitas  290445
4022 Manoel de Santa Anna 290445
4023 Porfirio da Silvai • • • 290445
4024 Antônio Paulo 290445
4025 Manoel Francisco dos Santos. . . . . . . • 290445
4026 João Antônio 290445
4027 Thomaz de Aquino Villa-Nova. . . . ... 290445
4028 Virgilio de Mendonça. . . . . • • • • .'tf 290445
4029 Domingos Leonardo . .... . ...-. . . ; 29$445
4030 Firmiano Francisco Nogueira. ........ 290445
4031 José Joaquim Cavalcante. . . > *v * . . . 29$445

4032 José Serafim de Santa Anna. . . .... tf. 290445
4033 Claudino José dos Santos Ferreira. ...... 690739

tf 4034 José Joaquim de Almeida. . . . . . . . . 924$000
4035 Antônio Pinto de Moraes Castro. . , . . . , ." 530614
4036 Florentino José Tavares . .tf tf . . . . . 120000
4037 D. Thereza de Frias Pereira da Cunha. ..... 120000
4038 Companhia dos Queimados 2:7510610
4039 Manoel Pereira da Silva. . . .- . . ... . • 100800
4040 Manoel Lourenço Rodrigues . . . . . .-¦ . . 120000
4041 Christiano Manoel de Sá . . . . . ¦ . : ... 1100000
4042 D. Virgínia Marques de Santa Rosa . . tf. tf. tf 240000
4043 Antônio Firmo Vieira Celio . . . . . . '. • 1800000
4044 Fidencio Soares de Lima . ... . . ... 25$200
4045 Pedro Mendes . . . . . . . . . . .. • 420718
4047 ür. João Pires Farinha . . . . . . . . • 1080000
4048 Dr. Justino José Alves Jacotinga . . . tf tftf . 960000
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. Transporte. 29:258*811

mo
. i •

4052

44)54
4055
4056
4057
4058
4059
4061
4062
4063
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072

4074

4079
4080
4082
4083
4084
4087
4088
4089

Dr. Cyro José Pedrosa . .
Victor Tavares Leiria • •
Francisco Joaquim Xavier
José Cândido Ferreira Alvim. . . . . .
Ignacio Manoel Domingues
João Luiz dos Santos. ¦.
João do Rego Barros Falcão. ......
Luiz Xavier Torres . . . . . . •
José da Cunha Muniz. . ... . - .
Francisco Raymundo Maciel. .....
Antônio Joaquim Rodrigues Borba. . . .
João de Lima.
Nicoláo Celestino •
João Francisco Pereira . . • .¦ . . •
Clemente José de Santa Anna. . ... . .
João Ignacio. ....,...••
Belarmino José dos Santos ........
Francisco de Paula Xavier Felicíssimo Júnior.
Henrique Eduardo da Costa Gama
Hilário Marcos Antônio... ... . . . ' . .
Joaquim Felippe. . . ....... • • • •
Manoel Antônio de Lima. .. . . .. . .
Heleodoro Alves de Araújo . . . . . .
Raymundo Ferreira Lisboa Parga. . . .
João Ribeiro Pontes Juntar......
José Bonifácio de Andrade Vandelli. . .
Joaquim Ayres da Piedade .....
Carlos Metzcker. . . . . . • .¦¦¦¦.
Geraldo Lopes Montifer. . . . . . •¦..
Companhia Brasileira de Paqueies a Vapor .
José Antônio Mainart. . . . . . .
José Heleodoro de Figueiredo Júnior.
Manoel Antônio Ribeiro. . . .
Manoel Lopes de Castro .
Manoel Rodrigues Penteado.

*

..

74JÍ400
400000
tospoo
I200320
1080000
1760655
1960000
2200000
760947
260885
2160000
950741
290925
120970
300726
250200
25#20O
320418
1050500
480400
500400
500400
200644
1320000
330000
900000
500080
430448
400500
1890000
1570527

. . .... . .. *. 1880682

.. . . . . . 600667
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9.

Transporte. 32:166^503
•

4092 Francisco Vicente de Ávila. ........ 25#200
4093 João Amalio da Silva. .......... 25JÍÍ200
4094 Theodoro Pereira Bastos  .... 25$200
4095 Rufino Vieira de Brito 25#200
4096 Francisco Pereira. 25#200
4097 Severino Antônio de Souza . . . 25#200
4099 Simeão Ribeiro da Silva 294#000
4100 Cláudio Marques de Souza . . . ... . . 60#000
4102 Francisco Luiz de Almeida 20$ 168
4103 João Francisco da Silva 15$132
4104 Leopoldo da Rocha Moreira  . 20$168
4105 Thomaz de Aquino Barbosa 22$723
4106 Pedro José Innocencio .......... 20$168
4107 José de Mattos. 1#946
4108 Speridião José Muniz. 4#340
4142 Leopoldo Augusto Neves Gonzaga 256$647
4143 José Rufino de Magalhães. 42]Sf720
4144 Francisco dos Santos Bulcão. . . . . . . . 907$200
4145 Agostinho José da Silva Godinho. 600#000
4146 Companhia Brasileira de Paquetes a Vapor 288$000
4167 Justino José Ramos . . . ... . . . . 32#500
4{1% José dos Santos Nunes Lima  . . 60#000
4173 Vicente Ferreira Gomes.  . . líjjfOOO
4174 Caetano Nunes da Silva  89#040
4264 Pedro Viegas de Menezes 121$270
4265 Cândido José Sanches da Silva Brandão. ..... 13:409^600
4270 Dr. Nanoel Eustaquio Barbosa de Oliveira. . . . 168#800
4271 Dr. José Joaquim de Oliveira Gomide. . ... 100$800
4279 Manoel Constantmo da Silva.  2:700#000

M—aaaaaaa-a-._-__-_-a-B-a_-_B_-a-a-_a_a-.

51:566^925

Quarta Directoria Geral da Secretaria de Estado dos Negócios da Guerra, em
14 de Janeiro de 1861.

0 Chefe,

João Alves de Araújo.
-¦¦~ .-¦.

(G. A)
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Relação de» proeemw* de divida de ex
de solução.

. 

¦

NÚMEROS.

2991
2992
2993
2994
3678
3849
3918
3966
3974
3992
4046
4060
4065
4075
4076
4081
4085
4086
4098
4272
4273

Bernardino de Lellis Barbosa.
Thomé de Carvalho Lima.
Florencio de Souza.
João Affonso Muniz.
Adolpho Korsbert.
João Baptista da Costa.
José Vasques da Gama.
Antônio Rodrigues Ferreira, por seus herdeiros.
José Francisco da Costa, por sua mãi.
Santa Casa da Misericórdia da cidade Diamantina.
Francisco Bento Targini.
Manoel Simões de Almeida.
Thereza de Jesus da Silva Frade.
Anna Rosalina Jorge de Carvalho.
João Pitta de Mello e Albuquerque.
Manoel José de Mello.
Innocencio Rodrigues.
João Rodrigues Sardinha.
Antônio Carlos da Annunciação.
Dr. Antônio Duarte Silva.
Santa Casa da Misericórdia de S. João de El-Rei.

¦. 

'¦¦¦-
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Terceira Secção da Quarta Directoria Geral da Secretaria de Estado dos Nego-
em #{?igrra, 14 de Janeiro de 1861.

0 Chefe,

JoAo Alves de Araújo...'..,.¦¦¦..'

¦A; ';^.'." -i.A:,'
¦$X-\'"\Hp:X"'^ A" v-'.:«iiAv A A a- A A ;..'"¦' ,:';-,,-\ _,.'¦ ¦'¦¦ --.'¦'* v;.v.". l-; > A. 

'A': a ;A'Y^:\'-> ' a Y ¦. -¦ -'--"^ 'a-' ''¦¦'' "VA1 ¦'.''.'• " Y ¦¦'.¦' Y'.-' ¦-.'¦"¦'¦; -¦',¦' '"-¦''' ''-.A-' '"'''¦'.* ' A-A': "¦ A-V-v Y "AA- A---..A AA '.A ". ;': ¦'" Y^A A'. AAA ' ¦'¦; ¦'.' ¦- Y '..A' Yv.Y-YAYY A.'-A'AYaaAAA.A:; • YY /Y' -¦'>-: ".A ¦'. V--'". '-v AAA^ A A' -.¦":-¦'¦'¦':¦ '¦''¦„,- . "••¦
v' . .¦ , 

' • '. ',.', '¦'¦:¦''¦/•.¦"''''.'.

AY'.': ¦ ^':--Y A AA A '¦'¦..'¦¦ A-.,.' ¦¦¦*;¦' . ... ¦: . >,A . .¦: ¦:;" ¦ .; ¦-.¦ y. . A--AA, ¦' AAaAA ' . ¦ . '-...-, ;r ' ¦¦ ' ¦ ¦¦' '.¦."¦' . ¦.¦¦¦¦¦¦

A



*¦' 
'

'-'

'¦.'¦¦ . í

Relaçfto dos processos de divida de exercidos fiados relativos a farda-
mento, que se remettèrfto á 8* directoria geral nos termos do aviso de li

* de Outubro de 185G, desde Io de Janeiro a 31 de Dezembro de ISSO»

NÚMEROS.

4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140

Antônio Joaquim Ferreira.
Alexandre José Bezerra.
Amaro de Souza.
Bento Lobo de Castro,
Calisto José Pereira.
Francisco Ignacio.
Herculano da Conceição Bahia.
Isidoro Celestino.
João Cândido da Família.
João Ignacio.
José Joaquim da Conceição.
José Joaquim Eufrasio.
Joaquim José de Santa Anna.
Joaquim José de Santa Anna.
Manoel Antônio.
Manoel Antônio de Souza.
Manoel Bispo, hoje Manoel Tavares de
Manoel Francisco Primeiro.
Manoel Francisco de Vasconcellos.
Manoel Ignacio da Silva.
Manoel José de Menezes.
Manoel Luiz dos Santos.
Manoel do Rosário.
Manoel da Silva e Oliveira.
Pedro Francisco.
Paulino Pedro de Alcântara.
jSalustiano Antônio José Soares.
Simão Leite Pereira.
Saturnino Portella.
Theodoro Marques de Souza.

Jesus.
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*

4141
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4166
4168
4169
4170
4171
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188

Vicente Marques.
Ambrosio José dos Santos.
Ângelo Baptista Machado.
Diogo Francisco.
Fructuoso Ribeiro.
Francisco Antônio Segundo.
Felix Machado de Souza.
Ignacio Thomaz.
João José da Silva.
Leandro José dos Santos.
Manoel Bento da Silva.
Prudencio Paulo da Silva.
Veríssimo Rodrigues Cardoso.
Manoel Ferreira do Couto.
Jeronymo Ferreira.
Eduardo Honorio Vieira de Aguiar.
Antônio João do Nascimento.
Manoel Joaquim da Natividade.
Sabino José do Rego.
João Xavier do Rego Barros.
José Antônio Ferreira.
Leandro da Trindade.
Manoel Pereira de Lima.
Silverio Francisco Alves.
José Francisco do Couto.
Pedro Martins de Araújo.
Innocencio Gonçalves de Abreu.
Joaquim de Mendonça.
Antônio Athanasio.
Francisco Camillo da Silva.
Francisco Carlos Pinto.
José Rodrigues Cunha.
Firmino Rodrigues Cunha.
Augusto Pi ter Christiano Ribam.
Manoel Archanjo de Jesus.
Custodio José da Silva.
Manoel Leandro.
Vicente Ferreira da Costa.
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4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
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Dionysio Roque Bomfim.
Felix Feliciano Barbosa.
Maximiano da Silva.
Antônio de Azevedo Barbosa.
Bento Ignacio Subtil de Moura.
Marcello José de Santa Anna.
Júlio Armindo da Silva. •
José Pereira de Souza.
Francisco José Lopes.
Manoel Francisco da Costa.
Luiz Gabriel de Paiva.
Manoel Fernandes Gonçalves.
Manoel Francisco do Nascimento.
Manoel Corrêa.
Manoel Corrêa da Silveira.
Manoel Domingos de Oliveira.
Rodrigo Raymundo Gomes.
José Guilherme.
Antônio Manoel.
Manoel Ponciano da Silva.
Camillo Rodrigues.
Feliciano Antônio Lopes.
Innocencio Clarimundo Soares.
João Antônio.
Antônio José da Costa.
José Xavier da Silva Cabral.
Alexandrino Rodrigues Teixeira.
Speridião Nunes da Costa.
José Jacintho Moreira.
Ricardo Gomes da Cunha.
Tristão José de Oliveira.
-José Martins.
José Cardoso da Silva.
Gaspar da Costa.
José Joaquim Mariano de Siqueira.
João Carvalho.
Pedro Anastácio Garcia.
Manoel Rodrigues Candié.

(G. h)
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4227 João de Oliveira Ortiz.
4228 Carlos Martins dos Santos.
4229 João Antônio dos Santos.
4230 Antônio Luiz Netto.
4231 Lucrecio Rodrigues de Freitas.
4232 Carsildo Soares de Souza.
4233 Vicente Antônio da Silva.
4234 Cândido Carlos de Araújo.
4235 Joaquim Rodrigues da Fonseca Araújo.
4236 Manoel José de Moura.
4237 João Pinto.
4238 João lgnacio Rodrigues.
4239 José Francisco Pereira.
4240 Antônio Bertholdo.
4241 Antônio de Souza Flores.
4242 José Maria da Palma.
4243 Frederico Lecor dos Santos.
4244 Manoel José Monteiro.
4245 José Antônio dos Santos.
4246 Pedro Celestino.
4247 Miguel Archanjo Soares Meirelles.
4248 Pedro José Francisco.
4249 Ricardo Nunes.
4250 João Antônio de Lima.
4251 Floriano João Chaves.
4252 José lgnacio da Silva Campos.
4253 Damião Rodrigues da Costa.
4254 Manoel Pereira de Lima.
4255 Serafim Francisco Gonçalves.
4256 Antônio Nunes Cambraia.
4257 Herculano Timotheo da Fonseca.
4258 José Joaquim Segundo.
4259 Manoel Vicente.
4260 Justino Carneiro de Almeida.
4261 Joaquim Velloso da Silva.
4262 João Baptista de Oliveira.
4263 Carlos Antônio Nunes.
4266 Ambrosio Dias.

(g. h)
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4267 Duilio Tito da Costa Lobo.
4268 João Pedro Olyntho.
4269 Antônio Lopes Nunes.
4274 Joaquim Malaquias de Souza Couceiro.
4275 José Garcia da Cunha.
4276 Lourenço José do Monte Bezerra.
4277 Manoel Antônio de Azevedo.
4278 José Leitor.

:•-?,

i

Terceira Secção da Quarta Directoria Gerai da Secretaria de Estado dos Negócios
da Guerra, em 14 de Janeiro de 1861.

. *

O Chefe,

João Alves de Araújo
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Relação dos processos de divida de exercícios lindos que foruo devolvidos
ás thesourarias de fazenda, que os prepararão, por nao poderem ser
reconhecidos; visto referirem-se ao fardamento de grande uniforme,

que sé compete ás praças escusas, ou promovidas a ofliciaes, e nilo

aquellas que se achffo em serviço, desde o Io de Janeiro a 81 de De-
asembro de 18©0.

NÚMEROS.

3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4101

Mathias da Rosa.
Manoel Francisco de Souza.
Lino Alves de Souza.
Anastácio Dantas de Souza.
Antônio José do Nascimento.
Antônio Manoel da Costa.
Antônio Ferreira da Silva.
Rernardino José de Senna.
João da Silva Santos.
José Rodrigues da Paixão.
Francisco Lopes de Oliveira.
Romualdo Antônio.

Terceira Secção da Quarta Directoria Geral da Secretaria de Estado dos Negócios
da Guerra, 14 de Janeiro de 1861.
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0 Chefe,

João Alves de Araújo.

¦ 

.

•;• . 
¦'. . .•¦¦.¦¦ .. .' ¦¦¦¦ ¦

(G. A) ¦ ¦:.:;''' 
;.'.'" 

',.

-'¦¦¦âtífiè

¦íd.üvívv:,; ".;•".';: '•¦:'

' " :. '



.*.3á 

m ¦%*¦'

17

"¦ 

. 

' 
'¦ 

". 
¦¦ '¦'¦ ¦ ¦''¦.¦:

*

Belaçâo dou processos de divida de exercícios remei* ido* ao thesouro
nacional, em virtude do decreto n. 119» de 19 de Maio de 18&S,
dendê o f de Janeiro a St de Dezembro de 180O.

NUMEKOS.

3895 Raymundo José Machado.
3990 Domingos Rodrigues.
4064 Manoel Vicente.

Terceira Secção da Quarta Directoria Geral da Secretaria de Estado dos Negócios
da Guerra, 14 de Janeiro de 1861.

0 Chefe,

João Alves de Araújo.
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ESCOLA CENTRAL

REGULAMENTO ESPECIAL

TITULO 1.

Matrículas, freqüências e exames.

Art. 1." A abertura das aulas da Escola Central terá lugar no primeiro dia ulil
depois de 6 de Janeiro, e o seu encerramento, que poderá deixar de ser no mesmo
dia para todas, se effectuará durante a ultima quinzena do mez de Agosto.

Art. 2.° Os candidatos á matricula do Io anno deveráõ, antes de fazer os exa-
mes preparatórios, inscrever-se na secretariada escola, apresentando, se forem
paisanos, certidão de baptismo ou qualquer documento legal que prove idade
maior de 15 annos, e, se forem militares ou estrangeiros, além disto, licença do
governo.

Art. 3.° O prazo marcado para inscripção será de 20 a 30 de Novembro, e no
acto delia será paga a taxa.

Art. 4.° As matrículas nos diversos annos começarão em 26 de Dezembro, e
terminaráõ em 5 de Janeiro.

Art. 5.° Para matricula do Io anno exige-se exame de grammatica da lingua na-
cional, de versão corrente oral e escripta da lingua franceza, das quatro operações
fundamentaes de arithmelica sobre os números inteiros, decimaes, fracções ordina-
rias e proporções.

Art. 6.° Nenhum alumno poderá matricular-se em qualquer anno sem estar ap-
provado em todas as matérias (inclusive os exercícios práticos) do anno anterior do
curso
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Art. 7.° Para matricula no 4o anno do curso de engenharia civil, ou militar, além
das condições communs exigidas para a dos outros annos, exige-se mais como pre-
paratorio o exame da lingua ingleza.

Além de todos os preparatórios acima indicados, aos alumnos que pretenderem
o gráo de bacharel se exigirá mais o da lingua latina, historia e geographia.

Art. 8.° Sao dispensados dos exames preparatórios, excepto do de arithmetica, os
indivíduos que apresentarem certidão de approvaçâo do conselho de instrucçao pu-
blica, ou carta de bacharel pelo collegio de Pedro II.

Art. 9.° Tomar-se-ha ponto aqs alumnos em acto de formatura e poucos minutos
antes de começar, e logo depois de concluídos os trabalhos, quer nas aulas, quer
nas salas de estudo, quer nos exercícios.

Art. 10. Aoalumno que nSo comparecer a qualquer aula, se marcará um ponto
nessa aula.

Aquelle que tiver dado na mesma aula quinze faltas não justificadas, ou trinta
justificadas, perderá o anno.

Art. 11. A justificação das faltas de um mez será feita perante o commandante
nos oito primeiros dias úteis do mez seguinte; salvo o caso de impedimento compe-
tenlemente provado.

Em todo o caso o prorogamento do prazo não excederá ao fim do mez.
Art. 12. Até o quinto dia útil depois do encerramento das aulas de cada anno

terá lugar a definitiva habilitação dos a?umnos para os exames ordinários.
Art. 13. No programma quatriennal se fixará o Índice explicativo e a coordena-

çSo das doutrinas de cada anno.
0 lente indicará aos alumnos o autor que elevem consultar de preferencia.
Art. 14. Para organisar o programma quatriennal o conselho de instrucçao ele-

gera uma commissão de três de seus membros, devendo um destes ser da secção de
mathematicas, outro da de sciencias physicas e naturaes, e o terceiro da de en-
genhana civil.

Cada lente ou repetidor em exercício entregará um programma especial das ma-
terias de sua cadeira, á dita commissão. que, á vista destes programmas parciaes, e
fazendo nelles as alterações que julgar convenientes, formará o programma geral
para ser submettido á approvação do conselho.

Art. 15. As lições serão de uma hora, fazendo o lente a exposição da doutrina.
Art. 16. Terminada cada lição, seguir-se-ha, com intervallo de um quarto, o es-

tudo nas salas, ou o exercício nos gabinetes.
Art. 17. O lente assistirá á sala de estudo durante o tempo necessário para quês-

tionar os alumnos e solver-lhes as duvidas sobre a matéria das lições dadas, nunca
menos porém de meia hora.

(G. 2)
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Art. 18. A arguiçao dos alumnos será feita pelo lente e perante todos elles: as
duvidas serão solvidas pelo lente e o repetidor.

Art. 19. Os repetidores de sciencias physicas e naturaes coadjuvaráõ os lentes
nos exercícios. *

Art. 20. O repetidor se conservará na sala de estudo até o iim do tempo, que
n5o será menor de hora e meia para as aulas de sciencias physicas e naturaes, e
de duas horas para as aulas de mathematicas.

Art. 21. Em cada anno as lições de uma cadeira terão lugar de manhãa, e as da
outra á tarde.

Art. 22. O lente ou professor será substituído em suas faltas pelo repetidor ou
adjunto, o qual, em tal caso, além das funcções de lente ou professor, continuará
a exercer as suas próprias.

Nas faltas imprevistas do repetidor, o lente se conservará na sala de estudo
durante o tempo preciso para solver as duvidas dos alumnos, podendo depois re-
tirar-se, deixando os mesmos alumnos sob a inspecção de um dos ajudantes do
com mandante.

Se porém o impedimento do lente ou repetidor se prolongar, e se o que estiver
em exercicio nao puder prestar-se á accumulação das duas funcções, então exer-
cera só as de lente, e o commandante, ouvindo o conselho de instrucçâo. proporá
ao governo o indivíduo que deverá servir de repetidor.

Art. 23. Em todas as aulas, linda que seja uma theoria, o lente fará uma recapi-
tulaçao das matérias que esta abranger.

Art. 24. Aos alumnos serão facultados os livros da bibliolheca relativos á matéria

que estudarem, quer nas salas de estudo, quer na sala especial de leitura.
Art. 25. O ensino da escola se divide em quatro secções: a primeira de ma-

thematicâ, comprehendendo as quatro primeiras cadeiras do curso normal; a
segunda de sciencias physicas e naturaes, comprehendendo as segundas cadeiras
do mesmo curso, e de engenharia civil; a terceira de engenharia civil, compre-

hendendo as primeiras do quarto e quinto annos do curso de engenharia civil; e
a quarta comprehendendo as diversas cadeiras de desenho.

Os dez repetidores serão distribuidos do seguinte modo: quatro para a secção

de mathematicas ; quatro para a de sciencias physicas e naturaes; e dous para a de

engenharia civil.
Art. 26. No principio do anno lectivo, a nomeação dos repetidores para a

regência das cadeiras, na falta ou impedimento dos lentes, será feita pelo governo
sob informação do commandante da escola; dando-se porém a falta ou impe-
diménto no decurso do anno lectivo, regerá a cadeira o repetidor que nessa oc-

casiao lhe estiver affecto.
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Os adjuntos serão designados pelo commandante para a substituição dos pro-
fessores como melhor convier ao serviço.

Na falta do lente, quando a cadeira nao tiver repetidor, o commandante nomeará

d'entre os repetidores aquelle que deverá substituir o lente.
Art. 27. 0 repetidor que estiver na regência de uma cadeira só a deixará no caso

de comparecimento do lente; mas se a cadeira nao fôrde sua secção, acederá ao

repetidor da respectiva secção que se apresentar.
Os acluaes substitutos terão sempre a preferencia para a substituição das cadeiras.

Art. 28. Os exames preparatórios, de generalidades, de theses, e todos quaesquer
exames extraordinários terão lugar do Io de Dezembro a 5 de Janeiro seguinte.

Art. 29. O exame de sufficiencia de que trata o art. 94 do regulamento orgânico

será feito por escripto e em uma só turma quando o numero de alumnos nao exceder

a 40; e em mais de uma turma quando exceder; terá lugar de 10 a 15 de Março.

Todos os alumnos farão este exame no mesmo dia, e as perguntas serão as mesmas

para todos.
Art. 30. Os exames especiaes, de que trata o art. 48, § 4o do regulamento orga-

nico, terão lugar três vezes no anno : a primeira, dous mezes depois de abertas as

aulas; a segunda, no fim do quarto mez; e a terceira no fim do sexto.

O ponto para estes exames será tirado na occasiao do acto, para o qual só haverá

prova escripla.
Art. 31. Os exames íinaes do anno serão feitos sobre pontos tirados á sorte entre

os números do programma das liçOes; havendo em cada matéria uma parte geral
designada no mesmo programma, a qual entrará em todos os pontos.

Estes exames principiarão para cada turma logo depois de feita a habilitação

definitiva dos respectivos alumnos.
Art. 32. Os pontos para os exames finaes serão tirados á sorte vinte e quatro horas

antes do exame.
Haverá duas provas, uma escripta e outra oral, cada uma em dias differentes, pre-

cedendo a prova escripta. *
0 ponto para esta prova será o mesmo para todos os alumnos da mesma aula, que

tiverem de fazer exame no mesmo dia, tendo lugar a divisão por turmas na fôrma do

art. 29, quando o seu numero exceder de 40.
Art. 33. O tempo concedido ao alumno para desenvolver as questões da prova

escripta será de três horas, no máximo; na prova oral cada examinador nSo poderá
arguir mais de meia hora a um mesmo alumno.

Art. 34. As commissões de exames serão compostas de três membros, fazendo

dellas parte como presidente do acto, sempre que fôr possível, o lente ou repetidor

que tiver regido a cadeira sobre cuja doutrina versar o exame.
(G. 2)



9

Será o examinando arguido por dous outros membros da commissão, podendo tara-
bem o presidente argui-lo em ultimo lugar, se lhe parecer conveniente.

A commissão de exame de desenho será composta dos três professores ou adjuntos

que tiverem dirigido as aulas.
Art. 35. Terminados os exames oraes de um dia, a commissão examinadora pro-

cederá a uma primeira votação por escrutínio secreto, a qual decidirá se o alumno
deve ou não ser approvado ; no caso de approvaçâo, procederá também por escru-
tinio secreto a uma segunda votação para decidir da qualidade da approvaçâo,
sendo esla plena no caso de unanimidade de espheras brancas, e simples nos mais
casos.

Art. 36. Para os exames preparatórios serão nomeadas três commissões; sendo uma

para os de grammatica nacional e latim, outra para os de francez e inglez, e outra para
os de arilhmelica, historia e geographia.

Estas commissões serão compostas dos lentes substitutos e repetidores da escola.
Art. 37. As diversas commissões de exame serão annualmente designadas pelo

commandante, tendo em vista a ligação das matérias e o numero de alumnos a exa-

minar em cada aula.
Art. 38. Os exames de generalidades conslaráõ só da prova oral, sem ponlo prévio.

ArguiráO todos os três membros da commissão de exame, que será presidida pelo lente

mais antigo: o tempo de arguição para cada examinando não excederá de duas horas.

O indivíduo approvado no exame de generalidades será considerado nas condições do

alumno que tiver freqüentado a aula, e sido habilitado para o exame.
Art. 39. Não se permittirá exame de generalidades sem que o candidato tenha sa-

tisfeito Iodas as condições para a matricula.
Art. 40. Os exames de theses serão feitos sobre pontos tirados á sorte com antece-

dencia de seis mezes a um anno, a arbítrio do candidato.
Os pontos constaráõ de duas partes, uma sobre as matérias das primeiras cadeiras

do curso normal, e outra sobre as segundas cadeiras do mesmo curso.

Os pontos deveráõ ser tirados do Io de Fevereiro a 31 de Julho do mesmo anno, e

as theses apresentadas até 31 de Janeiro do anno seguinte.
Art. 41. O candidato ao doutoramento que tendo tirado ponto para these, a não

apresentar dentro do prazo marcado, terá de tirar novo ponto, ficando de nenhum

effeitoo primeiro; repetindo-se duas vezes esta circumstancia, não será mais admit-

tido aprova.
Art. 42. Antes do acto da defesa, deverá a these ser vista e approvada por um dos

lentes a quem o candidato para isso recorrer ; não importando a approvaçâo do lente

iim juizo sobre o deduzido na dissertação, mas unicamente a certeza de que nada con-

tém ella que deslustre a escola.
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*

Art. 43. 0 dia para o actoserá designado pelo commandante, sendo presidido o
mesmo acto pelo lente que houver approvado a these a pedido do candidato.

Art 44.0 termo dos actos de defesa de lheses será lançado em livro especial, para
esse fim destinado.

Art. 45. Só serão admittidos a tirar ponto para theses os indivíduos que já tiverem o
gráo de bacharel em mathemalicas.

Art. 46. Os pontos para todos os exames serão organisados pelo conselho de ins-
trucção sobre proposta dos respectivos lentes.

TITULO 11.

Concursos.¦

¦

*•_> -¦¦.>y:r-. ¦¦< ¦ ¦
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Art. 47. No prazo de oito dias, contados da recepção da ordem do governo, para
que o conselho de instrucção apresente a proposta de lentes ou repetidores, se publi-
cará por meio de editaes na escola e de annuncios nos periódicos quaes são as vagas
que têm de ser preenchidas, e se abrirá, na secretaria da mesma escola, inscripção
dos concurrentes ás ditas vagas : o prazo para a inscripção não deverá ser menor de
tres mezes.

Art. 48. 0 candidato á vaga de repetidor deverá apresentar no acto da inscripção :
primeiro, documento com que prove ser cidadão brasileiro ; segundo, folha corrida, e
sendo militar a fé de officio e licença do governo; terceiro, certidão de approvações
plenas nas matérias da secção a que se propuzer, e se fôr para a secção de engenharia
civil, mais um documento que mostre haver tido dous annos pelo menos de pratica de
engenharia dentro ou fora do Brasil.

O candidato que não tiver estudado na Escola Central, ou antigas escolas militares,
será obrigado, antes da inscripção, a fazer exames de todas as cadeiras da secção para
a qual é feito o concurso

Estes exames serão como os de que trata o art. 38 do presente regulamento, e delles
só poderáõ ser juizes os lentes e actuaes substitutos.

Art. 49. Terminado o prazo da inscripção, se reunirá o conselho de instrucção para
julgar da idoneidade dos candidatos a serem admittidos a concurso, sobre o que deci-
dirá a maioria dos membros presentes, por escrutínio secreto.

Terminada a habilitação, se publicará a relação dos candidatos admittidos a con-
curso e se determinará o dia em que deveráõ começar os actos.

Art. 50, O concurso para repetidor da secção de mathematicas constará de dous
actos de explicação de liçSo, sendo objecto do primeiro uma das doutrinas da Ia ca-

(G. 2)
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deira do 2o ou 30 anno do curso normal; e do segundo, uma das doutrinas da 1* cadeira
do 4o anno do mesmo curso.

Para a secçao de sciencias physicas e naturaes e suas applicações, haverá tresaclos
semelhantes, sendo o primeiro sobre as matérias da Ia cadeira do Io ou 2° anno da
curso normal; o segundo sobre physica ou chimica; o terceiro sobre uma dasdoutri-
nas das 2a* cadeiras dos 3° ou 4° annos do curso normal, ou da 2a cadeira do 5o anno do
curso de engenharia civil; e ainda mais uma prova pratica acompanhada da respectiva.
explicação.

Para a secção de engenharia civil, haverá uma lição sobre uma doutrina da Ia ca-
deira do 2° ou 3o anno, outra sobre um ponto da Ia cadeira do 4o ou 5o anno do mesma
curso, e emlim uma prova sobre algum projecto de obra, que tenha relação com o res-

pectivo curso, sendo o ponto desta prova designado pela sorte, e o desenho execu-
tado na escola no prazo marcado pelo conselho de instrucção.

»

Art. 51. Cada lição durará uma hora, eo ponto respectivo será tirado duas horas

antes do acto ; a prova pratica será também designada por ponto tirado vinte e quatra
horas antes.

O conselho de instrucção approvará os pontos e lixará o numero dellesum dia antes

de serem tirados; e a commissao do mesmo conselho para isto nomeada os dará aos

candidatos.
Art. 52. Para o concurso á vaga de lente poderá inscrever-se : Io, o repetidor da

secção, a que pertencer a cadeira que se pretende preencher; 2o, qualquer indivíduo

que previamente tenha satisfeito a todos os quesitó*s exigidos para inscripçao do con-

curso á vaga de repetidor, e que além disto tenha sido habilitado em todas as provas

que se exigirem no dito concurso.

Art. 53. Inscriptos os candidatos, terá lugar o concurso, que constará dos quatro
actos distinctos: Io, arguição detheses ; 2o, prova escripta; 3o, prova oral; e 4%

t

prova pratica.
§' 1.° A these será escripta sobre um ponto tirado á sorte dous mezes antes do dia

marcado para a sua apresentação ; a arguição será feita reciprocamente entre os

candidatos.
8 2.° A prova escripta terá por objecto uma das theorias mais importantes da secção

para a qual tiver lugar o concurso; o ponto será designado pela sorte, e dado

quinze minutos antes de começar o acto : o autor a deverá ler, sob inspecção do can-

didato que o arguio na these perante o conselho.

§ 3.° A prova oral constará da exposiçáo de uma doutrina sobre ponto tiradoá sorte

entre as que pertencerem á cadeira vaga. O ponto deverá ser tirado quatrohoras antes

da lição.
(G. 2)
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§ 4.° A prova pratica será designada pela sorte, tirando-se o ponto duas horas
antes.

§ 5.° No caso de se ter inscripto só um candidato, a arguiçSoda lhese eains-
pecçao da leitura da prova cscripta serão feitas por uma commissao cio conselho de
instrucçào.

Ari. 54. Concluídos os actosdo concurso, o conselho procederá á votação por es.
crulinio secreto sobre o merecimento de cada candidato para o lugar de lente ou repe-
tidor, ficando excluídos os que nao obtiverem os dous terços dos votos presentes ; e
desta votação se lavrará termo sem declaração da qualidade da approvaçao.

Feito isto, procederá o conselho de instrucçào, também por votação em escrutínio
secreto, á qualificação por ordem de merecimento scientifico, dos candidatos que tive-
rem sido admittidos pela primeira votação.

Se houver empate em dous ou mais concurrenles sobre o lugar em que devão ser
*

collocados na relação, desta circumstancia se fará nota na competente acla. Deci-
dida a classificação, organisará o conselho de instrucçào a relação dos candidatos ap-
provados; esta relação será remettida ao governo pelo commandante da escola, o qual
emitlirá por essa occasiao seu juizo sobre o merecimento dos candidatos.

Art. 55. Em todo o processo dos concursos nenhum repetidor entrará no conselho
de inslrucção, e servirá de secretario o do conselho.

Art, 56. 0 candidato á vaga de lente ou repetidor, que fôr rejeitado ou inhabilitado,
não poderá de novo concorrer dentro do prazo de dous annos.

Art. 57. 0 oílicial que pretender inscrever-se para o concurso ás viagens á Eu-
ropa deverá apresentar certidão de approvaçao plena nas matérias relativas ao con-
curso.

O acto do concurso e prova de sutliciencia consistiráõ em uma dissertação escripta
sobre doutrina relativa ao assumpto especial a que os candidatos tiverem de applicar-
se sobre ponto tirado com antecedência, sendo o mesmo para todos, e finalmente em
arguição feita aos mesmos candidatos na fôrma do art. 38.

Art. 58. No programma de concursos se estabeleceráõ as mais formalidades e deta-
lhes relativos aos mesmos.

TITULO 111.

Exercícios práticos e classificação.

Art. 59. Os exercícios de esgrima, equitação e gymnastica, e a instrucçào de infan-
taria terão lugar durante o anno lectivo nos dias e horas marcados no programma da
distribuição do tempo.

(6-2)
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Art. 60. O segundo commandante dividirá, para essefnn, osalumnos em turmas,
de modo que fiquem simultaneamente occupadas, cada uma em exercício differente.

Art. 61. Ter3o lugar também no decurso do anno, pelo menos uma vez por semana,
exercícios nos gabinetes para as segundas cadeiras dos cursos normal e de engenharia
civil; e nas salas de estudo para as primeiras dos mesmos cursos; nestes exercícios os
alumnos farão applicações dos conhecimentos adquiridos nas lições dadas.

Destes exercícios serão encarregados nas primeiras cadeiras os repetidores, que de-
veráo accordar-se com os respectivos lentes sobre o objecto de cada um delles, e nas
segundas cadeiras os lentes coadjuvados pelos repetidores.

Art. 62. Terminado o anno lectivo e concluídos os exames, terão lugar exercícios
de topographia e geodesia para os alumnos paisanos do curso normal, e bem assim as
visitas ás obras publicas de toda a espécie, aos arsenaes, fabricas e oííicinas, para os
alumnos militares e paisanos nos de engenharia civil, sob a direcção dos lentes, e repe-
tidores, ou de ajudantes designados pelo commandanle.

Os alumnos militares do quarto anno do curso normal deveráõ assistir aos exercícios
geodesicosos mais importantes.

Art. 63. Os trabalhos topographicos sobre o terreno serio feitos de manhãa ou á
tarde; euma vez por semana se reunirá cada turma na escola, e ahi, sob a inspecção
do respectivo director, farão os alumnos o traçado sobre o papel á vista das notas
tomadas.

Art. 64. Os directores das turmas farão executar os trabalhos sobre o terreno alter-
nativamente com os diversos instrumentos usados para tal fim.

Art. 65. Os exercícios geodesicos e as visitas ás obras terão lugar nos dias indicados

pelos respectivos directores de accordo com o commandante.
Art. 66. A ultima semana de exercícios práticos será destinada para passar-se a

limpo, nas salas da escola, todos os trabalhos sob a inspecção dos directores das
turmas.

Art. 67. Os exercícios práticos findaráõ em Dezembro.
Art. 68. Terminados todos os trabalhos do anno lectivo, fará o conselho de instruc-

ção, na conformidade do art, 10 do regulamento, orgânico, a classificação geral dos
alumnos approvados e habilitados nas matérias do ensino de cada anno, segundo o gráo
de aproveitamento que houverem tido.

Esta classificação será organisada sobre as seguintes bases:
§ 1.° Depois que a commissão de exame das matérias relativas ás primeiras e segun-

das cadeiras dos diversos annos julgar sobre a qualidade da approvação dos examinan-
dos, cada examinador, em acto successivo, lançará na urna um numero correspon-
dente ao gráo de aproveitamento que attribuir ao alumno, e que será de 1 a 10 para os

que houverem tido approvação simples, ede 11 a 20 para os plenamente approvados.
(G. 2)
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O quociente da somma dos números que apresentar a urna, dividido pelo numero dos
examinadores, marcará para cada alurano ográode classificação na respectiva aula.

§ 2.° A classificação nas aulas de desenho, e nas turmas de exercidos práticos
será feita do um modo análogo ; o gráo do merecimento de cada alumno será mar-
cado nas aulas de desenho pelo numero que resultar da somma dos números de 1 a
10,attribuidos ao merecimento dos trabalhos pelos professores ou adjuntos em exer-
cicio, que tiverem parte no julgamento, dividida pelo numero dos mesmos professo-
res e adjuntos; e nos exercícios práticos, pelo numero também de I a 10, que o di-
rectorda turma dér ao alumno, tendo em vista níío só oslrabalbos por elle apresen-
lados, como a applicaçao e assiduidade que houver tido durante os exercícios.

§3.° Os números que marcão osgráos de classificação nas diversas aulas e turmas
de exercícios práticos, combinadamenle com as colas de importância abaixo desig-
nadas, relativas ás mesmas aulas e exercícios, darão a classificação dos alumnos por
annos, do seguinte modo:

As colas de importância são: sete para as doutrinas nas das primeiras cadeiras,
seis para as das segundas, cinco para as aulas de desenho, e três para os exercícios

práticos de qualquer dos annos.
Multiplique-se cada uma destas cotas pela respectiva cota de merecimento

que o alumno houver obtido, somme:n-se todos os produetos e divida-se o resultado
pela somma das cotas de importância; o quociente marcará a cota de merecimento
do alumno no anno lectivo.

§ 4.° O alumno reprovado, ou que deixar de fazer exame em qualquer das
aulas de um mesmo anno, ou que não fôr classificado, quer em desenho, quer
nos exercícios práticos, não será classificado nesse anno emquanto não obtiver a
approvação ou classificação que lhe faltar.

Art. 69. No decurso do anno, cada lente, repetidor em exercício, professor ou
adjunto em exercício marcará a seus alumnos, em uma tabeliã, as cotas de mereci-
mento que attribuir aos diversos trabalhos, interrogações e exercícios, procurando
fazer com que todos os alumnos tenhão o mesmo numero de provas de cada espécie.

Esta tabeliã comprehenderá as cotas de merecimento que os alumnos obtiverem
nos exames parciaes.

§ 1.° As cotas de merecimento serão: 5, optimo; 4, bom; 3, soffrivel: 2, máo;
e 1, péssimo.

A cota zero indicará o não comparecimento do alumno ao trabalho ou exercício,
ou a não apresentação de trabalho algum attendivel.

O alumno porém que houver tido alguma cota zero, e que pelos seus preceden-
tes ou ulteriores trabalhos tiver mostrado notável applicaçao e merecimento, po-

(G. 2)
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dera o respectivo lente ou professor modificar a dita cota afim de ser melhorada
a sua classificação de freqüência.

§ 2.° Cada acto escolar, como interrogação, e exercícios oraes ou escriptos,
exames parciaes, trabalhos na aula de desenho, terá, além da cota de merecimento,
outra de importância pela maneira seguinte:

As cotas de importância nas aulas relativas ás primeiras e segundas cadeiras serio:
para interrogação, 2; para exercício oral, 4; para exercício por escripto, 6;
para exame parcial, 8.

Os trabalhos especiaes feitos nas aulas de desenho terão a cota 5.
§ 3.° Terminados os trabalhos das diversas aulas, os respectivos lentes e pro-

fessores faraó para cada alumnoasomma das cotas de merecimento decadaespe-
cie de trabalho, exercício ou exame, e cada uma destas sommas será multiplicada
separadamente pela cota de importância relativa á mesma espécie de trabalho;
os números assim obtidos serão de novo sommados e reduzidos aos limites de 1 a 20,
correspondendo vinte á máxima cota em todos os trabalhos englobadamente.

Estes últimos números designaráõ o gráo de merecimento de cada alumno, quanto
á freqüência, ou á sua conta do anno na respectiva aula; devendo portanto os
trabalhos ou quadros assim organisados ser presentes nos exames do fim do anno
aos respectivos examinadores.

Será considerada péssima a cota de 1; má a de 2 a 4; soffrivel de 5 a 12;
boa, de 13 a 19 ; e optima, 20.

TITULO IV.

Títulos e cartas.

Art. 70. Os títulos de engenheiro geographo, e de engenharia civil serão con-
cedidos sem formalidades, mediante requerimento feito ao commandante, eacom-
panhado de certidão de approvações em todos os exames e exercícios exigidos
pelo regulamento orgânico. (Os títulos serão conforme os modelos a e b.)

Art. 71. Para o gráo de bacharel exige-se approvação em todas as matérias das
primeiras e segundas cadeiras do curso normal.

Art. 72, O gráo de bacharel será conferido, no dia seguinte ao ultimo de exames
dos alumnos do 4o anno do curso normal, na sala do conselho e sem apparalo,
pelo lente que houver presidido aos actos. (A carta será conforme o modelo fi.)

Art. 73. O gráo de doutor será conferido ao bacharel que tiver approvações
plenas nos exames das aulas primarias e secundarias do curso normal, satisfeitas

(G. 2)
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as condições constantes dos arls. 7° e .12 do regulamento orgânico, e fôr approvado
na these, na forma deste regulamento.

0 ceremonial da collação do gráoserá marcado em um programma. (A carta de

doutor será conforme o modelo c.)

TITULO V.

Pessoal administrativo e suas attribuições.

-¦'
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Ari. 74. O commandante é o chefe da Escola Central, e a elle são subordi-

nados todos os lentes e mais empregados e os alumnos da escola.

Art 75. 0 segundo commandante terá a seu cargo a policia e a economia da

escola.
Art. 76. Os ajudantes coadjuvaráõ o segundo commandante na policia e econo-

mia do estabelecimento, e na manutenção da ordem durante os exercícios.

Art. 77. 0 secretario é o chefe da secretaria e archivo, sendo-lhe subordina-

nados todos os empregados das ditas repartições; nos seus impedimentos será

substituído pelo official.
Tem a seu cargo: Io, toda a correspondência da escola; 2o, o lançamento dos termos

de exame; a matricula dos alumnos; e toda a escripturação que no presente regulamen-

to nao fôr designadamente incumbida a outro.
Art 78. O instruclor terá a seu cargo a direcção immediata dos exercícios mili-

tares e qualquer serviço que pelo commandante lhe fôr incumbido.

Art. 79- O quartel-meslre terá a seu cargo a compra e distribuição dos objectos

do serviço da escola, o recebimento da taxa das matrículas, e arrecadação do arma-

mento, e além disto qualquer serviço», que pelo commandante lhe fôr incumbido.

Art. 80. O cirurgião militar será obrigado a comparecer na escola ás 9 horas

-da manhãa, afim de visitar os alumnos militares que faltarem ás aulas, exercícios

e a outros aclos da escola.
Art. 81. O bibliothecario formará os catálogos, classificará, zelará, e terá a

.seu cargo todos os livros e cartas da bibliotheca.

Art. 82. O empregado encarregado do archivo terá a seu cargo a guarda e

conservação dos modelos de desenho de toda a espécie, dos modelos em relevo,

e dos trabalhos dos alumnos.
Art. 83. Sob a guarda do preparador do gabinete de physica ficaráõ todos os

instrumentos destinados aos exercícios práticos do fim do anno.

(G. 2)
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Art. 84. Os preparadores, immediatamente subordinados aos lentes e repetido-
res, devem conservar com todo o zelo e asseio o gabinete ou laboratório a seu cargo;
fazer as experiências e manipulações que lhes forem indicadas; fazer por êscripto
os pedidos dos diversos objectos precisos para esses trabalhos, sendo os ditos pe-
didos rubricados pelo lente, ena falta desle pelo repetidor; assistir ás aulas, findas
as quaes se demorarão no gabinete ou laboratório o tempo que exigir o trabalho

que fôr determinado pelo lente ou repetidor.
Art. 85. Haverá 4 preparadores: sendo l para a aula de physica; outro para

a de chimica; o 3o para a de mineralogia e geologia; e o 4o para a de mon-
tanhistica e metallurgia.

Art. 86. Haverá 5 guardas: 1 para a secretaria ; 1 para a bibliotheca; i para a
aula de botânica ; o 4o para as salas de engenharia civil; eo 5° para as de desenho.

Para coadjuvarem os guardas e os substituírem em seus impedimentos, haverá
mais 5 contínuos que serão convenientemente distribuídos pelos diversos serviços.

Art. 87. O porteiro será encarregado de abrir e fechar as portas da escola;
de dar parte das pessoas que procurarem o commandante, lentes e mais erapre-

gados; de prohibir o ingresso ás pessoas estranhas que nao tenhao permissão do
commandante para entrar no estabelecimento; de receber a correspondência para
dar-lhe a conveniente direcçlo; de conservarem asseio todo o edifício e seus moveis;
e responde por todos os objectos, cuja guarda n3o é designadamente affecta a
outro qualquer empregado.

Em seus impedimentos será substituído pelo guarda mais antigo.

TITULO VI.
. 

¦ ¦

. 
¦¦ 

¦:

'.''.¦¦

¦ -,

Disposições geraes.

Art. 88. Os requerimentos para exames de generalidades serio dirigidos ao

commandante da escola, que os apresentará ao conselho de instrucçâo.
Art. 89. 0 conselho de instrucçâo elegerá d'enlre os seus membros o que de-

verá servir de secretario nas suas sessões.

Disposições transitórias.

Art. 90.
§ 1.° Em 1861 principiaráõ a funccionar as cadeiras do Io anno do novo

curso normal, creado pelo regulamento orgânico de 21 de Abril de 1860, ces-
sando as do actual Ioanno; em 1862 funccionaráO os im e 2o* annos do novo
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curso, cessando o actual V anno j em 1863 funccionaráõ os 1 •, * e 3- annos do novo

curso, cessando o 3» actual; em 1864 começaráO tanto o 4° anno do curso nor-

mal, como o 4o do curso de engenharia civil; e finalmente em 1865 principiara

a funccionar o 5o anno do novo curso de engenharia civil, e cessará o actual 2! do

mesmo curso; ficará em plena execução a distribuição das doutrinas do regulamento

de 21 de Abril de 1860.

§ 2 • Aos actuaes alumnos das escolas central e militar, que, antes da publi-

cação do presente regulamento, já tiverem sido approvados ao menos nas matérias

do Io anno, se conferirá só o gráo de bacharel, de conformidade com o regula-

mento do Io de Março de 1858. .

§ 3.» Os actuaes alumnos militares proseguiráõ" em seus estudos na contorrai-

dade da distribuição estabelecida pelo regulamento do Io de Março de 1858.

§ 4.° Os gráos serão conferidos e os respectivos títulos expedidos de conformi-

dade com o presente regulamento.

§ 5.» Os alumnos que em 1862 forem «habilitados no 3o anno, para poderem

matricular-se no 3° anno do novo curso serSo obrigados a exame de gene-

ralidades sobre os princípios de mecânica ensinados no 2o anno do dito novo curso,

e se forem inhabilitados só poderáõ matricular-se no 2o anno.

§ 6 • São dispensados das provas exigidas neste regulamento para a inscnpçao

para o concurso ás vagas de lente, em qualquer secçSo, os antigos oppositores da

Escola Central.

Palácio do Rio de Janeiro, em 18 de Janeiro de 1861.

Sebastião do Rego Barros.
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Escola Central do Império do Brasil

Titulo de Engenheiro Civil.

¦

F.

Faço saber que o Sr , tílho de .... , natural de .... , nascido

a .... , lendo concluído o estudo das matérias do curso de Engenharia Civil desta

Escola, segundo o Regulamento de 21 de Abril de 1860, deve ser considerado En-

genheiro Civil; e para constar onde lhe convier, mandei passar o presente Titulo

que vai assignado por mim, pelo Lente mais antigo do respectivo curso em exer-

cicio, e pelo Secretario da Escola.
¦

Escola Central, etc.

0 Commandante

0 Lente

0 Secretano

(Assignatura de quem recebe o titulo.)

(G. 2)
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fiseola Central do Império do Brasil
<

Titulo de Engenheiro Geographo.

F. , etc. Commandante, etc.

i ..... «

Faço saber que o Sr , filho de .... , natural de . ; . . , nascido

a .... , tendo completado o estudo das matérias do curso normal desta Escola,

segundo o Regulamento Orgânico de 21 de Abril de 1860, deve ser considerado En-

genheiro Geographo; e para constar onde lhe convier, mandei f assar o presentt

Titulo que vai assignado por mim, pelo Lente mais antigo do ctfrso normal em exer-

cicio, e pelo Secretario da Escola.

O Commandante

#

0 Lente

O Secretario

(Assignatura de quem recebe o titulo.)

(<*• 2)
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Escola Central do Império do Brasil.

Carta de Doutor em Sciencias Mathematicas e Physicas.

¦-. 
¦ 

¦;

¦ 

. 

¦

¦: 
¦¦...".-.

F., etc. Commandante, etc.

Faço saber aos que a presente virem que o Sr. ... , filho de .... , natu-

ral de .... , nascido a .... , tendo obtido o gráo de Bacharel em Sciencias

Mathematicas e Physicas, e satisfeito as disposições do Regulamento de 21 de Abril

de 1860 e as formalidades prescriptas pelo art. 73 do Regulamento especial da Es-

cola de . . . . , lhe foi conferido em acto solemne o gráo de Doutor nas mesmas

Sciencias, e como tal gozará de todas as honras, privilégios e isenções que pelas

Leis do Império lhe sao concedidas. Em firmeza do que mandei passar a presente

carta que vai assignada por mim, pelo Lente mais antigo do curso normal em exer-

cicio, pelo Secretario da Escola e á margem pelo próprio Doutorando.

0 Commandante

0 Lente

0 Secretario 0 Doutor

(a. 3)
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Escola Central do Império do Brasil

Carta de Bacharel em Sciencias Mathematicas e Physicas.
'¦

F.

Faço saber aos que a presente virem que o Sr. .... , filho de .... , natural

de .... , nascido a .... , tendo completado o curso normal da Escola Central

segundo o Regulamento Orgânico de 21 de Abril de 1860, e satisfeito as formalidades

prescriptas pelo art. 73 do Regulamento especial da mesma Escola, lhe foi conferido

o gráo de Bacharel em Sciencias Mathematicas e Physicas, e como tal gozará de

todas as honras, privilégios e isenções que pelas Leis do Império lhe sao concedidat.

Em firmeza do que mandei passar a presente carta que vai assignada por mim, pelo

Lente mais antigo do curso normal em exercício, pelo Secretario da Escola, e pelo

próprio Bacharel.

Escola Central, etc.

..v Ha
¦

¦

¦¦..'¦¦

0 Commandante

¦

0 Lente

;•;

0 Bacharel 0 Secretario

¦

¦*,;<....

A*
..¦•¦ .¦;...

;
¦'.¦•:•'.•-': ;1 

'"¦ .'ív'.;';:.".X •.'¦• ''• .'"•:-• '¦'>..;:- •'¦"¦:;>¦.?;

(#. a)
..,.¦,'-.:¦ ¦'¦¦¦; ¦ . ,¦'.;. ...... ¦¦•.-¦ -i . ..¦;(.. ¦;¦¦:..'¦.¦¦- i ¦ ¦ . ¦ '¦.-¦..¦¦ 'i ¦¦ ,...¦-,¦.¦¦.:.¦'..: •.¦•::.¦¦ ¦¦."..-.¦ v. .-..-;.-¦¦. <•».'-:¦¦ .,-.¦¦¦¦ . . ¦¦• >;-i>ip:

¦ ¦¦'¦¦'¦¦ '¦¦;.¦¦:.¦¦¦;'¦ 
v '¦'¦;'^.'. ¦¦ -;: T., A':. A' .-*¦¦'

' '

, 
• 

' ^ 
, 

¦ 

¦¦ 
¦ 

¦ ¦ 
.'¦¦ ' 

¦ 
¦'- 

'.¦¦'.¦..¦'.¦¦¦¦.-.:¦¦¦¦¦

¦.¦¦¦¦¦¦.'¦":' 
¦¦¦.¦¦¦ 

¦ ¦....'¦' 
'.. 

¦¦¦• 

'

... 
- ' 

''¦¦¦'''¦' 

""'¦'¦ ¦

¦¦¦'¦{¦¦¦;¦.'¦'¦ ¦¦¦¦': ¦'..¦:.'•¦"¦.; ¦¦¦. 
¦>'¦.;.'¦.'¦,¦ ..¦.¦¦•¦.-¦¦ ' 

k- ;¦ ¦¦.-¦...-, ,/,;, -,:;; :¦;¦-., / .-, </—:, .-,,_. ,¦ - ¦ ¦¦ " 
.-. > ' ¦ ' ¦ ,.. 

' ¦¦" .

', 
'¦



¦ ¦

REGULAMENTO DE DISCIPLINA

y*< .y?y

DA

€#& €Il?!â&
DO

IMPÉRIO DO BRASIL.
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ESCOLA CENTRAL

Kl 'i

REGULAMENTO DE DISCIPLINA

TITULO I.

Do conselho de disciplina.
¦ 

»¦'¦'"¦ 
¦

Art. 1.° 0 conselho de disciplina compõe-se dos seguintes membros:
1.° Commandante da escola, como presidente.
2.° Segundo commandante.
3/ Um ajudante do commandante, que fôr mais graduado ou mais antigo.
4.° Dous lentes militares designados pelo governo.
Se não houver lentes militares, o governo designará officiaes para os substituir.
Art. 2/ 0 conselho de disciplina tem por fim: 1% consultar sobre os meios mais

apropriados para manter a policia geral, a ordem interna e a moralidade do estabe-
lecimento; 2°, deliberar sobre os casos, á que se referem os arts. 32, 56 e 58 do
regulamento orgânico.

Art. 3.° Quando o conselho de disciplina tiver de tomar conhecimento de qualquer
transgressão, que lhe deva sersubmetlida, procederá do seguinte modo:

§ 1 .* Convocado o conselho pelo commandante da escola, este lhe fará conhecer
o facto occorrido, e nomeará um dos membros para syndicar.

§ 2.° 0 membro encarregado de syndicar tomará todas as informações, que julgar
necessárias, inquirindo as pessoas que lhe possão ministrar esclarecimentos; e depois
de bem inteirado, formulará a sua exposição, em que dará conta minuciosa do te-
sultado das suas indagações, e que remetterá ao commandante.

§ 3.° Recebida a exposição do membro syndicante, o commandante convocará no-
vãmente o conselho para communicar-lhe a mesma exposição, que servirá de base

¦

¦
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ás suas deliberações. 0 conselho, se julgar conveniente, deverá ouvir a pessoa ou

pessoas accusadas, e as testemunhas tanto a favor, como contra; seguindo em tudo

quanto fôr possivel as prescripções do processo militar.

§ 4." Achando-se o conselho suficientemente esclarecido, o commandante resu-

mira todos os pontos da accusaçao e da defesa, e formulará os quesitos sobre que
deverá o mesmo conselho votar por escrutínio secreto, decidindo a maioria de votos,

incluído o do commandante que em caso de empate terá o voto de desempate; e

lavrando-se immediatamente a respectiva acta, que será assignada pelos membros

presentes.
§ 5." O julgamento do conselho será levado ao conhecimento do governo com todas

as peças, que lhe tiverem servido de fundamento, para decidir sobre a sua execução.

Art. 4.° Para consultar sobre occurrencias ordinárias bastará que o conselho de

disciplina tenha a maioria de seus membros presentes; mas nao poderá deliberar,

sem que pelo menos estejao quatro membros, sobre os casos, a que se referem os

arts. 32, 56 e 58 do regulamento orgânico, e em geral sobre todos os que impor-

tarem imposição de pena a qualquer indivíduo sujeito aos regulamentos da escola.

TITULO II.

Dos alumnos.

¦tf

¦¦

Art. 5.° Todos os militares, matriculados na escola, formaráõ um corpo, que íerá

o uniforme segundo o figurino approvado pelo governo, e ficaráõ subordinados ao

commandante da escola, sendo seus vencimentos pagos por uma folha processada na
mesma escola.

Art. 6.° O segundo commandante commandará o corpo escolar, sob as ordens do

commandante da escola, sendo auxiliado pelos ajudantes e mais officiaes da mesma

escola, um dos quaes será designado para major ou fiscal.

Art. 7." O corpo escolar será dividido em cinco companhias, no máximo ; e cada

companhia em secçõesque não contenhao mais de doze alumnos, ficando ao arbítrio do

commandante da escola o reunir differentes annos de modo que não haja companhia

com menos de duas secções.
Art. 8.° Os commandantes das companhias e chefes das secções serão escolhidos

d'entre os alumnos, que tiverem tido melhores classificações nos annos da escola;

para o primeiro anno, d'entre os que tiverem maior graduação militar, ou sendo esta

igual, maior antigüidade.
(G. 2)
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Se a companhia se compuzer de differentes annos, escolher-se-ha para comraan-
dante delia o mais bem classificado do anno mais adiantado, comlanto que no anterior
tenha obtido approvaçao plena; e para chefes das secçOes, que nao poderáO ser
compostas senão de alumnos do mesmo anno, os mais bem classificados dorespectivo
anno.

Art. 9.° Os alumnos devem deferencia e subordinação aos commandantes de cora-
panhia e chefes de secção dentro da escola, quaesquer que sejao suas respectivas
graduações; seguindo todavia, fora da mesma escola, a gerarchia militar. Aos lentes,
porém, repetidores, professores, adjuntos, e a todos os ofliciaes da dita escola, devem
respeito e obediência em todo e qualquer lugar.

Art. 10. Os alumnos paisanos formaráõ secçOes, como as dos militares, queserao
annexas ás companhias, segundo os annos a que os ditos alumnos pertencerem. Elles
serão igualmente contemplados, como os militares, para a escolha dos commandantes
de companhia e chefes de secção; e aquelles, em quem tal escolha recahir, terão os
mesmos privilégios e reciprocamente as mesmas obrigações, que em virtude dos
regulamentos da escola pertencem aos militares no mesmo caso.

Art. 11. As secções formadas pelos alumnos paisanos occuparáõna formatura das
companhias, á que estiverem annexas, a esquerda destas.

Os respectivos alumnos ficao sujeitos aos regulamentos escolares, durante todo o
tempo da sua freqüência na escola, e seis mezes depois ás disposições doart. 213 do
Decr. n. 1134 de 30 de Março de 1853.

Art. \ 2. Os alumnos que dentro do prazo de seis mezes, depois de haverem deixado
de freqüentar a Escola Central,commetteremalgumainfracçao contra a disciplinada
mesma escola, serio passíveis das penas comminadas nos respectivos regulamentos,
para cuja effectividade se recorrerá, por intermédio do governo, ás autoridades com-
pe tentes.

TITULO III.

Das aulas, salas de estudo, gabinetes scientificos, exercidos e mais trabalhos escolares.

.

....

„: ¦' \

Art. 13. Cada companhia formará em lugar designado, para esperar o começo dos
trabalhos. Cinco minutos antes da hora o commandante de cadaumadellasfaráa
chamada dos respectivos alumnos por uma lista que deverá ter-lhe sido fornecida pela
secretaria.

Dada a hora, o ajudante que estiver para isto designado pelo commandante da
escola, verificará a chamada ; e depois de começado o trabalho, tomará nota dos alum-
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nos, que houverem faltado, para transmitti-la ao segundo eommandante, que depois de
rubrica-la, a enviará á secretaria, para ser lançada no livro para istodeslinado.

Art. 14. Se vinte minutos depois da hora, o lente, professor, ou encarregado do
trabalho, nao tiver comparecido, as secções, que deverião começa-lo, serão levadas
á sala de estudo do respectivo anno, e ali permaneceráõ o tempo, que devia durar o
mesmo trabalho sob a vigilância dos seus chefes, não ficando porém prejudicada a
distribuição dos ulteriores trabalhos do dia.

Os alumnos se occuparáõ então em rever as lições dadas nos dias antecedentes.
Art. 15. Os commandantes de companhia e chefes de secção devem velar para

que os respectivos alumnos observem a boa ordem e satisfação todos os deveres im-
postos pelos regulamentos da escola. Elles próprios devem pelo seu exemplar compor-
tamenio justificar constantemente a sua nomeação.

Art. 16. O eommandante de companhia ou chefe de secção, que tiver incorrido
mais de três vezes nas penas dos§§ Io a 3o do art. 59 do regulamento orgânico, ou
mais de duas na do § 4o ou uma vez na do 5o ;ou que em dousexamesparciaes sue-
cessivos não obtiver gráos, que correspondão á approvação plena, será exonerado ; e
sua substituição se fará na forma do art. 8o deste regulamento.

Art. 17. A conservação dos objectos, existentes nas salas de estudo para usocommum
dos alumnos, fica ao cuidado dos chefes de secção, que deveráõ dar parte de qualquer
estrago produzido pelos mesmos alumnos, indicando o autor, para por conta delle se
mandar fazer a conveniente reparação. Se porém qualquer objecto fôr damnificado,
sem que o chefe de secção, sob cuja responsabilidade elle se achava, haja dado parte,
ouse, dando-a, não souber quem fora o autor, a reparação se fará, no Io caso toda á
custa delle, e no 2o por conta dos alumnos da secção, sendo dobrada a quota do chefe.

Art. 18. Os,chefes de secção receberáõ nas salas, em que se fizerem os exercícios,
exames escriptos, e recordação, papel, tinta e pennaspara distribuir pelosalumnos,
vigiando para que não haja desperdício de taes objectos.

Os livros dabibliotheca, que forem pedidos pelosalumnos com autorisação do repeti-
dor, serão recebidos pelos mesmos chefes de secção, que ficaráo responsáveis, nas con-
dições do artigo antecedente, por qualquer deterioração, que os ditos livrossoffrerem.

Art. 19. Por intermédio dos commandantes de companhia, ou, na falta destes, por
intermédio dos chefes de secção, os lentes e repetidores, professores e adjuntos man-
terão a policia dentro das respectivas aulas, salas de estudo e gabinetes scientificos.

Art. 20. Qualquer lente, ou repetidor, professor ou adjunto poderá fazer sahir da
respectiva aula, sala de estudo ou gabinete scientifico oalumno, que depois de adver-
tido, continuara não prestar attençao, a não portar-se com respeito, ou a pertur-
bar o silencio e tranquillidade de qualquer maneira ; dando, no fim, parte ao com-
mandante da escola, se o caso exigir maior severidade.

(G. 2)
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Ao alumno, assim posto fora da aula, se marcará em todo o caso uma falta.
Art. 21. Aos lentes, e repetidores, professores e adjuntos serão facultados os pon-

tos dos respectivos alumnos, sempre que o requisitarem, para fazerem qualquer con-
frontação com suas notas.

Art. 22. Nenhum alumno poderá fazer o trabalho de outro ; devendo ser punido
tanto o que o fizer, como aquelle a quem incumbia o mesmo trabalho.

Art. 23. Nas aulas é prohibido aos alumnos qualquer leitura, que naoseja a dos
respectivos compêndios; nas salas de estudo porém, e gabinetes scientificos, é só per-
mittida, nas horas convenientes, a daquellas obras ou quaesquer outros impressos
relativos á matéria do estudo, e cuja introducção fôr competentemente autorisada.

Art. 24. Os alumnos entraráõ nas aulas, salas de estudo e gabinetes scientificos
edellas sahiráõ debaixo de fórma e na maior ordem.

Se houver qualquer infracção a tal respeito, os commandantes de companhia e os
chefes de secção em que isto tiver lugar, devem immediatamente dar parte do autor
para que seja punido, sob pena de ficarem elles sujeitos á punição que o casomerecer.

Art. 25. Nas aulas, salas de estudo, e gabinetes scientificos, os lugares serão con-
venientemente numerados, e a cada alumno será designado um lugar fixo, segundo a
ordem, em que se acharem nas listas fornecidas pela secretaria.

. i.

TITULO IV.

Disposições geraes.
¦w*

Art. 26. Todo o alumno deve executar as ordens, que lhe forem dadas pelas pes-
soas competentes, litteral mente e sem a menor hesitação, podendo reclamar somente
depois de haver obedecido.

; Art. 27. A recusa formal de obediência ao commandante da escola, ou ao
2o commandante, além do máximo da pena de prisão, é punida coma do § 6odo art. 59
do regulamento orgânico, se não occorrerem circumstancias, que tornem o delin-
quente sujeito aos artigos de guerra.

A pena do citado § 6o deve ser imposta ainda quando seja o réo remettido aos
tribunaes militares.

Art. 28. São absolutamente prohibidas todas as associações, deliberações e pro-
cedimentos collectivos não autorisados; bem como todas as circulares e quaesquer
outras tentativas, que tiverem por fim provocar da parte dos alumnos qualquer de-
liberação ou procedimento collectivo.
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Art. 29. Sem permissão prévia, não poderá alumno algum fazer publicações pelos
periódicos, nem introduzir na escola periódicos, brochuras, livros ou desenhos. Além
das penas do art. 59 do regulamento de 21 de Abril de 1860, em que os contraven-
tores incorrerem, serão apprehendidos os ditos objectos, para serem restiluidos só-
mente quando o alumno deixar definitivamente a escola.

Art. 30. Todos os jogos de cartas, ou de azar saoprohibidos dentro da Escola Central.
Art. 31. É prohibido o fumar em qualquer parte do edifício da escola, e o andar

de chapéo na cabeça nos salões e corredores do mesmo edifício.
Art. 32. Das aulas, salas de estudo e gabinetes scientificos, nâoé permitlido sa-

hir-se durante os trabalhos, salvo em circumstancias especiaes, que deveráõ serie-
vadas ao conhecimento do lente, repetidor ou professor, e ao do ajudante de serviço.

Art. 33. Os commandantes de companhia ou chefes de secção devem transmittir
aos respectivos alumnos as ordens e communicações de qualquer natureza, que os
superiores julgarem conveniente fazer chegar por seu intermédio ao conhecimento
dos mesmos alumnos.

Art. 34. Os pedidos e reclamações dos alumnos deveráõ ser apresentados peloscommandantes de companhia ao 2o commandante da escola, sempre que os mesmos
pedidos e reclamações forem do interesse commum das respectivas companhias.

Art. 35. Nenhuma pessoa estranha poderá entrar na escola, sem licença, ou
sem vir procurar algurn empregado da mesma escola.

Art. 36. Nenhum alumno poderá sahir da escola sem permissão, excepto nas horas
de terminarem os trabalhos.

Art. 37. Toda a damnificação de qualquer parte do edifício da escola, ou dos
instrumentos, machinas, moveis e utensis nella existentes, será reparada á custa
daquelles que a tiverem causado, os quaes, além disto, poderáõ soffrer alguma das
penas do art. 59 do regulamento orgânico, conforme a gravidade das circumstancias.

No caso porém de nao conhecer-se o autor, terá lugar a ultima parte do art. 17deste regulamento.
Art. 38. 0 commandante é revestido da jurisdicçao necessária para impor, cor_

reccionalmente ou administrativamente, as penas de reprehensao simples ou em
ordem do dia, de suspensão ou prisão de uma trinta dias, aos empregados acerca
dos quaes nao haja disposição especial a tal respeito no regulamento orgânico.
Quando a suspensão ou prisão exceder a 15 dias, dará parte ao governo.

Palácio do Rio-de Janeiro, em 18 de Janeiro de 1861.

Sebastião do Rego Barros.

(G. 2)
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NOTAS.

. .

Matriculados

Approvados plenamente ...... ^

Approvados simplesmente . .-

Reprovados......'.

Habilitados para exame e deixarão de fazer. .

Perderão o anno por faltas

Transferidos para a Escola Militar ou trancada a matricula.

. • .

...

. . . . .

Numero total dos matriculados em uma ou mais aulas. . .

Matriculados . 

Approvados plenamente . . .
¦

Approvados simplesmente. . . . .... . . . .

Reprovados. .... . • . . ...... . . ,
*

Habilitados para exame e deixarão de fazer. : .

Perderão o anno por faltas. . . .
#' .-:»' 
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.... .

Numero total dos matriculados em uma ou mais aulas. . .
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OBSERVAÇÕES.

4 alumnos do 2o anno se matricularão em physica; 8 do 3o
e 7 do 4o se matricularão em chimica, sendo 41 militares e 4
paisanos; 7 alumnos militares se matricularão somente em chi-
mica; 27 alumnos do 4o e 5 do Io anno de engenharia civil se
matricularão em mineralogia e geologia, sendo 23 militares e 9
paisanos; 14 militares e 4 paisanos se matricularão somente em
mineralogia e geologia e em botânica, e 2 militares somente na
primeira destas; 5 alumnos militares e 1 paisano do Io anno de
engenharia civil e 2 ditos do 2o deste curso se matricularão tam-
bem em botânica; 1 alumno militar e 2 paisanos do 2o anno de
engenharia civil e 3 paisanos do 4o anno mathematico se matri-
culàrão também em mineralogia. 
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REGULAMENTO ESPECIAL

DA
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TITULO I.

DAS OBRIGAÇÕES DOS EMPREGADOS.

CAPITULO I.

Do commandante

¦ 
¦ ¦¦¦

Art. l.°0 commandanteé a primeira autoridade da escola, e suas ordens são obri-

gatoriaspara todos os empregados, inclusive os do magistério.
Além das attribuições que lhe são conferidas pelo regulamento de 21 de Abril de

1860, incumbe-lhe mais:
1.° Corresponder-se directamente, em objecto de serviço do estabelecimento, com

qualquer autoridade civil ou militar, exceptuando—câmaras legislativas, ministros e
conselheiros de estado, bispos, tribunaes e presidentes de provincia.

2.° Exercer superior inspeceão sobre a execução dos programmas do ensino, e
sobre todos os ramos do serviço da escola e suas dependências, conforme os regula-
mentos e ordens do governo.

3.° Dar as instrucções e providencias necessárias para o bom desempenho dasfunc-

ções dos empregados da escola e suas dependências; ouvindo os conselhos na parte que
fôr da competência delles.

4.° Informar ao governo sobre os indivíduos que julgar idôneos para os empregos
relativos á administração, quando não lhe competir fazer por si a nomeação.

(6. 3)
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5.§ Nomear d'entre os empregados da administração, na falta ou impedimento de
um ou mais delles, quem os substitua interinamente, dando logo parte desse acto ao

governo ; se o provimento do emprego uno fÔr da sua competência.
6.* Dar licença aos empregados da escola e suas dependências, nao 'excedendo de

Ires dias de uma vez, nem de quinze em um anno.
7.° Informar semestralmente ao governo sobre a conducta e o modo como desem-

penhao os seus deveres os empregados da escola, inclusive os do magistério.
8.° Apresentar annualmente ao governo, dentro do prazo de um mez depois de con-

cluidos os exercícios práticos, um relatório abreviado do estado do estabelecimento
nos seus três ramos, doutrinai, administrativo e disciplinar, comprehendendo a conta
dos trabalhos do anno findo, o orçamento das despezas para o anno futuro, e apro-

postados melhoramentos, modificações ou reformas que, de combinação com os res-

pectivos conselhos, julgar convenientes para a boa marcha dos trabalhos da escola e
suas dependências.

9.° Prestar auxilio ás autoridades legaes para a manutenção da ordem publica,
quando este auxilio nao comprometia a segurança do estabelecimento.

Art. 2.° 0 commandante da escola é o único responsável pelas medidas que mandar
executar; o accordo com o voto dos conselhos de nenhuma sorte pôde salva-lo da res-

ponsabilidade.
Art. 3.° 0 commandante da escola é o único órgão official e legal, que põe em rela-

çSo immediata o estabelecimento com o ministro da guerra, devendo, sempre que
fizer subir á presença do governo as propostas dos conselhos, dar a sua opinião
sobre ellas.

Art. 4.° 0 commandante da escola só recebe ordens do ministro da guerra, não
tendo alguma outra autoridade ingerência no regimen do estabelecimento.

CAPITULO II.

Do segundo commandante.

Art. 5.° Ao segundo commandante, além das atlribuições que lhe são conferidas
pelo regulamento de 21 de Abril de 1860, compete:

1.° Receber e transmittir as ordens do commandante, detalhar o serviço militar ge-
Tal, ordinário e extraordinário da escola ; e assignar as ordens do dia que serão prévia-
mente apresentadas ao mesmo commandante para as approvar ou não.

2.° Applicar todo o seu zelo e esforços para que os empregados seus subordinados e
os alumnos se conduzSo com a decência conveniente, e tenhão os costumes de homens

(6. 3)
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honestos e bem educados, estimulando-os com os meios que lhe permittirem os
regulamentos.

3.° Resolver, debaixo de sua responsabilidade, toda e qualquer questão, se fôr tão
urgente que não possa esperar pelo commandante, devendo immedialamente dirigir-
lhe participação disso.

4.° Participar diariamente ao commandante tudo o que occorrer na escola, e suas
dependências, que mereça ser levado ao seu conhecimento.

5.° Proporão commandante as providencias, que julgar necessárias, para melhorar
o systema de administração, disciplina, fornecimento e escripturação de todo o esta-
belecimenlo.

6.° Apresentar semestralmente ao commandante um relatório abreviado do ser-
viço a seu cargo , conferenciando, quando julgar conveniente , com os ajudantes,
secretario e quartel-mestre acerca dosobjectos da competência destes empregados.

7.° Verificar e rubricar todos os documentos de receita e despeza relativos á escola,
e fazè-los chegar ás mãos do commandante.

8.° Receber e transmittir ao commandante, com informação sua, todas as partici-
pações e reclamações dos alumnos e empregados seus subordinados.

9.° Policiar o estabelecimento, e fiscalisar todo o serviço, para que este se faça de
conformidade com o que se acha prescripto nas ordens do dia , regulamentos e ins-
trucções dadas pelo commandante ou pelo governo, cumprindo também fielmente to-
das as disposições que lhe forem relativas.

CAPITULO III.

Dos lentes, repetidores, professor, instructores, adjunto e mestres.

Arti 6.° São deveres dos lentes:
1,° Comparecer nas aulas e dar lições nos dias e horas marcadas nas tabellas da dis-

tribuiçao do tempo escolar.
2.° Exercer a fiscalisacão immediata das aulas, e do procedimento que dentro dellas

tiverem os alumnos.
3.° Examinar por meio de perguntas, e chamando á lição os alumnos, quando jul-

gar conveniente, se elles estudão ou não.
4.° Marcar recordações, e habituar os alumnos, por meio de dissertações escriptas,

a este gênero de prova para os exames.
5.° Satisfazer a todas as requisições que forem feitas pelo commandante para bem

do serviço, ou para esclarecimento das autoridades superiores.
(G. 3) ¦
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6. ° Informar trimensal mente ao commandante sobre o comportamento dos alumnos
nas aulas, e sua applicaçao e aproveitamento.

7.° Dar ao commandante, para ser presente ao conselho de instrucção na primeira
sessão de cada anno, o programma do ensino concernente á sua cadeira, motivando
as alterações no programma anterior, que por ventura julgar conveniente serem
adoptadas.

8.° Requisitar ao commandante lodosos objectos necessários ao ensino da sua ca-
deira e ao estudo nas salas que dirigir.

9.° Dar aos repetidores as instrucções que elles devem guardar nas salas e gabinetes
de estudo.

Art. 7.° É obrigação dos repetidores :
\.° Auxiliar e dirigir os estudos dos alumnos, pela fôrma disposta no art. 109 do pre-

sente regulamento.
2.° Manter nas salas de estudo e gabinetes o silencio e a disciplina, impedir as dis-

tracções e a falta de applicaçao, e vedar a leitura de livros nao autorisados.
3.° Substituir nas faltas aos lentes no exercício das respectivas funeções, conti-

nuando comtudo a exercer as suas próprias. No caso porém de não poder prestar-se á
accumulação das duas funeções por qualquer circumstancia, entSo exercerá só as
de lente : e o commandante, ouvindo o conselho de instrucção, proporá ao governo a
indivíduo que deverá servir de repetidor.

4.° Observar estrictamente as instrucções dadas pelos lentes a quem coadjuvar.
Art. 8.° Os repetidores serão distribuídos annualmente pelas differentes aulas; mas,

conforme as oceurrencias durante o anno, poderáõ ser empregados no serviço de qual-
quer outra cadeira, para a qual não tiverem sido distribuídos.

Art. 9.° No principio do anno lectivo a nomeação dos repetidores para a gerencia
das cadeiras, na falta ou impedimento dos lentes, será feita pelo governo sob infor-
mação do commandante da escola : dando-se porém a falta ou impedimento no de-
curso do anno lectivo, regerá a cadeira o repetidor que nessa oceasião lhe estiver
affeclo. Na falta do lente, quando a cadeira não tiver repetidor, o commandante
nomeará dentre os repetidores aquelle que deverá substituir o lente.

Art. 10. O professor dirige o ensino do desenho, segundo os programmas adoplados

pelo conselho de instrucção, e preenche funeções análogas ás dos lentes. •

Art. 11. O adjunto de desenho é obrigado a comparecer na respectiva aula, e a
tomar contado ensino de turmas de alumnos que lhe forem distribuídas peloprofes-
sor, a quem coadjuvará em todo o serviço próprio do ensino.

Art. 12. Os instruetores de Ia classe procederão, no desempenho de suas obrigações*
sob as ordens do commandante, de conformidade com as instrucções e programmas
respectivos.

(G. 3)
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Art. 13. Emquanto as necessidades da instrucçao pratica n8o exigirem mais, cada
instructor de l1 classe será coadjuvado por um de 2.'

Art. 14. Os inslructores de 2* classe substituem os de 1*, e s2o substituídos acci-
dental mente pelos officiaes empregados na escola, ou suas dependências, que o cora-
mandante designar.

Art. 15. Os instructores, se o commandante julgar conveniente, faraó dia, por es-
cala, para a fiscalisaçSo e boa ordem de todo o serviço dos alumnos.

Art. 16. Os mestres, no desempenho de suas obrigações, observaráõ os programmas
respectivos, sob as ordens do commandante.

CAPITULO IV.
* 

¦

Dos ajudantes.

Art. 17. Aos ajudantes, que houver na escola, incumbe, segundo detalhe do côm-
mandante, o seguinte:

1 .• Fiscalisar as companhias de alumnos.
2/Dirigir o trabalho das officinas, conforme as instrucções do segundo com-

mandante.
3.° Fiscalisar a conservação e asseio de todos os edifícios do estabelecimento.
4.° Fazer os pedidos da matéria prima necessária para as officinas da escola.

t 5.° Fiscalisar o arranjo, classificação e boa guarda de todo o material de guerra
existente nos depósitos da escola.

6.° Inspeccionar todos os concertos relativos a este material, quando sejao feitos
nas officinas da escola.

7.° Verificar a qualidade das munições de guerra que entrarem nos depósitos, e
fiscalisar o consumo dellas.

8. ° Requisitar os gêneros de que se careça para a conservação da artilharia e mais
^material de guerra, de modo que haja sempre sufficiente provimento de munições para

o consumo da escola.
9.° Verificar o ponto dos alumnos em acto de formatura, e antes de começar qual-

quer trabalho.
Art. 18. Um dos ajudantes servirá de thesoureiro; e será um dos clavicularios do

cofre, sendo os outros dous o segundo commandante da escola e o fiscal do batalhão de
engenheiros.

Art. 19. Além do que fica acima especificado, o commandante poderá, se assim o
julgar conveniente, encarregar os ajudantes do serviço de dia á escola, do rancho, e

(g. 3)
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distribuir-lhes emfim quaesquer outros serviços accidentaes, que possao competir-lhes;

attendendo sempre á aptidão de cada um.

CAPITULO V.

Do secretario, officiál e amanuense*

Art. 20. Ao secretario compete:
1.• Distribuir, dirigir e liscalisar os trabalhos da secretaria, cumprindo fielmente as

ordens do commandante, a quem é immediatamente subordinado.

2.° Preparar e instruir com os necessários documentos todos os negócios que subi-

rem ao conhecimento do commandante; fazendo succinla e clara exposição delles ;
declarando o que a respeito tiver occorrido, e interpondo o seu parecer nos que ver-

sarem sobre o interesse de partes, quando lhe fôr determinado pelo commandante.

3.° Lançar os despachos nos requerimentos que forem dirigidas ao commandante,

e assi<mar as certidões que, em virtude delles, forem passadas; bem como rubricar to-

dos os trabalhos que por sua natureza devao ser por elle conferidos.
4.° Organisar, no principio do anno lectivo, para ser distribuida a cada umdoslen-

tes, professor, repetidores e adjunto, uma lista dos nomes dos alumnos, divididos

pelos annos respectivos.
5.° Escrever, e fazer escrever, registrare expedir todos os papeis que corrSo pela

secretaria, conforme as instrucções e ordens do commandante; bem como escrever j
. registrar e archivar a correspondência reservada.

6.° Lavrar os termos de exames e as actas e deliberações dos conselhos.

7.° Preparar os esclarecimentos que devem servir de base aos relatórios do com-
mandante.

8.° Proporão commandante todas as medidas que julgar necessárias para o bom

andamento dos trabalhos da secretaria.
9.° Apresentar ao commandante no principio de cada rnez um extraclo de todo o

trabalho expedido durante o rnez antecedente, e do estado da escripturaçSo dos livros,
motivando a causa, sempre que não esteja em dia.

Art. 21. Ao officiál da secretaria incumbe :
1.° Escripturar, sob as vistas do secretario, e segundo as instrucções e modelos que

o commandante dér, todosos livros, mappas, folhas, e outros papeis relativos á conta-

bilidade, e que não estejao privativamente sob a responsabilidade das dependências

da escola ou de outra pessoa.
2.° Lavrar todos oscontractos para serem assignados pelo commandante.

(G. 3)
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3.° Fazer diariamente o ponto dos empregados e exlrahir no fim do rnez certidão
delle, que será authenticada pelo secretario, para os fins convenientes.

Art. 22. É dever do amanuense:
1.° Desempenhar os trabalhos do expediente e escripturaçao, que lhe forem distri-

buidos pelo secretario.
2.° Inventariar todos os objectos pertencentes á secretaria, archivo e salas da ad-

ministraçao.
3.° Fazer annualmenle o indico das deliberações do commandante c dos conselhos,

que contiverem disposições permanentes relativas ao serviço.
4.° Lançar no livro da porta os despachos cujo conhecimento interesse ás parles.
Art. 23. Nao será aceito na secretaria requerimento algum que nao venha datado

e assignado pela própria parle ou seu procurador, ou que contenha documentos sem
o sello da lei.

O amanuense declarará no livro da porta as faltas á que a parte deverá satisfazer.
Ari. 24. E inteiramente prohibido, sem permissão do commandante, o ingresso de

pessoas que nao sejao os respectivos empregados, nas salas dos trabalhos ou archivo.
Art. 25. Nenhuma ordem ou nomeação será communicada antes que seja assig-

nada pelo commandante. e publicada na secretaria; e nao serão patentes ás partes
laes ordens ou nomeações, nem quaesquer outros papeis existentes na secretaria, se-
não quando fAr a bem do serviço, e sempre por ordem do commandante.

CAPITULO VI.

Do bibliothecario.

Art. 26. Incumbe ao bibliothecario:
1° Aguarda e conservação dos livros, mappas, quadros e desenhos de qualquer

natureza; bem como das memórias e mais papeis impressos, ou manuscriptos, que
digão respeito a qualquer ramo dos conhecimentos humanos ; e ainda dos instrumen-
tos mathematicos e modelos.

2.° A organisaçao de catálogos methodicos de todos os objectos mencionados no
numero antecedente.

3.° A escripturaçao dos livros de estrada, por compra, donativos ou retribuições;
e das sahidas por empréstimo, venda, ou troca.

4.° Propor ao commandante as medidas que julgar convenientes para augmentar a
importância da bibliotheca, epara o bom desempenho de suas obrigações.
(0.3) 6*
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Ari. 27. Os livros, inslrunienlos e desenhos existentes na bibliolheca, poderio
ser emprestados aos lentes e mais empregados encarregados do ensino theorico ou

pratico, mediante permissão do commandante transmittida ao bibliothecario, e recibo
da pessoa a quem forem entregues aquelles objectos, passado em livro competente.

Ari. 28. Nenhum objecto existente na bibliolheca poderá ser emprestado por mais
de trinta dias, salvo havendo para isso consentimento expresso do commandante.

Art. 29. Os alumnospoderàõ freqüentar a bibliolheca nas horase pelo tempo que
lhes fôrconcedido pelo commandante.

Ari. 30. 0 commandante deixará de permillir o empréstimo de objectos da biblio-
theca ao empregado que reslitui-los em máu estado; podendo mesmo obriga-lo a
substitui-los por outros no estado em que recebeu aquelles. Os livros que tiverem

quaesquer signaes feitos á tinta ou lápis podem ser considerados em máu estado, a

juizo do commandante; e o bibliothecario tomará nota desta circumslancia para
salvar a sua responsabilidade. Os livros e mappas raros e os manuscriptos nunca serão
emprestados, esó poderáõ ser consultados na bibliolheca e sala destinada á leitura.

CAPITULO VII.

Do quarlel-mestre.

Art. 31. Ao quartel-mestre incumbe :
1.° Fazer todas as compras, em grosso e por miúdo, de tudo o que fôr preciso para a

escola e suas dependências. Para as compras em grosso se farão os necessários an-
núncios com a devida antecedência, preferindo entre os vendedores aquelles, que
derem os objectos por menor preço, sendo de igual qualidade. Uma commissão com-
posta de membros do conselho econômico examinará os objectos, quando entrarem
na escola. A esta commissão se reunirá o medico de dia, quando os objectos entrados
forem destinados á enfermaria, ou quando o commandante determinar.

2.° Receber nas estações publicas todos os objectos pedidos para oserviço daescola
e suas dependências.

3.° Lançar em um livro todos os gêneros que receber, e que entrarem para os de-
positos a seu cargo, declarando o dia da entrada, a quem forão comprados, ou de
quem recebidos, e os preços de cada um.

4.° Dar sahida aos objectos que estiverem a seu cargo, fazendo as competentes
notas em outro livro; declarando a natureza e preço dos objectos; a quem forão en-
tregues e em virtude de que ordem.

(«. 3)
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5.° Ter especialmente sob sua guarda, cem estado de boa arrecadação e conser-
saçSo, todos os objectos relativos ao fardamento, equipamento, correarne, inslrumen-
tal, ferramentas e utensílios pertencentes á escola.

CAPITULO VIII.

Dos cirurgiões.

Art. 32. Compete aos cirurgiões:
1.° Prestar ossoccorros de sua arte que se tornem precisos, no caso de qualquer

accidente, bem como tratarem suas enfermidades passageiras os indivíduos pertencen-
tes á escola e nella residentes, ou em suas dependências.

2.° Proceder á inspecçao de saúde nos indivíduos que o commandante de-
signar.

3.° Examinar as qualidades das drogas e remédios que receitarem, antes de appli-
cados aos enfermos ; recusando os que por seu máu estado n5o deverem servir, e
dando parte ao segundo commandante de qualquer abuso ou falta que encontrar,
n5o só neste ponto, como nas dietas, e em tudo o mais que fôr necessário aos
doentes.

Art. 33. Ao mais graduado, ou mais antigo dos cirurgiões, como director da enfer-
maria, compete ainda o seguinte:

1.° Apreseutar ao commandante no principio década mez um relatório sobre as
moléstias dos indivíduos tratados na enfermaria da escola, durante o mez antecedente,
declarando as causas que as tiverem produzido, os meios empregados para combate-
Ias, e os resultados obtidos.

2.° Dar instrucções, para que o serviço da enfermaria se faça do melhor modo pos-
sivel, e quando as providencias para isso estejão fora de sua alçada solicita-las do
commandante.

3.° Participar ao segundo commandante qualquer indicio de moléstia contagiosa ou
epidêmica, que se manifestar no estabelecimento, indicando os meios para logo
atalhar o mal.

4.° Dar instrucções por escripto aos enfermeiros a respeito da applicação dos reme-
dios, da dieta, e do mais que convier ao tratamento dos doentes.

Ari. 34. 0 cirurgião mais graduado fará a visita e o receituario.
Art. 35. Deverá um dos cirurgiões permanecer na escola.

(«(- 3)
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CAPITULO IX.

v Do capellão.

Ari. 36. Sdo deveres do capellão :

1.° Celebrar o santo sacrifício da missa em todos os domingos e dias santos.

2.° Ouvir de confissão as pessoas residentes na escola e suas dependências, e pres-
tar-lhes todos os outros auxílios do seu ministério.

3.° Ter em boa guarda os vasos sagrados, alfaias e ornamentos da capella.

4.» Propor annualmente ao commandante o orçamento da despeza indispensável

para o serviço do culto divino.

5.° Requisitar todos os objectos necessários para o culto divino e para o maior

asseio e conservação da capella.

CAPITULO X.

Do porteiro e contínuos

Art. 37. Ao porteiro pertence a guarda, limpeza e cuidado das aulas, salas e gabi-
netes de estudo, salas do commandante e da administração, secretaria e archivo, mo-

veis e mais objectos existentes nestes lugares, a recepção dos papeis das partes, e a

expedição da correspondência.
Art. 38. Emquanlo o serviço nao exigir mais, haverá seis contínuos: o 1" coad-

iuvará o porteiro no exercicio de suas funcções, e cumprirá as ordens dos lentes em

objecto de serviço da escola; o 2° ficará ás ordens do official encarregado do rancho;

o 3o servirá na secretaria e também sob as ordens do bibliothecario; o 4o coadjuvará

o quartel-mestre ; o 5o e 6o terão a seu cargo todo o serviço dos alumnos, e serviráõ

immediatamente sob as ordens dos ajudantes encarregados da fiscalisação das com-

panhias de alumnos.

¦*. ¦¦¦¦ - "¦? 
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riTULO II.

DOS CONSELHOS.

CAPITULO I.

Regimento dos conselhos.

Art. 39. Os conselhos, compostos como determinão osarts. 74, 75 e 76 do regu*
lamento de 21 de Abril de 1860, se reuniráõ ordinariamente uma vez por mez, e ex-
traordinariamenle, sempre que o ordenar o commandante, seja por deliberação própria,
ou á requisição de qualquer das suas commissões, devendo para estas sessões serem
todos os membros avisados pelo menos de véspera, e informados succintamente por
escripto ou verbalmente do objecto da reunião.

Art. 40. Dada a hora fixada para a reunião do conselho, o presidente abrirá a
sessão, se estiverem presentes mais da metade dos membros que o devem compor; e lida
e approvada a acta da antecedente, com ou sem declarações, serão discutidas as

questões submettidas ao conselho, segundo a sua urgência, ou importância, a juizo do

presidente. As questões de ordem interrompem em todos os casos a discussão ou vo~
taçao de qualquer matéria, até que sejão decididas pelo conselho.

Quando, por falta de numero, não se puder abrira sessão á hora marcada, esperar-
se-ha ainda meia hora; e, finda ella, o secretario lavrará termo, declarando não ter
havido reunião, e os nomes dos membros que deixarão de comparecer, com ou sem

participação.
Art. 41. Cada membro dos conselhos tem dever de assistir ás sessões, e de propor

verbalmente, ou por escripto, as medidas que em sua opinião forem convenientes
ao interesse da escola, e caibão dentro das attribuiçòes dos mesmos conselhos.
O adiamento e urgência de qualquer discussão, ou da apresentação de qualquer
proposta, são nesta disposição comprehendidos.

Art. 42. As votações em regra serão per capita, excepto sobre negócios de in-
teresse particular, em que será por escrutínio secreto.

Art. 43. A votação, seja per capita, seja por escrutínio, será verificada todas as
vezes que houver duvida sobre o resultado.

Art. 44. Na votação por escrutínio cada membro lançará na urna uma esphera
branca ou preta, conforme quizer approvar, ou reprovar a proposta: na votação

(G. 3) 7
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jper c«/hV« o presidente votará em ultimo lugar, e em ambas terá voto de qualidade
se a verificação dellas confirmar o empate.

Ari. 45. A maioria de votos em geral decide as questões e conslilue solução

ao objecto sujeito.
Art. 46. Cada um dos membros tem o direito de fazer inserir na acta a decla-

Taçao nao motivada do seu voto; comlanlo que 
'seja 

apresentada na mesma sessão

em que se deliberou sobre o objecto, ou na immediala.
Art. 47. A nomeação de quaesquer commissões será sempre feita pelo comman-

dante.
Art. 48. Nenhum membro dos conselhos pôde em qualquer questão deixar de

votar, lendo assistido á sessão; salvo o caso de se tratar de negócios em que seja

interessado parente seu, consanguineo ou affim.
Art. 49. O autor de qualquer proposta tem o direito de retira-la; e neste caso

somente proseguiráa discussão, se outro membro dos conselhos a iizer sua. Se porém
checar a abrir-se o debate, a moção, embora retirada, será transcripta na acta.

Art. 50. Ao presidente dos conselhos cabe dirigir os trabalhos e manter a regula-

ridade das discussões, fazendo para este fim as advertências precisas, e observações

que julgar necessárias: e se algum membro, tratando de matérias estranhas
ao objecto da deliberação, ou provocando questões que possao perturbar a discus-

sao, nao se contiver, apenas fôr advertido pelo presidente, poderá este relirar-lhe

a palavra.
Art. 51. O secretario da escola funecionará em todos os conselhos; quando

porém estes julgarem conveniente, poderáõ nomear o seu secretario, escolhendo-o
d'entre os seus membros. O secretario assim nomeado servirá somente durante a sessão
em que tiver lugar a nomeação, e feita esta se retirará o secretario da escola.

Art. 52. De todas as circumstancias oceorridas na reunião lavrará o secretario
acta, que deve ser lida na próxima reunião, e approvada com as reclamações
ou declarações havidas, caso estas tenhão lido lugar.

Art. 53. As actas, que na forma do artigo antecedente conterão a historia fiel
do oceorrido nas sessões, serão lançadas em livro especial, e assignadas pelo
presidente, por um outro membro que tiver assistido á sessão e pelo secretario.

Art. 54. Todas as disposições anteriores são relativas ao conselho de instrucção, e
aos outros naqueüas que puderem ser applicaveis; tendo-se em vista, além dos res-

pectivos regimentos especiaes, para o conselho econômico o disposto no art. 52
do regulamento de 21 de Abril de 1860, e para os de disciplina as ordens do

governo contidas no aviso de 28 de Abril de 1856.
Art. 55. As deliberações dos conselhos que contiverem disposições permanen-

tes para o serviço, n3o terão effeito sem a approvação do ministro da guerra.
(G. 3)
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CAPITULO II.

Das commissoes dos conselhos.

Art- 56. Na primeira sessão de cada anno o eommandante nomeará de cada con-
selho uma commissão que se denominará de melhoramento, composta de três
membros, para estudar e preparar todas as questões que no decurso do anno deve-
rem ser sujeitas á deliberação dos mesmos conselhos. A estas commissoes será
remettida official mente pelo eommandante toda a proposta connexa com as at-
tribuições respectivas.

Art. 57. Compete ás commissoes de melhoramento:
1.° Dar parecer sobre todas as questões relativas á sua especialidade, que

houverem de ser levadas pelo eommandante ao conhecimento dos conselhos.
2.° Estudar os melhoramentos, de que é susceptível o ramo de serviço a que

pertencer; c iniciar nos conselhos as respectivas propostas.
Art. 58. Cada commissão, ou em nome delia um de seus membros, pôde e

deve tomar conhecimento de tudo o que se passar em cada uma das dependen-

cias da escola, que tiver connexão com a sua especialidade; mas não exercerá

por si atlribuição alguma administrativa, e exigirá as informações de que pre-
cisar por intermédio do eommandante.

Art. 59. Toda a proposta feita aos conselhos pela respectiva commissão de

melhoramento entrará immediatamente na ordem do dia, e só poderá ser adiada

por deliberação expressa do conselho.
Ari. 60. Toda a proposta relativa a objecto concernente a cada uma das commis-

soes de melhoramento, iniciada por outro membro do conselho, será pelo com-

mandante remettida ex-officio á commissão respectiva para dar parecer, salvo se

o conselho resolver que é urgente.
Art. 61. Os membros das commissoes de melhoramento apresentaráõ aos con-

selhos, além das exposições que entenderem dever fazer no decurso do anno sobre

objectos cuja reforma possa ser adoptada pelos mesmos conselhos, um relatório que
deve ser offerecido pelo menos quinze dias antes do relatório do eommandante, para
neste se incluírem as idéas qie na opinião dos conselhos forem aproveitáveis, e precisem
da approvação do governo, para serem praticadas.

Art. 62. Os membros das commissoes de melhoramento dividiráõ entre si, como

julgarem conveniente, o serviço que lhes incumbir, e se reuniráõ as vezes que
forem necessárias na sala do conselho.

(G. 3)
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Art. 63. Além dascommissões de melhoramento, o commandante nomeará, sempre

que julgar conveniente, commissOes especiaes, que serSo dissolvidas logo que
apresentem seu parecer acerca do objecto que deu lugar á sua creaçao.

TITULO III.
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DOS ALUMNOS E MAIS PRAÇAS DO EXERCITO AQÜARTEUDAS NA ESCOLA.

CAPITULO I.

Organisação das companhias de alumnos.

Art. 64. A ultima subdivisão da companhia de alumnos é a esquadra; duas es-

quadras formão um&seeção; duas secções uma divisão; duas divisões uma companhia.
Art. 65. As companhias, divisões e esquadras serão commandadas pelos alumnos

melhor qualificados do anno a que ellas pertencerem. Se porém houver uma só
companhia, o commandante desta será o alumno melhor qualificado do 2o anno.

Art. 66. As companhias terão 80 alumnos no máximo; e poderáõ formar, quando
o commandante da escola julgue conveniente e o governo o approve, um corpo

que será commandado por um dos officiaes empregados na escola, ou de nomeação
do mesmo governo.

Art. 67. Tanto quanto fôr possível, cada esquadra será composta de alumnos de
uma mesma arma, e as divisões e secções de alumnos de um mesmo anno.

Art. 68. Os chefes das esquadras são responsáveis pela boa ordem e disciplina
dellas; responderáõ pelas faltas ao chefe de secção a que pertencerem, este respon-
dera aos chefes das divisões, que finalmente também o farão ao commandante
da companhia, o qual é igualmente responsável.

Art. 69. Haverá um livro-meslre para os alumnos, e os mais livros precisos
para os respectivos assentamentos, sendo os das companhias estabelecidos sob o
mesmo systema que os dos corpos do exercito, com as modificações porém exigidas

pela especialidade dessas companhias.
Art. 70. Os alumnos da Escola Central, que nas férias tiverem de fazer exercícios

jia Escola Militar, formaráõ, emquanto durarem os exercícios, companhias especiaes,
a juizo do commandante, segundo o numero de alumnos que vierem.

Estas companhias e suas subdivisões serão commandadas pelos respectivos alum-
nos nas condições determinadas no art. 65.
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Art. 71. A subdivisão das companhias, de que trata o art. 64, é somente relativa
ao serviço e economia interna dos alojamentos; para os exercícios e formaturas

geraes porém vigorará a divisão adoptada pela respectiva ordenança.

CAPITULO 11.

Do aquartelamento e tratamento dos alumnos.

Ari. 72. Sempre que fôr possível, cada secçao terá o seu alojamento, eestes
alojamentos serão dispostos de modo que os alumnos estejao constantemente sob
a vigilância de um dos superiores da respectiva companhia.

Art. 73. Os alumnos que fôrem offieiaes na occasiSo da admissão na escola
apresentarão o respectivo uniforme. Aos que fôrem porém praças de pret, a es-
cola poderá abonar todas as peças de um fardamento, para o que se fará com
antecedência o necessário pedido para que se recebao do arsenal de guerra da corte;

por cujo pagamento tiearáõ elles obrigados segundo os preços por que estiverem
carregados á escola; fazendo-se entretanto a deducçao das peças que vencerem

pelos corpos a que pertencem, emquanto estiverem estudando.
Árt. 74. O pagamento, de que trata o artigo antecedente, poderá, á vontade do

alumno, ser feito integralmente, ou pela quinta parte dos vencimentos, que lhe
restarem, deduzida a importância com que deverá concorrer para os cofres da es-
cola, na formado art. 97 do regulamento de 21 de Abril de 1860, e qualquer
desconto a que já esteja sujeito para indemnisaçSo da fazenda publica. Na sa-
hida da escola a guia mencionará a divida do alumno, para que dahi em diante
seja a indemnisação feita pela quinta parte do soldo respectivo, mesmo depois da

promoção a official, se já o nao fôr.
Art. 75. Aos alumnos aquarlelados se dará alimentos, luz, e serventes ou cama-

radas, conforme as tabellas organisadas pelo conselho econômico.
Art. 76. Para o estudo nas salas e gabinetes, assim como nos alojamentos,

a escola fornecerá aos alumnos os objectos necessários para a escripta, segundo
a tabeliã que o conselho econômico organisar.

Art. 77. A bibliotheca e gabinetes de modelos serão franqueados aos alumnos,
fora das horas em que são obrigados ao estudo em commum, precedendo para
isso licença do commandante.

Arto 78. Os alumnos poderáõ ser tratados na enfermaria da escola, quando as mo-
lestiasnao fôrem contagiosas ou de maior gravidade; casos estes em que serão tratados
no hospital militar. Segundo porém as circumstancias, poderá qualquer alumno
tratar-se em sua casa, ou onde lhe convier, com prévia permissão do commandante.

(6.3)
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CAPITULO III.

Do batalhão de engenheiros e dos contingentes ou praças das outras armas do exercito.
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Art. 79. O batalhão de engenheiros é subordinado ao commandante da escola.
Art. 80. O governo, quando o julgue conveniente, poderá mandar praticar na es-

cola os officiaes subalternos dos corpos e armas do exercito por tempo que nao exceda

a um anno.
Art. 81. Na época dos exercícios geraes, se o governo julgar conveniente , pre-

cedendo ou não requisição do commandante, serão postos ás ordens do mesmo com-
mandante contingentes dos corpos do exercito, afim de que taes exercícios se façao
simulando os diversos serviços das tropas em campanha. ¦

Art. 82. Os contingentes de infantaria serão reunidos, logo que chegarem á escola,

e organisados em companhias de 40 a 80 praças, e commandados pelos officiaes mais

graduados ou mais antigos dos mesmos contingentes, ou por aquelles que o com-
mandante da escola designar. De um modo semelhante serão organisados os contin-

gentes de cavallaria, attendendo-se á natureza dessa arma. A artilharia será orga-

nisada em secções, divisões ou baterias, conforme as circunstancias. Os artífices
formarão uma divisão.

Art 83. .Toda a força de que trata o artigo antecedente, emquanto estiver na

escola, ficará addida ao batalhão de engenheiros.
Art. 84. Quando os contingentes de infantaria reunidos não formarem uma com-

panhia de 40 praças pelo menos, serão estas distribuídas convenientemente pelas
companhias do batalhão de engenheiros.

CAPITULO IV.

Do corpo escolar.

Art. 85. Por occasião dos exercícios geraes o corpo escolar se comporá:

1° Das companhias de alumnos aquartelados.
2.° Dos alumnos da Escola Central e de outras praças que vierem, ou se acharem

nestaEscolaMilitar com o fim de praticar.
3.° Do batalhão de engenheiros.
4." Dos contingentes dos corpos do exercito, que o governo julgar conveniente

aggregar.
to. 3)
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Art. 86. Nas formaturas do corpo escolar, os alumnos tomaráõ a direita, e todas
as outras praças formaráo segundo a designação do commandante.

Art. 87. Commandará o corpo escolar o ollicial mais graduado ou o mais antigo
d'entre os que pertencerem ao mesmo corpo; poderá porém o commandante da escola
designar para aquelle commando um outro officiál dos empregados no estabeleci-
mento, e que será sempre mais antigo ou graduado do que os outros offieiaes do corpo.

Art. 88. Nas marchas e exercícios fora do recinto da escola, o corpo escolar será
considerado como uma força em campanha; e o commandante da mesma escola de-
signará o pessoal do estado-maior.

TITULO IV.

DO TEMPO LECTIVO, MATRICULA E FREQÜÊNCIA

CAPITULO I.

Do tempo lectivo.

Art. 89. A abertura das aulas terá lugar no primeiro dia útil depois de 6 de Ja-
nèiro, e seu encerramento, que poderá deixar de ser no mesmo dia para todas, se
effectuará durante a ultima quinzena do rnez de Agosto.

Art. 90. Na primeira sessão o conselho de instrucção em cada anno distribuirá o
tempo lectivo de modo que, havendo trabalho de manhãa e de tarde, a pratica
acompanhe tanto quanto fôr possível á theoria.

Art. 91. A distribuição, de que trata o artigo antecedente, deverá conformar-se ás
seguintes bases: ,

1 .a Em cada aula a lição durará, pelo menos, uma hora, e não excederá de duas.
2/ Nas salas e gabinetes o estudo durará, pelo menos, hora e meia, e não excederá

de três.
3.a Os intervallos de descanso de uns a outros trabalhos nas aulas, salas ou gabi-

netes de estudo serão de dez a trinta minutos.
4.a Os exercícios physicos de esgrima, equitação, gymnastica e natação, e a ins-

trucção elementar pratica das diversas armas, durante o anno lectivo, durarád de uma
a duas horas.

5.a Os exercícios de topographia, marchas, trabalhos de guerra, exame decons-
trucçõe$ e visita dos estabelecimentos militares, que o conselho de instrucção julgar

(0.8)
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conveniente que se facão durante o anno lectivo, lerSo lugar uma vez por semana,

no máximo, e poderáõ occupar todo o dia.

CAPITULO II.

Das matrículas.

Art. 92. De 26 de Dezembro a 4 de Janeiro estarão abertas as matrículas na secre-

taria da escola.
Art. 93. Os candidatos á matricula apresentaráô certidão deapprovaçao da Escola

Central nos preparatórios exigidos pelo art. 65 do regulamento de 21 de Abril de

1860; quando nao venhao dessa escola relações especiaes.
Art. 94. Os candidatos á matricula serão inspeccionados de saude ; e, casosoífrão

de moléstias contagiosas, ou de algum defeito physico, que os impossibilite para a

profissão militar, não serão admittidos.
Art. 95. As matrículas serão feitas pelo secretario em um livro especial, rubricado

pelo commandante; devendo nos respectivos termos assignar-se o mesmo secretario

e o matriculado.
Art. 96. O alumno que passar do Io para o 2o anno não precisa de novo termo de

matricula; bastando uma declaração assignada pelo secretario.

CAPITULO III.
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Da freqüência.

Art. 97. Os commandantes das companhias no acto das formaturas, e antes de
começar qualquer trabalho, tomaráõ o ponto; e o communicaráõ ao ajudante, para o
verificar. No fim dos trabalhos procederáõ do mesmo modo.

Art. 98. Ao alumno que nâo comparecer a uma ou mais aulas de um mesmo dia,
se contará somente uma falta para os effeitos do art. 11 do regulamento de 21 de
Abril ultimo.

Art. 99. A justificação das faltas perante o commandante deve ter lugar dentro
dos primeiros oito dias do mez, salvo o caso de impedimento legitimo, a juízo da

commandante; não podendo comtudo este prazo exceder de um mez.
(G.3)
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Art. 100. No decurso do anno, logo que o alumno tenha completado o numero d*
faltas ás aulas, de que trata o art. 1 \ do regulamento de 21 de Abril de 1860, lan-
çar-se-ha nota no livro respectivo de que perdeu o anno, e o commandante o fará
recolher ao corpo a que pertence.

TITULO V.

DA INSTRUCÇÃO THEORICA È PRATICA

CAPITULO 1.

Bases geraes da instrucção.

Art. 101. A instrucção nesta escola tem por fim:
1.° Dar aos ai um nos militares sahidos da Escola Central e convenientemente habi-

litados a instrucção especial ás armas de infantaria, cavallaria e artilharia, e aos corpos
de engenheiros militares, e de estado-maior de Ia classe.

2.° Instruir, em geral, quaesquer praças do exercito em todas as especialidades do
serviço militar em campanha, adestra-las nos trabalhos e manobras de guerra.

Art. 102. A instrucção completa se comporá :
1.° Da instrucção especial ás armas, a que pertencerem os alumnos e praças

aquarteladas na escola. -
2.° De uma instrucção geral para os referidos alumnos e praças.
Art. 103. Cada uma destas partes da instrucção será dividida em duas, uma theorica

e outra pratica, segundo as disposições do capitulo 2o deste titulo.
Art. 104. A instrucção tanto pratica como theorica será regulada de maneira que,

no fim do respectivo curso, os alumnos praças de cavallaria e infantaria possão
achar-se promptos nas especialidades das suas armas, e o mesmo aconteça a respeito

dos alumnos praças das outras armas e corpos do exercito.
Art. 105. 0 systema de instrucção especial das differentes armas e corposdo exer-

cito será o disposto no regulamento de 21 de Abril de 1860, e mais regulamentos e

ordens em vigor. Quaesquer alterações que se reconheção precisas serão propostas

pelo commandante da escola á approvaçSodo governo.
Art. 106. Toda a instrucção será gradual e successiva; e nenhum alumno ou

praça poderá passar á instrucção immediatamente superior, sem ter previamente
demonstrado achar-se habilitado nas precedentes. Para melhor se conseguir esto

(G.3)
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resultado ficao prohibidas as passagens de umas para outras armas aos alumnos praças
de pret, emquanto estiverem matriculados.

Art. 107. A instrucção, collocada, como todas as outras partes do serviço, sob o

impulso e responsabilidade immediata do commandante da escola, será confiada es-

pecialmenle aos empregados do magistério, instructores, e outros officiaes, que para
esse lim forem nomeados pelo governo ; mas, em geral, todos os officiaes e praças de

pret, que se acharem na escola, concorreram para a instrucção, e nella tomaráõ

parte, conforme as disposições do regulamento de 21 de Abril de 1860, do presente
regulamento e das ordens que lhes forem dadas pelo commandante.

Art. 108. Os officiaes que estiverem em serviço na escola poderáõ ser particular-
mente encarregados da instrucção pratica, a juizo do commandante.

Art. 109. Os lentes assistirão ás salas de estudo, durante o tempo necessário para

questionarem os alumnos ou darem pontos sobre os quaes elles dev5o dissertar; e

para soíverem as duvidas sobre a matéria das lições dadas, nunca menos porém de
meia hora; íicando o repetidor por todo o resto do tempo marcado para o estudo,

afim de solver individualmente as duvidas aos alumnos, e guia-los nas dissertações e

exercícios que o lente exigir.
Art. 110. Os instructores, quando, por causa do máu tempo, ou qualquer outra

circumslancia, nao puderem ter lugar os exercícios no campo, irão com os alumnos

para as salas de modelos ou de exercícios, afim de explicarem aos mesmos alumnos o

que julgarem mais conveniente á especialidade da respectiva instrucção.
Art. 111. Haverá no decurso do anno lectivo por duas vezes, e nas épocas que o

conselho de instrucção designar, provas geraes para se ajuizar do aproveitamento
dos alumnos. O ponto para estas provas, que só serão escriptas, será tirado na
occasião do acto.

As provas com as competentes notas do lente, perante quem forem feitas, serão
apresentadas á commissão examinadora nos exames finaes do anno, e serviráõ para
esclarecer o seu juizo.

CAPITULO 11.

'--v Da instrucção geral e especial.

Art. 112. A instrucção geral theorica para todos os alumnos consiste no estudo do
.... ''-'¦:. I;

Io anno.
O estudo do 2o anno constitue a instrucção especial theorica para os alumnos de

artilharia, estado-maior e de engenheiros.
(G.3)
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Art. \ 13. A instrução geral pratica comprehende :
1.° Instrucçao de infantaria até a escola de batalhão inclusive.
2.° Posições e movimentos preliminares de gymnastica,equitai;_o,esgrimadees-

pada e de bayoneta, e natação.

3.° Marchas, acampamentos, passagens de rios, embarques e desembarques.
4.° Construcção das obras de campanha, e conhecimento technologico das ferra-

mentas próprias deste trabalho.
5.° Confecção de cartuchame e fundição das balas das armas portáteis.
tf.0 Limpeza das armas portáteis; maneira de as montar e desmontar.
7.° Apreciação das distancias.
8.° Praticado tiro das armas portáteis.
9.° Nomenclatura das armas portáteis, somente no que fôr necessário para a pratica

do tiro.
10. Exercício sobre as vozes de commando, e conhecimento dos toques daorde-

nança de corneta, clarim e tambor.
11. Nomenclatura e uso dos effeitos de arreiamento e penso dos animaes de sella

e de bagagem.
12. Preceitos de subordinação, regimen e policia dos corpos, quartéis, acampa-

mentos e acantonamentos • serviço de guarniçao das praças e povoações, honras epre-

cedencias militares, detalhe do serviço diário e extraordinário ; tudo de conformi-

dade com a pratica e ordens estabelecidas.

13. Redacçao e direcção da correspondência; modo de escripturar o livro-

mestre e os de uma companhia, conforme determinão os regulamentos e ordens

em vigor.
14. Tudo o que diz respeito á administração e contabilidade de companhia, admi-

nistração do rancho, processo dos vencimentos pessoaes e collectivos, segundo as or-

dens em vigor.
15. Composição e attribuições dos diversos conselhos ; espécie e fôrmas dos proces-

sos, interrogatórios e acareação de testemunhas e aceusado; validade e apreciação

dos depoimentos; fôrma das tencOes e sentenças dos conselhos.

16. Meios de conservar a sanidade dos quartéis e acantonamentos; salubridade dos

acampamentos; qualidade, fôrma e uso do vestuário e calçado.

17. Conhecimento das moléstias externas doscavallos; veterinária commum das

moléstias mais vulgares; modo de as curar.

Art. 114. A instrucçao especial theorica e pratica será regulada em programnias
<iuatriennaes, como determina o art. 48 do regulamento de 21 de Abril de 1860.

(a.8) 
'

.'/V","'.':.?"-^"''rV''.:.,.;.'-..:'''T.''''.'.':'',':-. ¦.¦¦•.'.'" '"¦:.' 
.'. ¦'¦. ¦'¦.':-. 

':'-;%

...

';.¦¦.¦¦'. .... ¦ .'¦ 
'¦¦ ¦¦'¦¦.t: .¦ 

'"".''¦', '. :¦:•:¦'¦

¦:¦""'"/':.¦¦/¦'r'•''"' ¦.;'''''¦¦-¦' '¦*¦''-Y 
v;;'- y.v" ' ¦'¦''¦•-''¦'¦'''; ¦¦¦'"'':"'¦'T '•¦'::''';*,:-:;''-'¦';¦'".'

'•y^./Yy -'¦¦'•';>¦:, ,::-y,'';::y-'' ¦','¦' '¦¦'". 
'¦':>¦¦: 'v-y' 

:.'":^:

¦ ¦'!'¦ 
. ¦ 

.. "



60

TITULO VI.

DOS EXAMES THEORICOS FINAES.

CAPITULO 1.

•s,

¦
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,0a habilitação dos examinandos.

Art. 115. Encerradasas aulas, terá lugar immediatamente a habilitação definitiva
dos alumnos para os exames linaes.

Art. 116.0 processo de habilitação será baseado nos seguintes documentos:
1.° Livro de registro do ponto dos alumnos.
2.° Atteslados de moléstias passados pelos facultativos da escola, quando oalumno

não fôr tratado na enfermaria da mesma escola.
3.° Requerimentos devidamente informados com declaração da data da entrada

do alumno para a enfermaria do estabelecimento, do dia em que teve alta, e menção
de qualquer circumstancia que esclareça a pretenção.

4.° Participação officiál de nojo, igualmente transmittida pelos canaes compe-
tentes.

5.° Attestado ou declaração de haver sido o alumno empregado no cumprimento
de ordens concernentes ao serviço, tanto na escola, como fora delia, e sempre tendo

precedido autorisaçao do commandante.
Art. 117. Findo o processo de habilitação, o commandante convocará o conselho

de instrucção para fixar o dia, em que principiaráõ os exames, e a ordem em que se
deveráõ succeder, ficando ao arbítrio do mesmo commandante a divisão dos alumnos
habilitados, em turmas de exames por cadeiras.

CAPITULO II.

Da organisaçáo dos pontos.

Art. 118. Reunido o conselho de instrucção no dia designado pelo commandante,
cada lente ou repetidor em exercício sujeitará ao conselho os pontos, que tiver esco-
Ihido para os exames da respectiva cadeira. Em seguida o mesmo conselho organisa-
xá o prograrnma definitivo dos pontos para exame; tendo em vista que cada ponto

(G. 3)
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de verá comprehender uma parte geral das matérias designadas no programma das
lições, e servir para duas provas, uma escripta e outra oral.

Art. 119. O conselho votará englobadamente sobre todos os pontos apresentados,
e especialmente sobre qualquer substituição ou alteração proposta por algum mem-
bro do mesmo conselho.

Art. 120. Numerados pelo secretario os pontos que forem approvados para cada
uma cadeira, depois de rubricados pelo commandante, serão encerrados em uma capa,
a qual será lacrada, sellada e rubricada pelo lente ou repetidor que tiver regido a ca-
deira respectiva e pelo secretario. Todos os maços assim firmados ficaráõ soba guarda
do secretario, para serem abertos, quando se houver de dar ponto.

Art. 121. Nessa mesma sessão deverá o professor apresentar competentemente
colleccionados e rubricados os desenhos executados pelos alumnos durante o anno, e
o conselho na mesma oceasião nomeará uma commissão de dous membros, que reu-
nidos ao dito professor trataráõ de organisar a classificação de merecimento dos alum-
nos em ordem numérica, ede indicar aquelles dos referidos desenhos que parecerem
dignos, pela sua execução perfeita, de ser guardados ou aproveitados como modelos;
dessa circumstancia se fará nota nos assentamentos do alumno autor do trabalho. Esta
commissão, que procederá como vai adiante determinado no titulo 8°, deverá dar
conta de sua incumbência na sessão em que o conselho de instrucçSo houver de oceu-
par-se com o objecto do n. 5 do art. 48 do regulamento de 21 de Abril de 1860.

-'..' 
¦¦ 

¦¦ ¦.'

CAPITULO III.

Do modo de dar o ponto aos alumnos.

'*¦ 

tf".'tf tf'.'Art. 122. Na véspera do dia lixado para o exame de cada turma de alumnos, apre-
sentar-se-ha ella na secretaria da escola, na sala destinada para os exames escriptos,
ou em qualquer outro lugar precedentemente designado, onde das 8 para as 9 horas da
manhãa se achará para dar o ponto, com o secretario, o lente ou repetidor, que tiver
regido a cadeira; no impedimento destes o repetidor respectivo; na falta deste poderá
dar o ponto outro lente, professor ou repetidor para esse fim nomeado pelo com-
mandante. Aberto o maço dos pontos, e lançados em uma urna os números que lhes
corresponderem, escriptos em papeis de igual tamanho, fôrma e côr, o alumno mais
graduado ou mais antigo da turma extrahirá um numero, e lendo o referido lente ou
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repetidor, em voz alta, o ponto correspondente, cada alumno o irá escrevendo ; cum-

prindo que no fim dessa leitura, e para conferência das cópias, o mesmo alumno que
exlrahio o numero da urna faça nova leitura do ponto sorteado.

Art. 123. Se fôr escripta aprova que uma turma houver de fazer no dia seguinte,
dar-se-ha um só ponto para toda ella ; mas se a prova fôr oral, deveráõ dar-se pelo
menos três quando a turma se compuzer de mais de seis alumnos.

CAPITULO IV.

Das commissões examinadoras e das commissTjes fiscaes.

Ari. 124. A commissão examinadora, que será a mesma, quer para a prova oral,

quer para a escripta, se comporá do commandante como presidente, e de três mem-
bros, entrando neste numero o lente ou repetidor que tiver ensinado as doutrinas sobre

que versar o exame; podendo a commissão funecionar, uma vez que esteja reunida a
maioria de seus membros.

Art. 125. As commissões examinadoras serão nomeadas pelo commandante no
mesmo dia da reunião, em que se tiver de tratar da organisação do programma dos
exames. 0 professor que tiver carta de estudos scientiíicos dada pela extineta aca-
demia militar, ou pela escola segundo as reformas que se seguirão até á presente
inclusive, também poderá ser nomeado examinador nas outras doutrinas, de que
tiver lido approvaçâo.

Art. 126. O commandante, se julgar preciso, nomeará—commissões fiscaes—com-

postas de dous ou três membros do conselho de instrucção, afim de coadjuvarem ás
commissões examinadoras na fiscalisacão dos trabalhos dos alumnos durante a prova
escripta.

CAPITULO V.

Da prova escripta.

Art. 127. A commissão examinadora, composta como dispõe o art. 124, e reunida,
nos dias determinados pelo commandante, com os examinandos em lugar previamente
designado para esse fim pelo mesmo commandante, procederá como dispõem os

artigos seguintes:
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Art. 128. A commissao concordando em um numero conveniente de questões,
que nao excedao de cinco, e que versem sobre a matéria do ponto, o qual em vista
do art. 123 deverá ser o mesmo para cada turma, as proporá aos examinandos, compe-
lindo ao examinador, que tiver regido a cadeira, ler em voz alta e pausada as referidas
questões, para que sejao copiadas pelos alumnos em meias folhas de papel, que tenhao
sido distribuídas e datadas pela commissao, depois de rubricadas por qualquer de seus
membros.

Art. 129. A commissao examinadora ou fiscal deverá tomar todas as precauções
convenientes, para que os examinandos nao recebao qualquer auxilio estranho, que
lhes facilite a solução das questões.

Art. 130. E expressamente vedado aos alumnos servirem-se no acto do exame, para
qualquer fim que seja, de papel e outros objectos n3o distribuidos ou permittidos
pela commissao examinadora ou (iscai.

Art. 131. Finalisado o acto de que trata o art. 128, nao poderáo permanecer no
lugar em que estiverem os examinandos, outras pessoas que nao pertençao ás com-
missões examinadoras ou liscaes. Quando os examinandos nao estiverem completa-
mente separados uns dos outros em salas differentes, deverá estar sempre presente
na sala geral dos exames, pelo menos, um dos membros de qualquer das duas com-
missões examinadora ou fiscal.

Art. 132. 0 tempo concedido para a solução das questões, na prova escripta,
jamais excederá de três horas; e finalisado este prazo apresentarão os alumnos os
respectivos trabalhos no estado em que se acharem, assignando cada um o seu nome?
logo em seguida á ultima linha que houver escriplo.

Art. 133. O examinando que, finalisado aquelle prazo, nao tiver concluído o seu
trabalho, ou nâo tiver dado começo á solução das questões, ou mesmo se escrever

palavras alheias ao objecto das questões, e bem assim se confessar sua inhabilidade,
nao será mais admittido á prova alguma nesse mesmo anno.

No caso do examinando nem sequer ter dado começo á solução das questões,
deverá declarar por escripto o motivo disso.

Art. 134. 0 alumno que entregar o seu trabalho, ou o tenha concluído ou
nao, á commissao examinadora, deverá retirar-se immedialamenle da sala dos
exames.

Art. 135 Logo que a commissao examinadora tenha recebido todos os trabalhos
dos alumnos, os encerrará em uma ou mais capas lacradas e rubricadas pelo presi-
dente e quaesquer dos membros da commissao examinadora.

¦
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CAPITULO VI.

Da prova oral.

Ari. 130. A prova oral para a mesma turma de exames terá lugar em dia differente
da prova escripta, que sempre precederá áquella.

Art. 137. Cada examinador nao poderá arguir mais de meia hora ao mesmo alum-
no. A arguiçao será feita por dous membros da commissao, podendo também o pre-
sidente arguir em ultimo lugar se lhe parecer conveniente.

Art. 138. A prova oral principiará á hora que o commandanle designar, e con-
tinuará emquanto nao tiverem passado por ella todos os alumnos da turma sujeita ao
exame nesse dia. Entretanto o commandante poderá suspender o acto para descanso,

por espaço que nSo exceda á uma hora.

CAPITULO VIL

Do julgamento.

Art. 139. No fim dos exames oraes de cada dia, a commissao examinadora to-

mando em consideração as provas escriptas dos que nesse dia forao examinados, pro-
cederá a uma primeira votação por escrutínio secreto, a qual decidirá se o alumno
deve ou não ser approvado. No caso de approvaçao, procederá também por es-
crutinio secreto a uma segunda votação para decidir da qualidade da approvaçao;
sendo esta plena no caso de unanimidade de espheras brancas, e simples nos mais
casos.

0 presidente sempre terá voto de qtalidade no caso de empate.

TITULO VII.

DOS EXAMES PRÁTICOS FINAES.

CAPITULO I.

Da organisação dos programmas.

rt. 140. Concluído o julgamento de todos os exames theoricos, reunir-se-ha o
conselho de instrucçao no dia e hora que o commandante marcar, afim de organisar
os programmas dos exames práticos sobre as bases propostas pelos instruclores
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de .- classe e pelo mestre de hippiatrica; e de conformidade com a distribuição das

doutrinas do ensino pratico de cada anno.
Art. 141. Os programmas do artigo antecedente serão immediatamente publicados

em ordem do dia da escola.

CAPITULO II.

Da commissào examinadora.

*

Art. 142. A commissào de exames práticos se deverá compor do commandante da

escola como presidente e dos instructores de P classe como examinadores.

Art. 143. 0 commandante, quando o conselho de instrucção se reunir para a orga-

nisaçao dos programmas dos exames práticos, e logo depois deste trabalho, designará,

d'entre os officiaes habilitados que estejao ao serviço da escola, os que deveráO subs-

tituir os instructores de Ia classe no exercicio de examinadores.

Art 144. A commissào de exames de hippiatrica se comporá do commandante

como presidente, do mestre respectivo, e de mais dous membros do conselho de ins-

trucção como examinadores

CAPITULO III.

Da prova pratica.

Ari 145. Logo depois dos exames lheoricos, começarão os exames práticos para

os alumnos que tiverem completado o estudo das doutrinas do curso a que se des-

tinarem; exames que versarão sobre as matérias que constituem o ensino pratico

correspondente ao mesmo curso, e que forem designadas em programmas publicados

em ordem do dia da escola.
Art. 146. Cada examinando será arguido dez minutos ao menos, em cada doutri-

na do ensino pratico pelo iristructor ou mestre respectivo; e, na falta deste, por

quem o presidente da commissào examinadora designar.

Art. 147. Os examinandos que tiverem de responder sobre a mesma matéria serSo

perguntados successivamente por ordem de antigüidade.
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Art. 148. Quando o numero de examinandos exceder de seis, a arguiçao poderá ser

feita em commum ; devendo cada um delles responder a três perguntas pelo menos

em cada matéria.

CAPITULO IV.

Do julgamento.

Art. 149. Para a votação e julgamento parcial em cada uma das matérias, seguir-

se-ha o que ficou estabelecido no art. 139 para os exames theoricos.
Art. 150. Concluído o exame das matérias respectivas, o examinando será habili-

tado nos exercícios práticos correspondentes ao curso de sua arma ou corpo, se tiver

obtido approvações parciaes nas matérias de mais importância para a sua arma, e inha-

bilitado no caso contrario.
Art. 151. A nota dos exames será de habilitado com approvação—plena—ou sim-

pies, e inhabilitado nas matérias praticas da arma ou corpo, a que pertencer o alumno.
A approvação plena pertencerá aos que tendo sido habilitados singularmente em
¦cada taateria na fôrma do art. 149 reunirem os dous terços pelo menos de espheras
brancas.

*

TITULO VIII.
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DA CLASSIFICAÇÃO DOS ALUMNOS.

¦¦¦'.

CAPITULO I.

Da classificação parcial.

Art. 152. Acabados os exames de cada cadeira, a commissâo ou commissões exa-
minadoras em aclo successivo classificarão em ordem de merecimento os alumnos que
tíverem obtido igual approvação, lançando para esse fim na urna um numero corres-

çondente ao gráò de aproveitamento que attribuir ao alumno; e que será de 1 a 10

para os que houverem tido approvação—simples; e de 11 a 20 para os plenamente
aprovados. 0 quociente da somma dos números, que apresentar a urna? dividida

pelo numero dos examinadores, marcará para cada alumno o gráo de classificação na
respectiva aula.

(G. 3) ¦
".', y '\ ' A''

'¦'¦...¦¦

"' A

' 

.'¦:¦ 
¦ 

.... 

' 
¦' 

'¦.¦ 

.¦• • 

• "• 
... 

.. 
:¦ 

•¦

... "'.'*
A' ¦ ¦.¦.'

-



:y^'-?

Art. 153. Quanto aos alumnos que, tendo obtido a mesma nota de appxovaçao,
tiverem lambem reunido igual numero indicativo de sua classificação, deveráõ qs
membros julgadores ler muito em consideração n5o só as notas de aproveitamento
durante o anno lectivo, como a assiduidade e a conducta civil e militar de cada, um;
e para isto serão presentes nesta occasião as notas respectivas, e altendidas todas as
informações verbaes que se julgarem convenientes.

Art. 154. Nao havendo porém accordo entre os membros julgadores acerca dacol-
locação de algum alumno, proceder-se-ha a tantas votações por escrutínio secreto,

quantos forem os alumnos, a respeito dos quaes apparecer a divergência ; cumprindo

que para este fim cada membro lance na urna o nome do alumno que elle entender

que deve preferir aos outros. A maioria de votos decidirá; e o commandanle terá,
como sempre, voto de qualidade, no caso de empate.

Art. 155. Na aula de desenho a habilitação e o aproveitamento dos alumnos serão
apreciados pela commissao respectiva, que se regulará analogamente; e de modo que
ográo de merecimento de cada alumno seja marcado pelo numero que resultar da
somma dos números de 1 a 20 attribuidos ao merecimento dos trabalhos, dividida pelo
numero dos membros da commissao.

Art. 156. A classificação relativa aos exames práticos dos alumnos será também

regulada semelhantemente por gráos de 1 a 20, segundo a importância de cada
matéria para a especialidade da arma ou corpo do examinando, importância qualificada
também por gráos.

Art. 157. Findai as classificações parciaes, o secretario lavrará os respectivos ter-

mos, nos quaes assignará com os membros das commissôes examinadoras, e ao lado

esquerdo.
Art. 158. Os resultados das classificações parciaes serão publicados em ordem do

dia da escola, no mesmo dia em que estes actos terminarem, ficando entendido que os

nomes dos alumnos serão escriptos por ordem de merecimento.

CAPITULO 11.

Da classificação geral definitiva.
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Art. 159. Terminados todos os exames theoncos e prafoços, reunir-se^a o conse-

lho de instrucção no dia e hora que o commandante designar, afim de proceder á

classificação geral definitiva, de que trata o n. 5 do art. 48 do regulamento de 21

de Abril de 1860, e de maneira que os números que marcão os gráos de classificar

(G. 3)

¦

m.
,¦¦-¦¦•; 

-¦

.... ...
.,yy ¦ 

",
.... ¦.;¦-:' • 

i', .. .':...Y"'.YYYY!

F.¦¦ F'm:WFFMm:FFFFFFFFF^ -.-.;¦ -:;¦,FÊ
'¦¦¦¦¦¦..':¦ 

. ,.-.¦¦. ¦¦..¦¦.¦;"¦-¦.,-.¦¦.¦¦. ¦¦¦¦." '-¦¦..•.¦¦:. :.".-,'.¦• .¦.¦.¦.¦¦:•¦:¦'...¦¦:.•¦¦¦¦•¦.'...¦¦¦. ¦•¦. 
. ¦.'.¦..¦. -'•-.-,¦

'¦ ':"' ¦' F- . 
''¦'¦:¦¦'¦¦-.•¦ "¦'''' ' ''¦'' > •¦".'¦ y.-'F¦'¦'¦¦ 

'""'''','-¦;"' ¦ 
'-'¦''¦'y\'\F 

Fr'F F~: ^'\'-;V> '¦'-: F -'.-'¦" "'"':"¦ 
V.-'1'""' 

'''¦"" ¦ : ¦"'¦'¦'¦¦¦¦. l 
'¦'¦¦.-"' 

:'•': ¦':- ¦.-'-.'"'"' -""'.'•.'¦". \ .\-¦•-¦''¦ $$$$$¦

' "-' -.:. ' ¦'¦ 
"Y'Y.,Y''y''yY' '.:''.Y 

Y.;'..;-; Yy''Y-Y»sÇ§
..;..;¦¦:¦¦-.V. ¦:. .'¦'.'.¦.- ir: ,'¦;¦.'.,¦-"¦:, ¦.¦'¦.: , ¦•...".¦.¦.'¦'¦. . .y--i- :¦ .¦' ...¦..,¦ '.-.v ¦ '. ¦¦' 

.'."¦' 
"'--':.¦':.'

.'.¦'.':'-,.... ' . ¦ ' '•¦'" ' Y-Y í. Y,'

" ¦ . . \ ¦ .. ¦¦ *

.' - . y . . 
¦ . .' ¦.' ...'-..'¦¦ ¦ .',..• : ' '¦ "

".:.':,': 
¦'¦¦'¦"-.;'¦'••''¦'' ¦.*,¦.:¦-•;,, 

.



68

çao nas diversas aulas e exercícios, combinadamente com as colas de importância

relativas ás mesmas aulas e exercícios, dêem a classificação dos alumnos por annos.

Art. 160. Para a classificação definitiva dos alumnos, que obtiverem o mesmo nu-

mero indicativo da classificação, attender-se-ha ás circumstancias mencionadas no

art. 153; e se nao houver accordo entre todos os membros do conselho, acerca da

collocaçao de algum destes alumnos, proceder-se-ha na fôrma do art. 154, decidindo

o presidente no caso de empate.
Art. 161. O resultado da classificação definitiva será publicado em ordem do dia da

escola, e nesta mesma ordem do dia serão dirigidas palavras animadoras, ou laudativas

aos alumnos que mais se tiverem distinguido durante sua presença na escola, afim de

que esta circumstancia seja averbada na respectiva fé de oílicio.

TITULO IX.

Disposições geraes relativas d habilitação dos alumnos e exames finaes.

Art. 162. Para maior garantia dos alumnos pelo que toca ás reclamações de que
trata o n. 3 do art. 116, deverá mensalmente fixar-se em lugar publico uma relação,
organisada na secretaria da escola, dos pontos dados durante cada rnez por todos os
alumnos.

Art. 163. Os exames serão feitos successivamente por cadeiras; e as turmas
respectivas serão sempre avisadas em ordem do dia da escola para tirar ponto.

Art. 164.0 alumno que não comparecer no dia marcado para tirar ponto, só poderá
novamente ser admittido a isso, provando, perante o commandante, que teve impedi-
mento legitimo.

Art. 165. O alumno, que tendo tirado ponto, não se apresentar a exame, conside-
rar-se-ha reprovado; salvo impedimento justificado perante o commandante, prece-
dendo requerimento feito antes da conclusão de todos os exames.

Art. 166. 0s alumnos que, por motivo justificado, deixarem de fazer exame na
época própria, poderáõ ser a elle admittidos no tempo dos exames especiaes, mediante

permissão do commandante.
Art. 167. O ponto da prova oral será sempre diverso do da prova escripta para os

mesmos alumnos.
Art. 168. A reprovação em qualquer das cadeiras obriga o alumno a freqüentar

novamente o anno a que pertencia, se pretender proseguir no curso de estudos.
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Art. 169. Os alumnos que, depois de concluídos os estudos próprios da sua arma ou
corpo, se mostrarem inhabilitados nos exames práticos respectivos, poderáõ continuar,
sob proposta do conselho de instrucção, mais um anno a praticar na escola, mediante
approvaçSo do governo, e sem poderem ser considerados como tendo concluído o
respectivo curso: coraprehendendo-se nesta disposição os que fArem inhabilitados em
desenho.

Art. 170. Os alumnos que forem inhabilitados em desenho no fim dos respectivos
cursos, poderáõ em todo o tempo prestar-se, perante uma commisslo nomeada pelo
conselho de instrucção, a fazer uma nova prova ; e, no caso de habilitados, serão con-
siderados como tendo completado o respectivo curso.

Art. 171. Os alumnos que fArem duas vezes inhabilitados nos exercícios da escola,

poderáõ ser admittidos a exame pratico de suas armas no fim de três mezes contados
da data da ultima inhabilitaçSo, na conformidade do regulamento da lei de promoções
do exercito ; e se forem ainda inhabilitados neste exame, nao passaráõ por outro,
senão depois de seis mezes de pratica em um dos corpos das respectivas armas.

Art. 172. Considerar-se-ha como inhabilitado nos exercícios o alumno que por fal-
tas ás aulas theoricas n?ío puder ser admitlido ao exame respectivo; ou que nao com-

parecer na época marcada para esse exame sem motivo justificado; poderáõ porém,

por ordem do governo,*ser admittidos ao exame de sua arma exigido pelo regulamento

da lei de promoções do exercito.
Art. 173. O conselho de instrucção recommendará ao governo os alumnos que

tiverem obtido—menção honrosa—, afim de serem preferidos para as viagens de ins-

IrucçSo, de que trata o art. 112 do regulamento de 21 de Abril de 1860.

Art. 174. Concluídos os exames dos alumnos que tiverem completado os respecti-

vos cursos, poderáõ ter lugar os daquelles que, não se achando neste caso, quizerem
comtudo desembaraçar-se das matérias correspondentes ás cadeiras, que estudarão

durante o anno, segundo o programma adoptado.
Art. 175. Os alumnos que quizerem gozar da faculdade que lhes concede o artigo

antecedente, deveráõ apresentar os seus requerimentos ao commandante, até oito dias

antes da época marcada para os exames práticos; e o mesmo commandante, ouvindo

os inslructores das matérias sobre que deverem versar os exames requeridos, despa-

chará como entender.
Art. 176. Se o governo houver de mandar alguns oíficiaes subalternos dos corpos e

armas do exercito praticarem na escola, serão elles obrigados a todos os exercícios

que tiverem os alumnos das suas respectivas armas.
Art. 177. Os officiaes subalternos dos corpos e armas do exercito, que forem man-

dados pelo governo praticar na escola, passaráõ por exame de suliiciencia no fim de

seis mezes de pratica; e se forem inhabilitados, poderáõ, a arbítrio do governo, ser

(6.3)
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despedidos da escola, ou continuar nella outros seis mezes, exercitando-se no que fôr
eslrictamente necessário para que possuo bem desempenhar as funcções deseusres-

pectivQs gráos e as dográo immediatamente superior nos termos do regulamento de
31 de Março de 1851. Se tornarem a ser inhabilitados, não poderáõ fazer o exame

pratico exigido no mesmo regulamento de 31 de Março de 1851, senão seis mezes
depois, tendo servido effectivamente durante todo este tempo em um dos corpos da
sua arma.

Ari. 178. Os referidos oíliciaes serão dispensados de assistirá parte da instrucçao,
'¦¦.'¦ A. .¦ ¦

era que se mostrarem suílicientemerite habilitados perante umjury especial, nomeado
pelo eommandante, a requerimento dos interessados.

0 segundo eommandante, ou um dos instruetores de 1' classe será o presidente deste
jury, e serão membros mais dous instruetores, ouquaesquer officiaes empregados na
escola, que tenhão as habilitações precisas.

Art, 179. A habilitação do artigo antecedente não dispensa a quem a tiver obtido
de ser arguido sobre os mesmos objectos nos exames finaes.

Art. 180. Na sua sabida da escola os preditos officiaes receberáõ um certificado do
seu gráo de instrucçao.

Art. 181. A respeito dos alumnos da Escola Central que, durante as férias, tiverem
exercícios práticos pa Escola Militar, o instruetor respectivo dará uma informação que
será registrada e archivada na secretaria da escola.

TITULO X.

DOS EXAMES ESPECIAES E CONCURSOS.

¦'>¦¦¦ ¦ ....

:

CAPITULO I.

Dos exames de generalidades.

Art. 182. Os exames de generalidades, de que trata o § 2o do art. 11 do regula-
mentode 21 de Abril de 1860, e todos e quaesquer exames especiaes terão lugar no
mez de Agosto.

Art. 183. Para os exames de generalidades haverá só prova oral sem ponto prévio,
e arguiráõ sempre, pelo menos, dous membros, dos quaes um será o lente ou repe-
tidor que liver regido a cadeira, sobre cuja doutrina versar o exame. A commissão
de exames se comporá corno a dos exames finaes. O tempo da arguição não excederá
de duas horas repartidamente pelos examinadores.

(«. 3)
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Art. 184. Os exames de que trata o art. 70 do citado regulamento de 21 de Abril

serão feitos de conformidade comas disposições relativas aos exames práticos dos
alumnos, e terão lugar na mesma occasiaoem queeslesseeffecluarem.

CAPITULO II.

Disposições geraesparaos concursos.

Art. 185. A inscripçao para os concursos ás vagas de lentes, ou de repetidores será
aberta na secretaria da escola no prazo de oito dias contados depois da recepção da
ordem do governo; fazendo-se publicar por editaes e annuncios quaes as vagas que
têm de ser preenchidas; o prazo marcado pelo conselho de instrucção para a ins-
cripçao dos candidatos, o qual nao poderá ser menor de Ires mezes; e os artigos re-
gulamentares relativos ás habilitações e documentos que se exigirem.

Art. 186. O secretario da escola lavrará um termo de inscripçao para cada can-
didato,eno qual se deve declarar quaes os documentos por este apresentados. Este
termo, que será assignado pelo secretario e pelo candidato ou seu procurador, cobrirá
os documentos para serem presentes ao conselho de instrucção, quando houver de
proceder á habilitação dos candidatos para o concurso.

Art. 187. No primeiro dia útil que se seguir áquelle, em que terminar o prazo da
inscripçao, se reunirá o conselho de instrucção, para julgar sobre a admissão dos can-
didatos ao concurso, e organisar uma relação dos que forem julgados habilitados, que
será publicada.

Art. 188. Havendo candidatos que, em virtude do disposto neste regulamento, te*
nhão de habilitar-se por meio de provas ou exames prévios perante a escola para
serem admittidos a concurso, o conselho de instrucção designará os dias em que essas
provas devão ter lugar, e nomeará a commissão ou commissões que têm de examinar
o candidato. Este modo de habilitação deve ter lugar dentro do prazo de quinze dias
depois de encerrada a inscripçao.

Art. 189. A commissão de exame se comporá como determina a art. 124, ei-
cluidos os repetidores.

Art. 190. 0 candidato que em qualquer acto de habilitação fôr reprovado não

poderá ser admittido ao concurso, ainda que apresente depois qualquer titulo ou
àocumento que antes pudesse ter dispensado esse acto.

(o. 3)
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Art. 191. O candidato que sem causa justificada deixar de comparecer em um

acto de habilitação, ou que faltar a qualquer prova do concurso, será julgado
como tendo renunciado ao concurso, e eliminado da lista dos concurrenles.

Art. 192. A habilitação dos candidatos inscriptos é da privativa competência

do conselho de instrucção. A maioria dos membros presentes por escrutínio secre-

to aceita ou recusa o candidato.
Art. 193. A nenhum candidato poder-se-ha recusar o modo de habilitação in-

dicado no art. 188; uma vez que o requeira dentro do prazo da inscnpçao.

Art. 194. Qualquer candidato que fôr ju'gado inhabililado para um concurso

poderá ser readmittido á habilitação para outros um anno depois da primeira
inhabilitaçao ; se porém fôr outra vez inhabililado, nao poderá mais concorrer.

CAPITULO 111.

Concursos para as vagas de repetidores.

Art. 195. Os candidatos ao concurso para as vagas de repetidores deveráõ apre-
sentar no acto de sua inscripção:

1.° Fé de officio.
2.° Titulo, documento, carta ou diploma conferido por uma escola militar

do Brasil com approvações plenas e menções ou gráos equivalentes a estas
approvações.

Art. 196. No caso de nao serem apresentadas as certidões de que trata o artigo
antecedente, o conselho de instrucção, a requerimento do candidato, procederá,
por commissões suas para esse fim nomeadas, aos exames preliminares para a
habilitação. A approvação plena em todos estes exames habilita o candidato.

Art. 197. Nos exames de habilitação para o concurso seguir-se-hão as formulas
**

adoptadas para os exames da escola, precedendo a prova oral, que será vaga e
versará sempre sobre as generalidades, á escripta sobre ponto tirado com 24 horas
de antecedência.

Art. 198. Os repetidores não poderáõ ser nomeados examinadores para esses
exames; e quando no conselho de instrucção não haja membros habilitados, em
numero sufficiente, preencher-se-ha o numero com lentes effectivos ou jubilados
das Escolas Central e Militar que tenhão o curso de engenharia militar, nomeados

pelo governo. Na falta de lentes nestas circumstancias poderáõ ser nomeados
(G.3)
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officiaes de reconhecido merecimento pertencentes a qualquer das armas ou corpos
scienliíicos.

Ari. 199. Finda a habilitação, o conselho de instrucção designará os dias

en) (pie deve ter lugar o concurso, o que será annunciado nos jornaes com

oito dias de antecedência; e organisará o programma dc concurso da maneira

seguinte :

Quinze pontos sobre as matérias de cada uma das quatro cadeiras da escola.

Dez pontos para manipulações de pyrotechnia militar.

Dez pontos sobre trabalhos práticos de engenharia militar.

Estes pontos, numerados, encerrados e lacrados, serão confiados á guarda do

secretario.
Art. 200. As provas do concurso serão em dias diflerentes, e conslaráõ :

1/ De uma lição sobre matérias das primeiras cadeiras.

2." De uma lição sobre as das segundas cadeiras

3.' De uma dissertação escripta sobro um ponto de qualquer das matérias de uma

das quatro cadeiras da escola.

4/ De uma manipulação pyrolechnica, ou de uma prova pratica sobre a en-

genharia militar.

Art. 201. Nos dias marcados para a primeira, segunda e terceira provas, o

conselho reunido nomeará uma commissão de cinco membros ou jury de concurso

para dar os pontos e apresentar os candidatos. Na primeira c segunda prova cada

candidato tirará um ponto á sorte, e será recolhido immediatamente a uma sala

de estudo, afim de preparar o seu ponto durante três horas, sendo-lhe permillido

servir-se cie livros ou notas que possão auxilia-lo. A commissão velará para que os

candidatos não recebão auxilio estranho.

Art 202. Na lerceira prova o ponto será um só para todos os candidatos, que

serão recolhidos a uma mesma sala, e ahi prepararão as suas dissertações dentro

de ires horas; lindas as quaes serão entregues ao jury de concurso, para dar

seu parecer sobre todos os trabalhos; designando um dia para arguição dos con-

currentes, se o julgar conveniente.

Ari. 203. A quarta e ultima prova será lambem designada por ponto, tirado

vinte e quatro horas antes, em presença da commissão para este fim nomeada, sendo

um ponto para cada candidato. Se o ponto for de pyrotechnia, se facilitará ao candi-

dato a sala de artifícios e objectos que lhe forem necessários; se fòr de enge-

nharia militar, o conselho, segundo a natureza do ponto, designará o modo por que

deve ser feita a prova.
(G. 3)
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Art. 204, Para poder concorrer ás vagas de lentes, exige-se como habilitações
que o candidato stja repetidor da Escola Militar, ou que, nó caso de o não ser,
se habilite previamente como lal:

1.° Sujeitando-se c satisfazendo a tudo quanto fica exigido no capitulo anlece-
dente para os respectivos concursos.

2.° Que apresente uma dissertação escripta sobre qualquer das doutrinas do
curso normal da Escola Central, que mais relação tiverem com as matérias do ensino
das duas cadeiras do 2° anno da Escola Militar. ;

Art. 205. O ponto para esta dissertação será dado com dous mezes de anlece-
dencia, antes de terminado o prazo da inscripção.

Art. 206. O candidato será nclla arguido por Ires membros do jury de concurso,
questionando cada um trinta minutos no máximo, e a inhabilitação desta prova
exclue o candidato.

Art. 207. O concurso constará das seguintes provas:
l.a Uma dissertação escripta ou these sobre qualquer ponto das doutrinas da

cadeira do concurso.
2.a Uma prelecção sobre outro qualquer ponto das mesmas doutrinas.
3.a Uma prova escripta sobre as mesmas doutrinas. ^
4.a Uma prova pratica, se o conselho de instrucçâo a julgar conveniente.
Art. 208. A dissertação escripta ou these será escripta sobre um ponto tirado

á sorte dous mezes antes do dia marcado para sua apresentação.
Art. 209. A argumentação versando sobre a matéria da these, será feita por

três membros, pelo menos, do jury de concurso, designados pelo presidente. Cada
arguenle questionará por espaço que não exceda a meia hora.

Art. 210. A segunda prova será designada por ponto tirado á sorte, quatro horas
antes do acto ; um para cada candidato : e durante a prova se observará o que fica
estabelecido no art. 201.

Art. 211. A prova escripta ou terceira será feita sobre ponto tirado á sorte; o
mesmo para todos os candidatos dado quinze minutos antes de começar o acto, e
para o qual serão os candidatos recolhidos a uma mesma sala, ahi preparando
o seu trabalho durante três horas, lindas as quaes faraó a leitura perante o jury
<le concurso.
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Art. 212. O jury de concurso para lentes se comporá do commandante da es-
cola como presidente, de todos os lentes da Escola Militar, e bem assim dos mem-
bros do respectivo consellio de instrucçâo que possuírem as precisas habilitações;
e dos lentes da Escola Cenlral que tiverem o curso completo de engenharia mi-
litar, nomeados pelo governo, se isto fòr preciso para que o referido jury tenha
cinco membros. Na falta de lentes da Escola Central naquellas condições, o go-
verno nomeará quaesquer dos lente* militares jubilados, ou olliciaes de reconhecido
merecimento, que leiihüo o curso completo da antiga academia militar, e da Escola
Militar segundo as differentes reformas até á actual inclusive.

Art. 213. Concluída a prova pratica, que será feita como determina o art, 203,
o jnrv de concurso votará por escrutínio secreto sobre o merecimento de cada um
dos candidatos para o lugar de lente ou repetidor, ficando excluídos os que ti-
verem dóus ou mais votos contra, e desta votação se lavrará termo sem de-
claração da qualidade da approvaçao. Feito isto procederá o conselho de instrucçâo
lambem por votação em escrutínio secreto á qualificação por ordem de mereci-
menlo scienlilico dos candidatos que tiverem sido admiltidos pela primeira votação.
Se houver empate em dous oti mais concurrentes, sobre o lugar cm que devãó-
ser collocados na relação, desta circumstancia se fará nota na competente acta.
Decidida a classificação, organisará o conselho de instrucçâo a relação dos candidatos

»¦ '•'-¦¦-_.""¦ .

approvados: esta relação será remettida ao governo pelo commandaiite da escola,
o qual emitlirá por essa oceasiao seu juízo sobre o merecimento dos candidatosr

Ari. 214. Em todo o processo dos concursos, nem um repetidor entrará no
conselho de instrucçâo, e servirá de secretario um dos membros do mesmo
conselho.

Art. 215. O candidato que fôr rejeitado ou inhabilitado nâo poderá de novo
concorrer dentro do prazo de duus annos.
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Dos concursos para as viawns de instrucçâo.
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Art. 216. Logo que pelo governo fôr ordenado, abrir-se-ha na secretaria da
escola a inscripção para o= concurso de estudo e viagem de instrucçâo com
as formalidades prescriptas para as inscripções dos concursos de lentes e re-

petidores. O prazo para a inscripção nunca será menor de dous mezes.
Art. 217. A inscripção terá lugar por termo lavrado pelo secretario da escola

e por elle assignado c pelo inscripto ou seu procurador*
(o. 3)
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Art. 218. 1'ara a inscripção serão exigidos os seguintes documentos:
1.° Fé de ollicio.
2." Certidão de a purovações plenas no curso de uma das armas ou corpos scientiiicos.

Art. 219. Fechada a inscripção, o conselho de inslrucção se reunirá para dar

o programma de concurso, e marcar o dia em que deve ter lugar.

Ari. 220. A prova do concurso consistirá em uma dissertação escripla sobre

qualquer ponto das doutrinas, a cujo estudo tiver de applicar-se o candidato,
ou que tiver relação com o objecto da viagem.

Art. 221. Os pontos, que serão organisados pelo conselho com antecedência,
serão lançados em uma urna, donde um será tirado á sorte por um dos can-
didalos, Ires horas antes do acto do concurso, e servirá para todos. Durante
estas três horas os candidatos escreveráõ a dissertação sobre o ponto.

Art. 222. Reunido o conselho, è findas as Ires horas marcadas, os candidatos
entregarão as suas dissertações a uma commissão nomeada pelo conselho, que
arguirá cada um por sua vez, sobrero objecto da dissertação.

Art. 223. Findo o concurso, o conselho votará sobre o merecimento dos can-
didatos. Dous votos contra reprovão o candidato, qualquer que seja o numero de
membros do conselho presentes.

Art. 224. Os approvados serão propostos ao governo, declarando-se a qualida-
de da approvação, e o numero de votos a favor c contra. 0 numero total de votos
a favor constilue approvação plena.

Art. 225. Seguir-se-ha nos casos omissos as disposições geraes adoptadas para os
outros concursos da escola.

?$!¦'$$;"¦:, 
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TITULO II

DISPOSIÇÕES SOBRE AS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA.
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Ari. 226. Haverá na escola salas de estudo para cada um dos annos do curso; e
bem assim as seguintes officinas mecânicas:

\.* Car pintaria, servida por praças do batalhão de engenheiros.
Nesta officina também se farão os trabalhos de marcenaria e torno necessários

para a confecção dos arliücios; bem como a construcçao e reparação das equipagens
de pontes, de reparos, e viaturas de artilharia.

2.a Ferraria, também servida por praças do dito batalhão. Além de outros trabalhos

da escola se farão nesta officina os de serralharia necessários para a confecção dos ar-
tificios. os concertos das equipagens de pontes, e dos reparos, e viaturas de artilharia.

(G.3)
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3.' Fabrica d armas, montada de modo que nella pussão ser leitos com toda a-

perfeição os concertos das armas portáteis do serviço da escola, qualquer que seja a

natureza destes concertos. lista ollicina será servida por praças do batalhão de en-

genheiros,oupor operários de fabricas semelhantes do Império.
Art. 227. 0 laboratório pyrolcchnico é destinado para o ensino da confecção de

artifícios e munições de guerra, e compreheude :
1." Ollicina de fundição de balas das armas portáteis, tanto para a inslrucçao dos

alumnos, como para os exercícios da escola.
2." Oficina decartuchame, para a inslrucçalo dos alumnos; a qual fornecerá todos

os cartuchos que forem precisos para os exercícios.
3." Sala de artifícios, igualmente para a inslrucçao dos alumnos, e confecção dos

artifícios necessários ao serviço da escola.
Ari. 228. Os sargenlosmandadoresdas obras de madeira e de ferro; o coronheiro

e o espingardeiro do batalhão de engenheiros serão preferidos para mestres das outras

officinas, se tiverem as habilitações precisas.
Art. 229. 0 laboratório pyrotechnico será dirigido por um mestre de fogos sob as

vistas do lente da segunda cadeira do2oanno, e todo o pessoal que os trabalhos das

officinas e sala de artifícios exigirem será com preferencia tirado do batalhão de

engenheiros, e do corpo de artífices da côrle.

Art. 230. É obrigação dos mestres:
1." Responder pelo socego, boa ordem, disciplina e applicação ao trabalho na

respectiva ollicina; e bem assim pelo material que receberem para os concertos e

obras novas e pelas ferramentas e utensílios, de que terão um inventario.

2.° Assignar os pedidos de ferramenta e das matérias primas, e a guia de entrega das

obras novas°, sujeitando-as á approvação e rubrica do ajudante encarregado das officinas.

3 .• Assistir diariamente aos trabalhos da officina, desde o principio até o fim; distri-

bui-los e dirigi-los, tíscalisando o material empregado nas obras, e a perfeição destas.

4." Abrir e fechar as portas das officinas ás horas designadas, e cuidar no asseio,

de modo que não sejão demorados nem interrompidos os trabalhos.

o." Tomar, sempre que seja preciso, as ordens do ajudante encarregado dasoffi-

cinas acerca do trabalho que se deva distribuir; não ordenando obra nova de es-

pecie alguma sem que seja ella compelentemente autorisada.

Art. 231. Um inferior coadjuvador será especialmente encarregado de :

1 • Escripturar a receita e despeza década officina em livros próprios e sepa-

rados, á visla dos documentos que para tal fim lhe forem dados pelo ajudante en-

carregado das mesmas officinas, debitando-se pela matéria prima recebida do quar-

tel-mestre, de que possuirá os conhecimentos competentes, e creditando-se pelas

obras novas ou concertos em que o dito material fôr empregado, com declaração

(c 3)
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dos preços em que ficar5o, e do material despendido, a vista das guias de entrega

passadas pelas officinas.
1" Balancear no lim do rnez cada uma das ollicinas, passando <> saldo á conta do rnez

seguinte. As sobras que níio tiverem appücaçao serão entregues ao quartel-meslre.
,3,° Apresentar semestralmente ao ajudante encarregado das ollicinas, e sempre que

lhe fôr exigido, um mappa declarando a importância da despeza com as obras novas e
concertos, separando a do material e a do pessoal, á vista dos respectivos documentos.

4.° Lançar nos documentos que entregar aos mestres a nota da foiha do livro em

que o mesmo documento U)v escriplurado.
5.° Fazer toda a escripturação que lhe fòr ordenada pelo ajudante encarregado

das officinas, e conservar em boa ordem o archivo das mesmas ollicinas.
Ari. 232. A bibliolhecasecomporá principalmente de livrose manuscriplos sobre

todos os ramos da arte militar, conslrucçOes, artes e oflicios que tiverem relaç3o
com o serviço militar, sciencias malliemalicas e physicas. de earlas. e de uma collccção -

completa de leis, regulamentos o òrdenanças niililares.
Art. 233. Haverá annexa á bibliolheca uma sala, onde sejao collcccionados quantos

planos, cartas e desenhos fôr possível obter relativos aos serviços das diversas armas
e corpos do exercito na paz e na guerra, e as aclas e oflicios que a elles se referirem.

Art. 234. Todas as memórias, descripçoes e resultados das experiências feitas na
escola, relatórios das discussões havidas sobre objeclos militares, e em geral quaes-
quer documentos relativos á instrucçao theorica c pratica dignos de serem conser-
vados. s rão recolhidos á bibliolheca. [m m^li . - .\

• Art. 235. Nas salas destinadas para a collccção de modelos reunir-se-ha :
1.° Bocas de fogo, reparos, viaturas, baleis, apparelhos e objectos quaesquer,

tanto de artilharia como de engenharia militar.:yH r
.*%?: Machinas da arte e instrumentos topographicos e geodesicos.

3,°JIaehinas e instrumentos de construecao, recepção, e verificação, j
4.° Diversas armas portáteis em uso nas principaes nações. r ;/
5.° Todos os svstemasde travejamentos o peças de carpinlaria. , . ?

;6.° Modelos de carie de pedras. ; ; { i ; ;^
7.° Todos os objeclos necessários ao curso de .equilaeSo militar,
Art. 236. A sala de leitura será convenientemente mobiliada, c só nella, ou nas

de estudo, poderão os alumnos servirem-se dos objeclos da bibliolheca. Nesta sala se
acharão em lugar apropriado todos os catálogos ]>ara serem consultados pelas pes-
soas que visitarem.a bibliolheca.,;;;; .mii \.ltt ,am ,£-:f) mínimtryúyytth •liVi/^fe ':Mf&

P-iAgl 237, A instrucçao relativa á pratica do tiro das bocas de fogo em geral, e a

que nao puder ser dada no recinto da escola, terá lugar no polygono estabelecido

junto ao campo de exercicios. fJ , , . - jíi> iía» : ^
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Art. 238. A inslrueçao sobre equitaçao militar será dada primeiramente no pi-
cadeiro, depois na arena da escola, e finalmente no campo de exercícios.

,Arl. 239. A inslrueçao pratica de infantaria terá lugar na arena, e depois no campa
deexercicios. , ::

Art. 240. 0 campo de exercícios é especialmente destinado para as manobras
das Ires a. mas, reunidas ou separadas, acampamentos, experiências, eem geral para
Iodos os trabalhos extraordinários; todos os outros exercícios lerao lugar na arena e
nopolygono. i -.,,::¦¦ .:. r:-: , • j $<.. \\mi,\l\ \ u\i hí

Art. 211. A enfermaria da escola constará de dous departamentos, um para o
tratamento dos alumnos, e outro para o das praças em s:rviço na mesma esr
COla. H ~ti,Y; .

Ari. 242. Anncxos á enfermaria haverá um laboratório pharmaceutico, um ga-
binele cirúrgico, uma arrecadação e mais dependências. ^

Ari. 243. Haverá um empregado na enfermaria, a cujo cargo deve eilar a arre-
cadação de roupas, ulensilios, despensa, dietas e medicamentos aviados pelo labora-
lorio, e de tudo o que for relativo ao tratamento dos enfermos e policia da enter-
maria, segundo as prescripções do facultativo director; sendo aquelle empregado
coadjuvado neste serviço pelas praças ou serventes necessários;

Ari. 244. Além dos edifícios indispensáveis para as dependências referidas, ha- •
verá na escola: alojamentos para os alumnos, salas e estabelecimentos para a ins-
trucçao lheorica e pratica ; quartéis para-o batalhão de engenheiros, para uma bateria
de artilharia, um esquadrão de cavallaria , duas companhias de infantaria e uma di-
vis3o de artífices; arrecadações, depósitos de artigos bellicos e mais accommodações
que forem necessárias.

TITULO XII. ffttôo

DISPOSIÇÕES DIVERSAS.
! ' ' - * 

i :

Art. 245. Os alumnos approvados no curso da respectiva armae os ofliciaes e praças
que o forem nos exercícios práticos respectivos serão dispensados dos exames práticos
exigidos pelo regulamento de 31 de Março de 1851, para as promoções até oposto de
capitão.

Art. 246. Os saldos annuaes do cofre da escola poderáõ ser empregados na compra
de livros, instrumentos e mais objectos necessários para a instrucção theorica e pra-
tica: bem como no asseio e melhoramento do estabelecimento, e no mais que o com-
mandante julgar conveniente com approvação do conselho econômico.

(c.3)
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Ari, 217. As contribuições dos alumnos serão descontadas mensalmente dosres-

pcclivos vencimentos, tirados em folhas especiaes.

Ari. 248. A taxa da matricula poderá ser paga integralmente ou em prestações

realisadas no prazo de cinco mezes.
Ari. 249. Depois de encerradas as matrículas, só por ordem especial do governo,

e dentro de um mez depois da abertura das aulas serão admittidos alumnos na Escola

Militar
Ari 250. Emquanlo no picadeiro não houver cavallariça e o numero de cavallos

i precisos para o ensino de equilação, servirão para esta instrucçao cavallos do 1» re-

aimenlo de cavallaria. ou outros fornecidos por qualquer modo que o governo

autorisar.
Ari. 251. Os títulos ou cartas dos cursos militares, de que trata o art. 111 do re-

alijamento de 21 de Abril de 1860, serão passados conforme os modelos annexos sob

% as letras A, B, C.
Art 2S2. Aos alumnos rahabilitados nos exames práticos e que tiverem de conli-

nuar mfcscola, como praticantes, de conformidade com o art. 169 do presente re-

gulamento, competem as mesmas vantagens que anteriormente linhao como alumnos,

ficando lambem elles sujeitos durante o tempo da pratica a todas as obrigações ira-
* 

postas aos próprios alumnos.
Art. 253. 0 commandante poderá permillir que arrancliem com os alumnos os

empregados da escola, uma vez que còncorrao com contribuições nunca menores

do que* as mareadas para os alumnos praças de pret, e tendo-se em consideração

a categoria de cada um.
Art 254. Os empregados do magistério e mestres que forem paisanos trajarão em

todos 
'«factos 

do serviço escolar o uniforme especial estabelecido pelo aviso do mi-

nislerio da guerra de 12 de Junho de 1858; devendo igualmente os mais empregados

subalternos usar sempre de um uniforme que será designado pelo governo.
Art. 255. Todas as disposições regulamentares de execução permanente relativas

á instrneção theorica e pratica, economia e regímen administrativo, processo de tisca-

lisação e medidas policiaesede disciplina, formuladas pelos conselhos, lição depen-

dentes de confirmação do governo ; exeeplo nos casos terminaulemenle expressos no

regulamento de 21 de Abril de 1860.

Palácio do Rio de Janeiro, em 18 de Janeiro de 1861.

Sebastião do Rei-.o IUkkos.
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ESCOLA MILITAR DO
Wl WPTC|i!> pfrwr'

IMPÉRIO DO WSL

F. . . . Commandante.
¦¦¦¦¦...

Faço saber que em conseqüência de haver filho de Z

nascido a. . . de de 18. ., na oblido approvação

no exame por que passou no dia ... de nas doutrinas do segundo

anno desta Escola; e por ter sido habilitado com approvação no exame

das respectivas matérias praticas, mandei passar a presente carta de Engenheiro

Militar, a qual vai assignada por mim, pelo Secretario e pelo Lente Cathedratico

mais antigo, esellada com o sello da Escola, tudo de conformidade com o art. 111

do Regulamento que baixou com o Decreto n. 2582 de 21 de Abril de 1860.

Rio de Janeiro, em . . de de 18 . .

O Commandante

O Secretario O Lente Cathedratico

Lugar do sello.

(Assignatura de quem recebe o titulo.)
¦

'¦¦;:.X.:\:,/[,-:::i\\'y

(ft. 3)
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(B)

ESCOLA MILITAR DO Mtf iH?__M_HBtHMM IMPEI) 1)0 BRASIL,

F. . . • Commandante.

Faço .saber que em conseqüência de haver filho de •

nascido a . . . de de 18 . . , na obtido approvaçao

no exame por que pa^ou no dia ... de nas doutrina do segundo

anno desta Escola, e por ter sido habilitado com approvaçao no exame

das respectiva matérias praticas, mandei p.assar a presente carta do Curso do

Estado-Maior de primeira classe, a qual vai assignada por mim, pelo Secretario,

e pelo Lente Cathedratico mais antigo, e sellada com o sello da Escola, tudo de

conformidade com o art. 111 do Regulamento que baixou com o Decreto n. 2582

de 21 de Abril de 1860.
*

...¦¦..*.¦.¦'

Rio de Janeiro, em. . . de. ....... de 18 . .

O Commandante

O Secretario O Lente Cathedratico

Lugar do sello.

[Assignatura de quem recebe o titulo.)
(G. 3)
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(C)

ESCOLA im DO Imèmm D0 mL

mCertifico que filho de natural da . . : . .
com . . . annos de idade, tendo obtido no dia ... de de 18. . ,
approvação no exame das matérias da primeira e segunda cadeiras do

primeiro anno desta Escola, e sendo habilitado no exame das respectivas matérias

praticas, concluio o curso d'arma de .....; em firmeza do que e em virtude

do disposto no art. 111 do Regulamento que baixou com o Decreto n. 2582 de 21

de Abril de 1860, mandou o Illustrissimo Sr. Commandante desta Escola Militar

passar o presente certificado que vai assignado pelo mesmo Illustrissimo Sr,, e por
mim na qualidade de Secretario.

H/.Y
«WS!

Secretaria no Rio de Janeiro, em . . de •

y-y.-Yv

. . . de 18 . .

O Commandante

0 Secretario

- ''-',' : ,
*
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ESCOLA MILITAR

REGULAMENTO DE DISCIPLINA

... ;

Art. l.°X> commandante é revestido da jurisdiccão necessária para impor eonreer
cional ou administrativamente as penas de reprehensão simples, ou em ordem do
dia , e suspensão ou prisão de um a trinta dias aos empregados , acerca dos quaes
não haja disposição especial a tal respeito no regulamento orgânico. Quando a sus-

pensão ou prisão exceder de quinze dias, dará parte ao governo.
Art. 2.° O segundo commandante poderá reprehender particularmente, e mesmo

determinar a prisão até vinte e quatro horas de qualquer empregado seu svfow-?
dinado nos casos e faltas leves contra a disciplina, e de negligencia do serviço.

Art. 3.° Os lentes e professor podem impor aos alumnos por quaesquer faltai
coraraettidas durante a lição, ou nas salas e gabinetes de estudo, as seguintes peças:

1.' Reprehensão particular;
%*• Reprehensão na presença dos outros alumnos;
3/ Retirada da aula, ou da sala e gabinete de estudo com marca de ponte.
Se a falta commettida pelo alumno exigir maior castigo, o lente ou professor dará

parle ao commandante, que procederá na fôrma dos regulamentos em vigor.
Na ausência dos lentes e professor, aos repetidores e adjunto competem as attri-

buições deste artigo.
Art. 4.° O conselho de disciplina compõe-se dos seguintes membros:
1.° Commandante da escola, como presidente.
V Segundo commandante.
3.° Commandante do batalhão de engenheiros.
4.° Um ajudante do commandante, que fôr mais graduado ou majs antigo
5.9 Um dos lentes nomeados gelo governq.

(6. 3)
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Art. 5.° Ao conselho de disciplina incumbe:
i.' Consultar sobre os meios apropriados para manter a policia geral, a ordem

interna e a moralidade do estabelecimento.
2.° Deliberar sobre os casos a que se referem os arts. 32, 56 e 58 do regulamento

orgânico.
Art. 6.° Quando o conselho de disciplina tiver de tomar conhecimento de qual-

quer transgressão, que lhe deva ser submettida, procederá do seguinte modo:

§ 1.° Convocado o conselho pelo commandante da escola, este lhe fará conhe-
cer o facto occorrido, e nomeará um dos membros para syndicar.

§ 2.° O membro encarregado de syndicar tomará todas as informações, que jul-
gar necessárias, inquirindo as pessoas que lhe possao ministrar esclarecimentos; e
depois de bem inteirado, formulará a sua exposição, em que dará conta minuciosa
do resultado das suas indagações, e que remetlerá ao commandante.

§ 3.° O commandante, recebida a exposição do membro syndicante, convocará
de novo o conselho de disciplina para tomar conhecimento do referido processo,
que servirá de base ás suas deliberações. 0 conselho de disciplina, se julgar con-
vehiente, ouvirá a pessoa ou pessoas accusadas, e as testemunhas tanto a favor como
contra; seguindo sempre que fôr possível as prescripções do processo militar.

§ 4.° Achando-se o conselho sufiicientemente esclarecido, o commandante resu-
mira todos os pontos da accusaçao e da defesa, e formulará os quesitos sobre que
deverá o mesmo conselho votar por escrutínio secreto, decidindo a maioria de votos,
incluído o do commandante, que em caso de empate terá voto de qualidade: lavran-
do-se immediatamente a respectiva acta, que será assignada pelos membros pre-
sentes.

§ 5.° O julgamento do conselho, nos casos em que as penas nao forem asdesig-
nadas nos ns. 1 a 4 do art. 59 do regulamento orgânico, será levado ao conhe-
cimento do governo, com todas as peças do processo, afim de decidir sobre a sua
execução.

Art. 7.° Para consultar sobre occurrencias ordinárias, bastará que o conselho de
disciplina tenha a maioria de seus membros presentes; mas nao poderá deliberar,
sem que estejao quatro membros, sobre os casos a que se referem os arts. 32, 56
e 58 do regulamento orgânico, e em geral sobre todos os que importarem imposição
de pena a qualquer indivíduo sujeito aos regulamentos da escola.

Art. 8.° 0 alumno que faltar a qualquer trabalho, a que seja obrigado, além do
ponto incorrerá nas penas dos ns. 1, 2, 3 e 4 do art. 59 do regulamento de 21 de
Abril de 1860, conforme o motivo da falta.

Art. 9.° 0 alumno, que se negar a responder a qualquer dos examinadores, além
da reprovação, incorrerá na penalidade do referido art. 59 do regulamento de 21

(G. 3)
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de Abril, conforme as circumstancias, se a justil*caçao deste seu acto nao fôr at-
tendida pela commissao examinadora.

Art. 10. Nenhuma pessoa poderá fazer o trabalho escolar ou serviço militar
de outra ; devendo ser punida tanto a que o fizer, como aquella a quem incum-
bia o mesmo trabalho ou serviço.

Art. H. Todo o alumno deve litleralmente, e sem hesitação, executar as ordens
que lhe forem dadas pelas pessoas competentes, só podendo reclamar depois de
haver obedecido.

Art. 12. A recusa formal de obediência ao commandante da escola, ou ao segundo
commandante, além do máximo da pena de prisão, é punida com a do § 6° do
art. 59 do regulamento orgânico, se nao occorrerem circumstancias que tornem
o delinqüente sujeito aos artigos de guerra. A pena do citado § 6o deve ser imposta,
ainda quando seja o réo remettido aos tribunaes militares.

Art. 13. Sem permissão prévia, nao poderá alumno algum fazer pelos periódicos
publicações, nem introduzir na escola periódicos, brochuras, livros ou desenhos.
Além das penas do art. 59 do regulamento de 21 de Abril de 1860, em que os
contravenlores incorrerem, serão apprehendidos os ditos objectos, para lerem o con-
veniente destino.

Art. 14. Os alumnos que, dentro do prazo de seis mezes depois de haverem
deixado de freqüentar a escola, commetterem alguma infracçno contra a discipliua
da mesma escola, serão passíveis das penas comminadas nos respectivos regula-
mentos, para cuja effeclividadc se recorrerá por intermédio do governo ás autori-
dades competentes.

Art. 15. O commandante de companhia, ou das divisões, secções ou esquadrões,

que tiver incorrido mais de três vezes nas penas dos §§ Io a 3o do art. 59 doregu-
lamento orgânico, ou mais de duas nas do § 4o, ou uma vez na do 5°; ou ainda

que em dous exames especiaes successivos nao obtiver gráos que correspondao á ap-

provação plena, será exonerado; e sua substituição se fará na fôrma determinada
no regulamento especial.

Art. 16. São absolutamente prohibidas todas as associações, deliberações e pro-
cedimentos collectivos n5o aulorisados, bem como todas as circulares, e quaesquer
outras tentativas, que tiverem por fim provocar da parte dos alumnos qualquer deli-

beraçao ou procedimento collectivo.
Art. 17. Todos os jogos de cartas ou de azar s3o prohibidos dentro da escola.
Art. 18. É prohibido fumar nos saguões, corredores e salas do edifício da escola.
Art. 19. Das aulas, salas de estudo, e gabinetes scientificos nao é permittido sahir-se

durante os trabalhos; salvo em circumstancias especiaes, que deveráõ ser levadas

ao conhecimento do lente, repetidor ou professor, e ao ajudante fiscal da companhia.
(G. 3)
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Art. 20. Sob pretexto algum poderáõ os alumnos dormir ou trabalhar em aloja-
mento que lhes não pertença; fazer troca ou negocio com seus collegas.

Art. 21. Os alumnos não poderáõ ter em seus alojamentos senão a roupa e objec-
tos facultados pelo commandante da escola; tudo o mais que lhes pertencer ser#
arrecadado pelo quartel-mestre, e bem acondicionado. Todas as vezes que o alumno
necessitar de qualquer objccto arrecadado, o receberá mediante licença do seu
cpmraandanle de companhia, e recibo passado ao quartel-mestre.

Art. 22. Todo o alumno é obrigado a ter os compêndios das matérias do anno
que estudar. Cada um desses compêndios terá o nome de seu dono e a rubrica do
ajudanle fiscal da companhia, e serão examinados quando, e por quem o comman-
dante da escola determinar.

Art. 23. Depois do toque de recolher nenhum alumno poderá sahir do seu alo-
jamento sem licença do official do dia, solicitada pelo inferior de dia á companhia.

Art. 24. Os alumnos não poderáõ sahir do recinto da escola senão em acto de
serviço, ou com permissão do commandante.

Art. 25. Salvo o caso de urgência imprevista, a juizo do commandante, as licen"
ças para os alumnos sahirem da escola poderáõ ser concedidas ordinariamente a
todos nos domingos e dias feriados, menos para aquelles que por faltas não se torna-
rem dignos dessa permissão.

Art. 26. O alumno que quizer gozar de qualquer licença deverá, antes de a pedir
á autoridade competente, participar ao seu commandante de companhia, a quem,
depois de concedida a licença, declarará o lugar em que possa ser procurado, se por
ventura sobrevier inesperadamente qualquer occurrencia do serviço. Antes de sahir
do escola com licença, o alumno se apresentará ao official de dia á escola, que exa-
minará se o alumno vai decente e convenientemente vestido.

Art. 27. Os alumnos não poderáõ receber visitas no alojamento; qualquer pessoa
admittida a fallar-lhes será recebida na sala destinada para locutorio. Estas visitas só
terão lugar ordinariamente nos domingos, dias santos, e feriados, ás horas que forem
designadas na tabeliã da distribuição do tempo; e extraordinariamente, só com per-
missão do commandante da escola, e na sua ausência do 2o commandante.

Art. 28. Á hora designada no programma da distribuição do tempo, se levantaráõ
os alumnos e se prepararáõ sob as vistas do respectivos chefes das esquadras para as
formaturas, que devem ter lugar antes do almoço.

Art. 29. Os alumnos irão sempre debaixo de forma para as aulas, salas e gabinetes
de estudo, exercícios, refeitório, emíim para todos os actos em que concorrão, ainda
quando não formem senão uma esquadra. D;> mesmo modo voltarão ao lugar da for-
matura.

(G.3)
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Todas estas formaturas se faraó com antecedência tal que todo o serviço que se lhe
seguir seja feito precisamente á hora marcada nas labellas da distribuição do tempo.

Art. 30. Nas aulas, salas de estudo e gabinetes scientificos os lugares serão con-
venientemente numerados; e a cada alumno será designado um lugar fixo segundo a
ordem em que se acharem classificados nas mesmas aulas.

Art. 31. Se vinte minutos depois da hora, o lente, professor ou encarregado do tf a-
bálho não tiver comparecido, os alumnos que deverião começa-lo serão levados á
sala de estudo respectivo ; e ahi permanecerão o tempo que devia durar o mesmo
trabalho, sob a vigilância dos seus commandantes, não ficando porém prejudicada a
distribuição dos ulteriores trabalhos do dia. Os alumnos, se occuparáõ então em rever
as lições antecedentes.

Art. 32. Ao toque de retreta de cada dia, os alumnos formados nas respectivas
companhias, ouviráõ lera ordem do dia, ou quaesquer outras que tiverem sido dadas
durante o dia, e o detalhe do serviço para o dia seguinte.

Art. 33. Em todos os actos escolares, de qualquer natureza que elles sejão, os
alumnos apresentar-se-hão com os respectivos uniformes, segundo o figurino appro-
vadopelo governo.

Art. 34. Todos os detalhes do serviço militar e escolastico, a que são obrigados os
alumnos, correráõ por intermédio dos respectivos chefes de divisão, que receberáõ
as convenientes ordens do seu conmandahte de companhia, a quem transmittiráõ por
seu turno todas as novidades relativas ás suas divisões, para chegarem ao conheci-
mento do commandante da escola.

Art. 35. Quando qualquer autoridade visitar os alojamentos das secções, os res-
pectivos chefes se lhe apresentarão immediatamente para responderem pelas faltas
que forem encontradas.

Art. 36. A conservação dos objectos existentes nas salas de estudo, alojamentos e
casa do rancho para uso commum dos alumnos fica ao cuidado dos commandantes
de companhias e das subdivisões, os quaesdeveráõdar logo parte de qualquer extravio
ou estrago causado pelos mesmos alumnos, indicando o autor para por conta deste se
mandar fazer a conveniente reparação. Se porém qualquer objecto fôr damnificado
ou extraviado, sem que qualquer dos ditos commandantes, sob cuja responsabilidade
elle se achava, haja dado parte; ou se, dando-a, não souber qual o autor, a reparação
ou substituição se fará, no primeiro caso toda á custa do respectivo commandante; e
no segundo por conta dos alumnos da companhia, ou das subdivisões, sendo dobrada
a cota dos mesmos commandantes.

Art. 37. Toda a damnificação de qualquer parte do edifício da escola, ou dos ins-
trumentos, machinas, moveis e em geral dos objectos da fazenda publica, será repara-
da á custa daquelles que a tiverem causado; os quaes além disto poderáõ soflrer

(fi. 3)
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akuma das penas do art. 59 do regulamente orgânico, conforme a gravidade das cir.

cumstancias. No caso porém de nao ser conhecido o autor, proceder-se-ha na fôrma

do artigo antecedente. . .
Art 38. Aos lentes, repetidores, professor e mestres, sempre que o requisitarem,

serão facultadosos pontos dos respectivos alumnos, afim de fazerem qualquer confron-

tacao com as suas notas.
Art 39 Todos os empregados sao responsáveis pelas faltas que commetterem no

desempenho de suas attribuiçoes, bem como pelas que deitarem que seus subordinados

commettao em prejuizo do serviço e da fazenda publica.

_B

_

Palácio do Rio de Janeiro, em 18 de Janeiro de 1861.
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' Sebastião do Rego Bareos.
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ESCOLA MILITAR.
#

Mappa estatístico criminal dos alam nos da mesma escola pertencente ao anno de 1860.
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CLAMES DOS CRIMINOSO».
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(Maio a Setembro 1860.)

à
Quadro demonstrativo do emprego do tempo de todos os alumnos em eada semana. '

¦

Dias
da semana.

~ - .- mmmmummm^' ¦.#>m>m^'»0mmmmii^^»*^fmãm'" * .!' *

Annos que
freqüentarão

os alumnos.

2o do curso militar.

-FEIRA. { 4°do cursa militar.

h tila preparatória.

2o do curso militar.

CO

«a
so

cs

iO

TERÇA-FEIRA, í **d0 cnrso milílar-

Aula preparatória.

2o do curso militar.
>
tf* ¦

QUARTA-FEIRA. {1° do curso militar.

*
\Aula preparatória.

2" do curso militar.

QUINTA-FEIRA. {*¦' * curso militar.

\Aula preparatória.

2o do curso militar.
1 #;--- ¦

SEXTA-FEIRA. !• do curso militar.

Aula preparatória.

2o do curso militar.
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1° do curso militar.

Aula preparatória.
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HORAS DA MANHÃA.

6 ás 7 V,

Estudo obrigado.

00

a-

O
CA
S5-íu
te
w
A

00
CA

SO
00

8 V, ás 10
(1° tempo das aulas)

Exercício das 3 armas para
os alumnos que a ellas per-
tencem.

Lição da Ia cadeira.

•8
©

10 V* ^ li v*
(2o tempo das aulas)

Lição de mathemnti-
cas.

Idem e gymnastica por tur-
mas. (V. a 4" observação.)

Estudo obrigado.
o
CA

<
ü
ca
W
Q

Exercício de topographia.

Exercício de infantaria.

Estudo obrigado.

Exercício de ponto-
neiros.

Recreio, formatura,
missa.

o
«
<e
u
CA
w
Q

.aw

Estudo livre.

Lição de direito mili-
tar.

* v .mmJ
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HORAS DA TARDE.

Meio-dia á 1 »/t
(3° tempo das aulas)

Ensino de natação por
turmas.

Lição de hippiatrica.
.1'V

Desenho.

48 « 3 *
a" <
a^* SO at a*
»ta CH "" CO
aM ^^

/i ás 5 Vi

e
8

Lição da 1* cadeira.

Lição de mathemati-
cas.

Estudo livre.

¦>t-:*í^<$mèm)sim
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Lição da Ia cadeira.

Lição de mathemati-
cas.

Sabatina da Ia cadeira.

Idem de mathemati-
cas.

e
m
s
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Crm
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<v

Instruc. de escript.1
econtab.Mecomp.

lição dè chimica pra-
lica e pyrotechnia.

Ensino de natação por
turmas.

Esgrima.

Estudo livre.

Lição de hippiatrica.

Instruc. de escript.*1*
econtab.edecomp.M

": -¦ s

il ¦'•"'-, '"-.

Lição de direito mili-
tar.

Ensino de natação por
turmas.

Lição de cl.in.ica pra-
tica e pyrotechnia.

em
8
flS
Sr
OI
Cd
A

Estudo livre.

Desenho.

Estudo livre.

Esgrima.

Estudo livre.

Desenho.

7--;íC>r;rar??' --ir ;}??¦;¦

Esgrima.

Desenho.
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Conferência ou repe-
tiçao.

«o
43

g
•O

Repetição e explica-
ção.

Exercícios das 3 armas para
os alumnos que a etias per-
tencem. •

es
es
«a*ms

es
*
S
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he

Sm

Instrucção de escrip-
turação, contabilida-
de e administração
dos corpos.

Repetição e explica-
ção.

o
CA

<o
cr
w
Q

Exercício de topographia.

Exercício de infantaria.

Conferência ou repeti-
ção.

Repetição è explica-
Ção.-; mwèmi

o
CA
SSl <o
CA
W
Q

Exercícios das 3 armas para
osralumnos que a ellas per-
tencem, e de> fortiGcação
para os de engenheiros,
estado-maior e alferes-
alumnos;
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Recreio.
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7 ás 9 4§
<9»

Estudo obrigado.

Estudo livre.

Estudo obrigado.
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Estudo livre.

.

Estudo obrigado.

Estudo livre.

;yyyyy
¦.-..

Idem.
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©bsertmçíes.

l.a Nos mezes de Outubro a Abril, a distribuiçít
do tempo foi semente modificada quanto á hora do
levantar, que era ás 5 horas, ántecipando-se por iss*»
somente durante a manhãa meia hora em toda a
dstribuição subsequente.

2/ Do mez de Julho em diante houve nos sabba-
dos á tarde alteração na distribuição dos exercidos;
havendo nessa oceasiáo para todos os alumnos exer-
cicio geral de infantaria.

3.a Nas terças-feiras os alumnos de engenheiros
liverão por turmas exercícios de artilharia e instruc-
ção eqüestre de manhãa e á tarde, os de estado-
maior e alferes-aiumnos tiverão exercícios de arti-
lharia de manhãa e de cavallaria á tarde.

A.a Os exercícios de natação e gymnastica desig-
nados somente para os alumnos da aula preparatória
tiverão lugar por turmas, sendo o de natação no 2*
tempo das aulas para os que folgarão ao desenho, e
o de gymnastica nas terças-feiras de manhãa á hora
do exercício.

5." Os exercícios de esgrima forão dados única-
mente aos alumnos do Io e %° annos alternadamente,
passando cada um destes annos da instrucção de es-
grima de espada para a de bayoneta, ou vice-versa,
logo que adquirirão o sulliciente adiantamento.

6.a As repetições e explicações de duvidas aos.alum-i
nos dos dous annos militares forão feitas pelos repe-
tidores que também fizerão as sabbatinas. Para os
alumnos, porém, da aula preparatória à repetição e
explicação da lição foi feita por um officiai ao serviço
da escola, que fora designado especialmente para este
fim. i;«t$ ¦; r •;.• ¦¦.;:¦->•

7/ Os alumnos que se matricularão no curso mi^
litar sem estarem habilitados no exercício dè infantaria
relativo á aula {preparatória o freqüentarão nos sabba-
dos á tarde, qualquer que fosse a arma a que per-
tencião.

h 8.t A instruecto pratica da arma de artilharia foi
dividida >emr^dúas classes: uma a cargo do instruc-
tor de 2a classe, comprehendendo o exercício, maneje
e nomenclatura das bocas de fogo; a outra, incttmbfcla
ao instruetor de Ia classe, abrangendo âs m^0è,
das baterias de campanha, as de força, e^ifie%e
verificação das bocas de fogo, etc .,,,..v,.?, c
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{Secretaria no Rio de Janeiro, em 31 de Janeiro de 1861. — Jordão, commandante. — Bteitrt jtie de Aiiiorim Bezerra, capitão-secretario interino.
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ESCOLA MILITAR.
Mappa dos alomnos da Escola Central qoe tiverao ultimamente os respectivos exercícios práticos nesta Escola,

de conformidade com o Art. 106 do Regulamento de 21 de Abril de 1860
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Secretaria no Rio de Janeiro, em 31 de Janeiro
de 1861.
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j Plenamente..... J. .... v. . . i. .
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Procedência dos matriculados.
• . ... .

Que passarão do Io para o 2o anno militar . . .
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Todos os nove alumnos do 1° anno forão
approvados plenamente na aula secundaria res-
pectiva (Direito), e bem assim um alumno do
2o anno, alferes do estado-maior de Ia classe,
que já antes tinha obtido approvacao simples-
mente nessa aula. Em desenho forão" habilitados
todos os alumnos do Io e 2° annos, e bem assim
trinta dos approvados na aula preparatória de
mathematicas. Em hippiatrica e em pyrotechniaforão todos os alumnos do Io e 2o annos habili-
tados com approvação plena. Igualmente obti-
verão está nota no exame das matérias praticasrespectivas todos os doze alumnos do 2° anno
que concluirão o estudo da curso respectivo.

Ã

Henrii|iie de Amorim líezerra? Capkâo-secretario interino.
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(MAIO A SETEMBRO DE 1860)

DETALHE DOS EXERCÍCIOS PRÁTICOS DOS ALUMNOS
í ..... ¦ * ... .»•%«¦'*

*'.'<¦¦: 
- -,¦::•¦•

- .. *!"

DIAS DA SEMANA
OCCA8IAO

DOS
EXERCÍCIOS

De manliâa. • «
..

SEGUNDA-FEIRA . . .

De tarde.

De manhãa. • •

TERÇA-FEIRA. . . .

V
De tarde. . . •

De manhãa. . .

QUARTA-FEIRA

De tarde. . . .

ARTILHARIA.

. . • ••••••

Alumnos dc Artilha-
ria, Estado-Maior, Alfe-
res alumnos ede Enge-
nheiros do 2o anno.

INFANTARIA.

• *, ., . * . . . .

Alumnos de Artilha-
ria e de Engenheiros do
ià anno.

... . • . .

.. ..... .. .

De manhãa. . .

QUINTA-FEIRA.

De tarde. . • .

Alumnos da aula pre-
paratoria.

Idem.

Alumnos de Infantaria
(Vid. a 2' observação)

Alumnos dc Infanta-
da.

^s

..... .....

... • • •-Ar>''

CAVALLARIA E INSTRUC-
ÇÃO EQÜESTRE.

....... • •

HIPPIATR1CA.

...... .. *

Alumnos deCavallaria
c dc Engenheiros do r
anno.

Alumnos de Cavallaria,
Estado-Maior, Alferes
alumnos ede Engenhei-
rosdo2°anno.

.. ". .;. \ *> *>. •*-

}. •

ADMINISTRAÇÃO
E ESCRIPTURACÃO DE

CONTABILIDADE.

. . . . • •

Alumnos dos dous an-
nos militares.

•¦; ivha %{
ííllf! ÍJ ti

...

•»¦• •;« •í •„ •;

'. • . . . »

. . . •¦ .'¦ èr •' • •'•

De manhãa. . .

SEXTA-FEIRA. .... .A

.'¦. V"' .

De tarde.

De manhãa. . .

SABBADO. . . .

De tarde. . . .

• • , .;>;-••' . . . I . .

• • • s« . . * -..

Alumnps de Artilha-
ria. ;

• •• • . . .

t .„..,., .*• ;.. . . .

!

. . . . .

I

... « ¦:} .V .* ." . • .

h . » 
' .. «> '¦'¦'¦ 1 ¦:%'. O 
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Alumnos de Infanta-
ria.
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Alumnos da aula pre-
paratoria.

NATAÇÃO.

Alumnos da aula pre-
paratoria por turmas.

GYMNASTICA. ESGRIMA DE ESPADA.
*

ESGRIMA DE BAIONETA.

amuh j

• c. «A .!.« • . . . .

Alumnos do i° e 2(
annos militares.

Alumnos dos dous an-
nos militares.

...

/

... .;.,. .-. •». «b !.^.. •/; ..

Alumnos da aula pre-
paratoria.

\

..........

Alumnos da aula pre-
paratoria por turmas.

Alumnos da aula pre-
paratoria por turmas.

Alumnos do i* anno
militar.

TOPOGRAPHIA, N1VE-
LAMENTO E TRABALHOS

DE FORTIFICAÇÃO.

Alumnos do 2o anno
militar.

A *

OBSERVAÇÕES

m *

. * • • . ...

• • .:.,.• ... .. ... ... .'

. é ,. ;•/ ^ ..'..:.:...

i» 
'. ''. . S;«.;-|?* .*¦''.=• .-* ;¦"<? 

'«••- 
•

Alumnos de Cavai-
laria.
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Alumnos da aula pre-
paratoria por turmas,
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.._..). . .. . jr .

Alumnos do 1* anno
militar.
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Alumnos do Io anno
militar.
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Alumnos dos dous an-
nos militares.

. . • ..-¦-. . . .

... • •

G Secretaria no Rio de Janeiro, em 31 de Janeiro de 1861. Jordão 9 Commandante

¦'' l ',¦ v.;^-.

¦ 

. .
¦ ¦¦ ,'rv,¦,v>''.'.^;:^.',.:.;i:í^..'V•K.v:«lSl^f

Aluirmos do 2o anno
militar.
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Idem.

:*¦

Alumnos deEnge-
nheiros, Estado-Maior e
Alferès alumnos.

i.' Os exercícios de natação forão feitos
por turmas no 2o tempo das aulas,

2.* Os exercícios de gymnaslica forão feitos
das 6 ás 8 horas da manhãa, e por turmas,
sendo dispensada dos exercícios de infan-
taria a que tinha gymnaslica.

3.* Os exercícios de esgrima de espada e
de baioneta tiverão lugar durante o 3o tem-
po das aulas, e nelles alternarão os alum-
nos de cada anno.

k" Os exercícios das differentes armas
principiarão de manhãa ás 6 horas, e de
tarde ás k, e durarão 2 horas, sendo esta
distribuição alterada, segundo a estação.

5/Os alumnos que se matricularão no
curso militar da «Escola e não estavão ha-
bilitados no exercício de infantaria perten-
cente áaula preparatória, o freqüentarão
nos sabbados, qualquer que fosse a arma
a que pertencião.

6.aDe certa época do anno em diante nos
sabbados á tarde houve exercício geral de
infantaria para todos os alumnos, em vez
do que estava acima determinado.

:M

Henrique de Ainoriut Bezerra« CapitáVsccretario interino,
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Ia Directoria geral. — Kio de Janeiro, ministério dos negócios da guerra,
em 28 de Fevereiro de 1861.

Remetto a Vm, o incluso regulamento do laboratório do Campinho, afim

de que Vm. oponha em execução provisoriamente. — Deos guarde aVm.—

Sebastião do Rego Barros. — Sr. Francisco Carlos da Luz.

-¦¦ -í-

REGULAMENTO TARA 0 LABORATÓRIO DO CAMPINHO.

-., 
¦

AP1TÜLO 1.
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Do laboratório.
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Art. 1.° O laboratório do Campinho, quo se acha estabelecido no lugar do antigo forte

desta denominação , será regido pelo presente Regulamento , organisado em virtude do n. 3o

do art. 6o da Lei n. 11x4 de 27 de Setembro de 1860.

Art. 2.° É destinado o laboratório do Campinho ao fabrico de todas as munições'e artifícios

dft guerra de que carecer o exercito.

Art. 3.° No numero das munições e artifícios de guerra , de que trata o artigo precedente,
nao se comprehendem aquelles objectos quo por sua simplicidade mio dependerem do emprego

do pessoal profissional, como seja o cartuxame para as armas de cano liso, cuja confecção

ficara, a cargo do laboratório do Castello.

Art. 4.° O laboratório do Campinho sem também considerado uma escola pratica de pyro-
technia militar, na qual deveráõ habilitar-se os artífices de fogo que trabalharem nas províncias
em que houver laboratórios.

Art. 5.° Poderá servir o laboratório do Campinho para os exercícios práticos de pjrotecimia
militar, quer dos alumnos da escola militar, quer dos officiaes , cadetes e inferiores que esti-

verem na escola de tiro do Campo-Grande.
(g. 49) .
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CAPITULOU.

Das divisões do laboratório.
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Art. 6.° O estabeleci mento do laboratório do Campinho so dividirá em três secções:

§ 1.° A Ia secçilo comprehenderátodas as officiuis propriamente pyrotechnicas; a saber:

A fabrica de cápsulas fulminantes;
A officina de munição para armas raiadas ;

O laboratório de foguetes de guerra;
A sala de artifícios diversos;
O. gabinete de preparações pyroteehnieas.

§ 2.° A 2a secção abrangerá as officinas accessoriasou auxiliares, quesao:

O laboratório chimico;
A officina de fundição;
A officina de serralheiros;
A officina de carpinteiros;
A sala de pinturas. „

§ 3.° A 3a secção será composta de todas as dependências do estabelecimento mio menciona-
das nos §§ Io e2°; isto é:

O armazém de matérias primas ;
O deposito de pólvora e produetos maniifactorados;
A casa da directoria e moradia dos empregados;
O quartel, xadrez ecocheira do laboratório;
A.enfermaria, botiea e capella;
Os telheiros em que se recolhem as carroças;
Os terrenos que constituem o próprio nacional.

CAPITULO III
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Ai-'- ¦',-¦.' -¦¦ .¦..«*'• . '. Do pessoal do laboratório e seus vencimentos.
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Art. 7.° Para a administração e para os differentes serviços do laboratório haverá;

Um director do estabelecimento j
Um ajudante do director;
Um almoxarife ou fiel dos armazéns;
Um escripturario da directoria;

(g. 19)
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Um escrivão;
Um preparador de chimica;
Um facultativo medico-cirurgico;
Um capellão;
Um enfermeiro e um ajudante;
Um guarda da directoria , capella e edifícios ;
Um carroceiro e três serventes ;
Um destacamento militar com as praças precisas.

Art. 8.° Competem ao director, ajudante , fiel, escripturario, escrivão e preparador os
vencimentos constantes da tabeliã junta.

Art. 9.° O facultativo, capellão, enfermeiro e seu ajudante perceberão os vencimentos
que lhes competirem, como praças do exercito, e se o nao forem , aquelles por que se contrac-
tarem.

Art. 10. O guarda, carroceiro e serventes terão as diárias , nunca superiores a dous mil
e quinhentos réis, que forem marcadas pelo director, com approvação do governo.

.yw ..¦

[CAPITULO IV.

Do director. ¦,..._. ¦¦¦.,
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Art. 11. A administração e inspecção superiores de todo o laboratório são confiadas ao
director, nomeado pelo governo, e tirado de um dos corpos ou armas scientificas do exer-
cito.

Art. 12. O director residirá no laboratório e é a primeira autoridade do estabelecimento e
como tal immediatamente sujeito ao ministro da guerra, para quem é o único órgão officiál.

m

Art. 13. E perante o governo o primeiro responsável por todo o pessoal, e pelo maneio
material do laboratório observará e fará observar o presente Regulamento e as instrucções que
receber.

Art. 14. Terá igualmente a inspecção de toda a contabilidade e escripturação relativas ao
estabelecimento , ficando a fiscalisação final da receita e despeza a cargo da 3a ou 4a direc-
torias da Secretaria da Guerra, conforme a natureza do objecto; e enviará mensalmente ás
referidas directorias todos os documentos e esclarecimentos necessários para se avaliar o movi-
mento dos valores entrados e sahidos do laboratório.

Art. 15. Presidirá ás sessões do Conselho Econômico da enfermaria do laboratório, fazendo
observar a respeito as instrucções que forem expedidas pelo governo.
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Art. 16. Poderá suspender do exercício a qualquer dos empregados de nomeação do go-
verno, que pelo seu procedimento torne necessária esta medida, dando parte dos motivos
que para isso teve , quando a suspensão exceder a oito dias.
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Àrt. 17. Poderá igualmente advertir, reprehender, prender e suspender á sua ordem atfi

o prazo de oito dias , a qualquer empregado , se assim fôr conveniente , participando tudo ao

gtverno.

Art. 18. O director nunca dará licença aos empregados por mais de quatro dias em cada

um trimestre, e isto somente no caso de nao provir delia inconveniente ao serviço.

Art. 19. Fará entrar uos armazéns do laboratório todos os productos do estabelecimento

e quaesquer gêneros que se comprarem , ou forem remettidos de outras estações, tendo a

maior cautela em que sejão devidamente examinados.

Art. 20. No principio de cada semestre mandará o director proceder a inventario de todos

os armazéns , oficinas e outras dependências do laboratório; e dará parte do occorrido ao

governo para providenciar como fôr conveniente. 
*

Art. 21. De três em três mezes remetterá ao Ministro da Guerra uma exposição dos tra-

balhos feitos durante o trimestre , nao só em relação ás munições e artifícios pyrotechnicos ,

como á construcção de casas que tenha sido determinada pelo governo para desenvolvimento do

laboratório; fazendo acompanhar a mesma exposição dos mappas e esclarecimentos precisos
afim de se conhecer o estado do estabelecimento.

*

- Art. 22, O director organisará os regulamentos especiaes, instrucções e programmas que
forem necessários para o bom andamento do serviço e execução do presente Regulamento;

submettendo á approvação do governo aquelles que dependerem de medidas que não esti-

verem na sua alçada.

Art. 23. Compete mais ao director :

§ 1.° Dirigir as oficinas, tanto de fogos como accessorias; sendo o principal responsável

pela execução teehnica dos objectos manufacturados no laboratório.

§ 2.° Fiscalisar o consumo das matérias primas pedidas pelos mestres, e fazer executar

religiosamente as instrucções e modelos de escripturaçao que forem determinados.

8 3.° Vigiar a boa guarda e conservação dos productos manufacturados nas oficinas, até

que sejãó entregues legalmente ao fiel dos armazéns.

8 4.° Examinar e assignar as férias dos operários, organisadas á vista do livro do ponto,
na fôrma das ordens e modelos que forem marcados.

§ 5.° Velar sobre a policia interna das oficinas, tendo em vista sobretudo as pjrotechnicas,

para as quaes se confeccionarão instrucções especiaes.

8 6.° Examinar ou mandar examinar as substancias e reagentes chimicos que houverem

de ser empregados , não consentindo que em oficina alguma se lance mão de matérias que

não estejão nas precisas condições de pureza.

§ 7.° Estabelecer nas oficinas o modo pratico dos trabalhos que julgar mais conveniente

para apresentar bons resultados, comtanto que não contrarie as instrucções que se expedirem

para execução deste Regulamento.

(G. 19)
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§ 8.* Fazer aquellas experiências que forem necessárias afim de julgar da qualidade dos
artifícios cujo fabrico estiver em andamento nas officinas; e tomar, em taes casos, nota dos
efeitos que observar para bem descobrir as causas prováveis de erro.

*.

§ 9.° Velar em que o asseio e a boa ordem reinem sempre nas oficinas , e os respectivos
operários cumprfio os seus deveres e funcções, removendo quanto fôr possível todas as causas
de sinistros.

§ 10. Propor ao governo a diária dos mestres e operários das officinas aceessorias, atten-
dendo ao serviço que prestão e ao seu merecimento relativo.

§11. Solicitar do Ministro da Guerra todos os meios que precisos forem pafa satisfazer os
seus encargos, taes como admissão do pessoal, remoção do que não lhe merecer confiança,
exceptuando porém os operários que , por desnecessários ao serviço , ou por mal comportados
nfio devfio continuar no laboratório. A demissfio e nomeação dos operários pertencem ao di-
rector.

§ 12. Propor as mudanças, alterações e melhoramentos que julgar de urgente necessidade
introduzir nas officinas e no systema de trabalho approvado e já adoptado; cumprindo que as
propostas sejão acompanhadas de uma exposição das razões e resultados de observações regu-
lares sobre que se basearem.

§ 13. Ter a inspecção dos armazéns tanto de matérias primas, como productos manufac-
turados.

*
...... \ ¦ 
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§ 14. Assistir á entrada dos gêneros comprados ou fornecidos por outras estações para pro-
vimento dos armazéns, não consentindo que o fiel receba cousa alguma que não esteja conforme
com os pedidos e amostras anteriormente examinadas.

§ 15. Assistir também ao encunhetamento das munições e artifícios de guerra que devem
ser armazenados no laboratório, ou que delle houverem de sahir; fazendo contar tudo, e
fechar os respectivos cofres, na fôrma das ordens que existirem.

§ 16. Fazer com que o fiel dos armazéns tenha no melhor acondicionamento os objectos arre-
cadados, prestando a maior attenção possível á policia que deve haver no interior do deposito
de pólvora e artifícios de guerra.

< 
* ¦ '.- *¦ '"-.'¦.

§ 17. Assistir a todos os inventários e balanços que se derem nos armazéns, enfermaria ,
botica e outras dependências do laboratório, na fórma. prescripta nas instrucções e ordens em
vigor. *

§ 18. Zelar a boa ordem", asseio e conservação externa e interna dos edifícios, efiscalisar
o consumo dos objectos pedidos pelos empregados , e bem assim o desempenho dos deveres
destes. *

§ 19. Providenciar sobre a remessa de munições, artifícios de guerra e outros objectos >
bem como acerca das matérias primas e quaesquer gêneros comprados ou fornecidos por outras
estações, que tenhão de entrar para o laboratório , afim de serem guardados nos respectivos
armazéns.

*

. § 20. Visitar o quartel e suas dependências, sempre que julgar conveniente para ver se as

praças são bem tratadas e alimentadas.
(G. 19)
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§ 21. Inspeccionar o serviço a cargo do feitor, examinando principalmente o modo por que
elle cuida dos Africanos livres, e fiscalisando ao mesmo tempo a despeza feita com o rancho
destes e com na forragons dos animaes pertencentes ao estabelecimento.

§ 22. Visitar a enfermaria regularmente, afim de observar o asseio dos leitos, se os doentes
são medicados a tempo, e as dietas distribuídas á hora.

§ 23. Propor ao governo quaesquer alterações que se devão fazer neste Regulamento , se-
gundo as necessidades que forem indicadas pela experiência.

CAPITULO V.
.#*>

Do ajudante.

Art. 24. O ajudante do director será um official nomeado pelo governo, que o tirará de

qualquer corpo ou arma do exercito, ou mesmo da classe dos reformados, comtanto porém
que seja mais moderno ou menos graduado que o director.

Art. 25. O ajudante executará as ordens que receber do diretor , e os mais empregados
são obrigados a cumprir as que lhes forem por elle dadas. Substituirá sempre o mesmo di-
rector nas suas faltas ou impedimentos se o governo não nomear quem interinamente sirva o
lugar de director.

CAPITULO VI.

Do escrivão.

.' 
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Art. 26. O escrivão é o encarregado de toda a escripturação relativa ás officinas, quer ella
se refira ao pedido e recebimento das matérias primas necessárias, quer ao seu consumo.

Art. 27. Será responsável por qualquer falta que se encontrar na escripturação a seu cargo ,
ou delia provenha, devida a deleixo ou omissão.

Art. 28. A nomeação do escrivão será feita pelo Ministro da Guerra, mas nunca de official
do exercito tirado da Ia classe de qualquer das armas ou corpos do exercito , excepto o do
estado-maior da 2a classe.

Art. 29. As instrucções por que se deve reger o escrivão serão confeccionadas e determi-
nadas pela Secretaria de Estado dos Negócios da Guerra,

" 

* 
¦

Art. 30. Compete-lhe também executar toda a escripturação relativa ao movimento dos

armazéns.



CAPITULO VII

Do preparador.

Art. 31. O preparador será nomeado por acto do governo, sob proposta do director do
laboratório.

*

Art. 32. Cumpre-lhe fazer a preparação de todos os productos chimicos, sob a direção
e fiscalisaçfio do director.

Art. 33. Terá a seu cargo o respectivo laboratório , por cujos apparelhos e reactivos re3-
pondera perante o director.

CAPITULO VIII.

Do almoxarife ou fiel, e outros empregados.

Art. 34. O almoxarife responderá pela conservação e boa arrecadação dos objectos de "que

se lhe fizer carga, dirigindo-se em conformidade dos regulamentos de fazenda em vigor >
e xíaida entregará dos armazéns a seu cargo sem ordem por escripto do director.

Att. 35. Será nomeado pelo governo, podendo ser paisano ou official reformado, ou do
estado-maior da 2a classe, e prestará a fiança exigida pela Lei.

Art. 36. As despezas relativas á compra de quaesquer gêneros para consumo das oficinas,

que não sejão de grande valor, serão ordenadas pelo director , o qual, depois de comprado
o objeeto pelo almoxarife, examinará ou fará examinar a sua qualidade por pessoa idônea.

Para taes despezas, ou compras feitas a dinheiro á vista, que não poieráõ exceder cada
uma a 30$000 por semana , e pelo mesmo gênero , o laboratório terá uma consignação mensal
de 300$000, que será recebida no thesouro com a precisa antecipação pelo almoxarife, o qual
prestará mensalmente contas desta quantia, apresentando os documentos legalisados das des-

pezas que houver feito por ordem do director., não podendo receber a prestação de um mez
sem mostrar estar quite com a fazenda nacional em relação á do mez anterior.

Art. 37. O guarda, carroceiro e serventes serão de nomeação do director, que participa rá
imínediatamente ao governo. '¦¦'¦¦¦¦• '''¦':¦:,¦'¦ ¦•. ':'¦¦•'¦. •'.;¦¦ . "f

o pessoal ordinário, quer pára as òmcinàs pjrròtéchnicas, quer fiara ás áccéssforias. Este
/_-t é _r\\ O
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destacamento será commandado por um official subalterno do mesmo corpo. Além disto, o
director , precedendo autorisaçfto do governo , poderá admittir ao trabalho operários paisanos,
porém em nenhum caso para as officinas de fogos; sendo os respectivos salários por elle arbi-
trados com approvação do Ministro da Guerra. .

Art, 39. O destacamento deverá conter dous carpinteiros, dous serralheiros, um ferreiro
e um pintor.

Art. 40. Quarenta praças, ao máximo, do mesmo destacamento , formarão os artífices de
fogo do laboratório, e não poderáõ de modo algum ser distrahidas em serviço alheio á sua
profissfio. Estas praças serão divididas em três classes diversas, segundo o gráo de habilita-
ções que possuírem.

Art, 41. Será considerado artifice de fogo de 3a classe toda e qualquer praça do corpo de
artífices qus houver praticado por espaço de um anno pelo menos em algum laboratório pyro-
technico , devendo conhecer praticamente a confecção dos cartuxames , nfio só para as armas
portáteis como para a artilharia , comprehendido todo o serviço relativo á fundição e mol-
dagem das balas de chumbo.

Art. 42. Para passar , porém, a artifice de fogo de 2a classe é mister, além de uma
continuada pratica de dous annos em trabalhos pjrotechnicos , e de saber ler , escrever e
executar as quatro operações fundamentaes da arithmetica sobre os números inteiros, que
o candidato soffra um exame , em que mostre conhecimento não só das matérias designadas no
artigo antecedente, mas também da preparação e douragem dos mixtos , não inflammaveis
empregados nos artifícios de guerra ordinários , da confecção de todos os sjstemas de espoletas
não fulminantes , das velas de composição, morrões, estopins e outros artifícios semelhantes.

Art. 43. Para ser elevado á categoria de artífice de fogo de Ia classe é preciso que o can-
didato, além de haver praticado por espaço de três annos em laboratório, e de possuir todas
as habilitações acima mencionadas, mostre conhecer perfeitamente a confecção dos artifícios
de guerra usados no exercito , a manipulação de todos os fulminatos e o fabrico dos foguetes
e das cápsulas fulminantes.

i Art. 44. O director do laboratório organisará os programmas para os exames que devem
prestar os caádidatos a artífices de fogo de Ia e 2a classes ; submettendo-os á approvação do
governo.

¦¦'•¦'¦ *¦¦*¦.¦ .'¦ ."¦¦.¦¦.

Art. 45. Os artífices de fogo do estabelecimento serão considerados: 6 de Ia classe, que
poderáõ usar da insígnia de Io sargento; 12 de 2a classe, aos quaes se permittirá o uso da
insígnia de 2o sargento ; e 22 da 3a, sem graduação alguma. Uns e outros trarão o uniforme
do corpo a que pertencerem, com a difièrença, porém, de que usaráõ de uma bomba no
bonet.

Art. 46. Os artífices de fogo terão, além das vantagens militares que por Lei lhes com-
petem, as seguintes diárias : 3$ò00 os de Ia classe, 2#400 os de 2a, e 1#280 os de 3_.a
Mesmo doentes perceberão estas vantagens, uma vez que a moléstia seja motivada por algum
sinistro sobrevindo no trabalho, e para o qual o artifice não tenha concorrido.
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Art. 47. Aquellas praças do corpo de artífices que, apezar de não possuírem as habili-

tações precisas para serem classificadas em alguma das três classes de artífices de fogo , tra-
balharem nas oficinas pyrotechnicas do laboratório, serão consideradas aprendizes, e perco-
beráõ uma diária de 640 rs. ^

Art. 48. O director poderá, quando assim exigir a urgência do serviço, chamar para as
oficinas pyrotechnicas quaesquer praças que estejão destacadas no estabelecimento, abonan-
do-lhos uma diária nunca maior do que a marcada no artigo antecedente,
i

Art. 49. As praças de artifices destacadas no laboratório serão inteiramente desligadas do
corpo a que pertencerem ; ficando immediatamente sujeitas ao director e ás autoridades supe-
riores.

Art. 50. A parte puramente pratica dos trabalhos pyrotechnicos do estabelecimento será
confiada a um s<5 indivíduo com as precisas habilitações nesse ramo de technica militar, sejão ellas
adquiridas no paiz ou no estrangeiro. Este indivíduo denominar-se-ha mestre geral de fogos,
e seu vencimento será marcado pelo governo por simples ajuste, ou por meio de contracto
formal, conforme fôr mais conveniente.

Art. 51. Haverá mais, para as officinas do laboratório, um machinistt; preferindo-se o
que houver trabalhado em arsenaes de guerra , ou fabricas militares. O seu vencimento será
estipulado pelo governo.

Art. 52. As officiuas accessorias se occuparáõ na fabricação de cofres de munição , eu-»
nhetes, caudas para foguetes e outros trabalhos de carpintaria indispensáveis á conclusão e
acondicionamento dos artifícios manufacturados no laboratório ; bem assim, na execução de
todo e qualquer trabalho sobre o metal que requerer a promptificação dos tubos de ferro para os
congreves e o fabrico de outros artigos bellicos.
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Art. 53. Haverá em cada uma das officinas accessorias , além dos operários que exigir o
serviço, um mestre e um contramestre, cujos salários serão marcados pelo director com ap-
provação do governo.

¦¦<¦."¦"j;-" ?;• ¦*-*¦¦;...: R*)

Art. 54. Os operários que, precedendo approvação do governo, forem chamados em caso
de necessidade , terão vencimentos diários proporcionaes aos seus prestimos. Os jornaes serão
determinados pelo director quando os trabalhos se não possão fazer por contracto ou arrema-
tação ; devendo o valor dos salários e da arrematação ser previamente approvado pelo governo.
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Cumpre-lhe:

§ 1,° Fazer toda a correspondência officiál do director , registrando-a nos respectivos livros.

§ 2.° Encarregar-se de toda e qualquer escripturação que nao possa ser feita pelo escrivão.

§ 3.° Incumbir-se da escripturação do Conselho Econômico da enfermaria, observando as
ordens estabelecidas.

§ 4.° Ter a seu cargo a arrecadação e guarda dos papeis, livros, instrumentos e outros
objectos pertencentes á directoria. é

CAPITULO XI.

Do tempo de trabalho.

Art. 56. Serão em regra dias de* trabalho os que não forem domingos ou dias de guarda e
de festas nacionaes. Quando porém houver urgência de serviço , nenhuma excepçao será per-
mittida.

Art. 57. Entender-se-ha por dia de trabalho para todos os operários do laboratório o tempo
de dez horas úteis no inverno e de doze no verão.

Art. 58* O director organisará uma tabeliã da distribuição do tempo que, depois de ap-
provada pelo governo, será posta em execução.

Art. 59. Em casos urgentes os serões serão de três a seis horas, vencendo os operários sa-
larios correspondentes a meio dia de trabalho no primeiro caso, e de salário inteiro no se-
gundo*

Art. 60. Não haverá serão nem meio serão senão nas officinas accessorias, podendo sdmente
em casos muito extraordinários havê-lo nas pjroteehnicas, por ordem do director , que será
para isso previamente autorisado pelo governo.

Art. 61. Em caso algum trabalhar-se-ha á noite na officina de preparação de mixtos
bem como na do carregamento e brocamento de foguetes de guerra.
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Ba enfermaria.

...."

Art. 62. Haverá uma enfermaria proporcionada ao numero de trabalhadores e ás necessi
dades do laboratório.



.;

Art. 63. O feoultativo nomeado pelo governo será o encarregado delia, podendo ser pai-«ano no caso de haver falta de cirurgiões no corpo de saúde do exercito.

Art. 64. Cumpre ao facultativo :

§ 1.» Examinar a qualidade dos medicamentos comprados ou fornecidos por outras esta-
Ç06S.

§ 2.° Dirigir a preparação dos medicamentos.

§ 3.o Ver se os remédios sao applicados a tempo e nas quantidades prescriptas pelo seuleceituario. r

§ 4.° Inspeccionar a preparação e distribuição das dietas.

§ 5." Propor ao director todas as medidas hygienicas a bem do estabelecimento em geral.
§ O." Velar pela ordem e asseio interno da enfermaria, botica e cozinha, solicitando sempre

as providencias necessárias para esse fim.

§ 7.o Vigiar que os empregados subordinados á sua autoridade cumprSo os deveres oue
lhes competem. 4

§ 8.° Pedir todas as drogas, utensis e mais objectos precisos.
§ 9.o Velar pela conservação dos vasos e apparelhos pertencentes ao respectivo labora-

torio pharmaceutico.

§ 10. Responder pelo consumo dos medicamentos.

Art. 65. O facultativo receberá na enfermaria todo e qualquer indivíduo que fôr mandado
pelo director, nao se negando ao tratamento dos empregados que se acharem enfermos em
suas casas.

Art. 66. A enfermaria terá um Conselho Econômico que se regulará pelas instrucções queforem expedidas pelo governo.

Art. 67. Terá também um enfermeiro e um ajudante, servindo um delles de amanuense;
e bem assim um cozinheiro , que será contractado pelo director com approvação do governo.

Art. 68. Os empregados da enfermaria estão subordinados ao facultativo, e este ao director;
e deveráõ todos residir no estabelecimento.

CAPITULO XIII.
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Uo Culto Divino.

Art. 69. O capell&o ministrará aos enfermos que precisarem os soccorros espirituaes , ceie-
trará o santo sacrifício da missa aos domingos e dias de guarda, e presidirá a todos os mais
actos religiosos. Perceberá os vencimentos correspondentes aos capellães-alferes do exercito.

(G. 19)
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Art. 70. O asseio da capella, e a conservação das pertenças ficaráõ a cargo do capellão.

CAPITULO XIV.
!

Disposições genes.

jfiiy','-'" 
'".¦¦'' ''".'"

Art. 71. O governo poderá, se julgar conveniente, entregar o commando do destaca-

mento a um só official, ainda mesmo reformado.

Art. 72. Nas nomeações que o governo tiver de fazer para provimento dos lugares creados

pelo presente Regulamento serSo preferidos, em igualdade de habilitações, os officiaes refor-

mados, ou quaesquer indivíduos que tenhão servido no exercito , com bom comportamento , o

tempo da Lei.

Art. 73. Todas as pessoas empregadas no laboratório têm direito á aposentadoria coma

totalidade dos vencimentos que perceberem, ou com parte delles, conforme as circumstancias,

caso se inutilisem por algum sinistro occorrido no serviço, e para o qual nao hajão concorrido.

Art. 74. O governo dará casa a todos os empregados que por este Regulamento forem

obrigados a morar no laboratório.

Art. 75. A permissão para a visita do estabelecimento só poderá ser concedida pelo di-

rector. A visita porém das officinas de foguetes a ninguém é permittida sem licença do governo.

Art. 76. Todo o pessoal do laboratório estará sujeito ao regimen militar.

Palácio do Rio de Janeiro, em 28 de Fevereiro de 1861.

Sebastião do Rego Barros.
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Tabeliã do* vencimento* do* Empregado* do Laboratório do Campinho.

1
1
í

í

í

EMPREGOS

Director.....
Ajudante do director
Almoxarife ou fiel, sendo official,

além do soldo e vantagens de
estado-maior de 2a classe...

Escripturario, sendo official,
além do soldo e vantagens
de estado-maior de 2a classe.

Escrivão, sendo official, além do
soldo e vantagens de estado-
maior de 2â classe

Os militares terSo os vencimen-
tos de estado-maior de 2a
classe se perfizerem somma
igual á que percebem os pai-
sanos; se os vencimentos mi-
litares, porém, forem meno-
res, a estes se ajuntará, como
gratificação, a differença.

MILITARES

Gratificações

PAISANOS

Ordenados.

.... .... * .

3:400#000
1:400#000

1 -OOOflOOO

800$000

800g000

Gratificações

1:600|(000
eoogooo

5008000

4008000

4008000

TOTAL

5;000«000
2:000#000

1:500^000

1:200|000

1:200#000

Palácio do Rio de Janeiro, em 28 de Fevereiro de 1861.
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/ QUADRO DO EXERCITO.
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C^KPOS ESPECIAES . .
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Estado-maior general
Engenheiros.

IDe r Classe
_STAO0--AI0B|De 2. c|assc
Repartição ecclesiastica
Corpo de saúde

......... ••

• ••••••••••

....

... . . "-.. . « ...... ...

• • *
Batalhão de Engenheiros
Io Regimento a cavallo com 6 baterias. .

regimento, bata-^ ^ Batalhões a pé com 8 companhias cada um. .
ARTILHARIA ./ lhões, corpos e < i Corpo com 4 companhias( ompanhias. / i corpo de 2 companhias

i Corpo de Artífices de 2 comp" e 4 companhias.
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GAVALLARIA

5 Regimentos com 8 companhias cada um . . .
regimentos, COR- \ i (- 0 com ^ companhias i

P0, ESQUADRÃO E ' 
j ^ |íad.5o

<<í"H.il> A Y II I AC ¦ " _-- :'* . „COMPANHIAS. / 5 Conlpa_llias

16 Batalhões com 8 companhias cada um .
I 1 Batalhão com 6 companhias
\

Í 

batalhões, corpos^ 5 Batalhões coin 4 companhias cada um. ... .
de guarnição B* i çtffè de guarnição com 6 companhias. ...
companhias. 

| ^ Corpos de guarnição com 2 companhias cada um
\ 2 Companhias . . .
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3* Secçao da 2* Directoria Geral da secretaria de Estado dos Negócios da Guerra, em Io de Abril de 1861. O major João de Souza da -Fo&.eeea Cosia* Chefe interino da Secçao.
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1 ? 7 ¦¦'¦ Mappn da força dos eorpos do Exercito, por «ruins, e da Guarda Nacional deslocada, extrahido dos últimos iiuippas parciaes existentes.
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CORPOS E ARMAS
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Estado-Malor General
Corno dc Engenheiros . . • .
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.oa
_

15

t.
_ <

-- —
a -

- _

1 - -

cs

Batalhão do Engenheiro* rom A companhias. .
i Regimento a cavallo rom fl baterias. .

4 Balalhôes a pí com 8 companhias cada um

Corpo de Maiio-Grosso com 4 companhias . .
Corpo do \maxonas com 2 companhias. ......
Corno do Artífices da Còrtc com 2 companhias . . .

I 1 da 1'ahia
,„ ) t de Pernambuco . . .

.'i Companhias dc ArlHices< t ()l, \|aUo.(;r08So . . .
f i da Fabrica da Pólvora

ce

<>
o

i<
sr

§1V o

s *_ a•j
_

5 Rcgimcnios com 8 companhias cada um, 3" .
/ í

corpo de Matio-Grosso com 4 companhias .
Esquadrão da Bahia com 2 companhias. . .

1 dc Pernambuco. •
^ 1 do Paraná . . .

5 Companhias- 1 de S. l»auio . .
/ 1 dc Minas. . . .

1 de Cova?.. . . .
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4 Corpos de Guarniçâo com 2

S l de Sergipe
\ 2 Companhias de Caçadores j ^
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Do Corpo de Engenheiros. .
Dos Corpos do Estado-Maior
A arma dc Anilharia. . . .
A arma de Cavallaria .
A arma de Infantaria . .

Alferes- Mumnos do Exercito • • •
Officiaes e praças de pret aggregadas a differentes corpos e companhias.
Guarda Nacional destacada . . . . . •_•_•_•"_•••••,;
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3 Batalhões com 8 companhias \ 4 de Goya_

cada um ( 1 da Bahia ....
Ratalhão do Deposito com 6 companhias .......
Corno da Guarniçâo de Minas-Geraès com 6 companhias,
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. \ 1 do Ceará ....

5 Corpos dc Guarniçâo com li) j do jpjáuhy. . . •
companhias cada um . . • J { áo Maranhão. .
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I 1 dc S. Paulo . . .

!) 1 do Paraná. . .
companhias cada um ... ^ 1 do Espirito Santo

f 1 de Pernambuco
dc ...
do Uio Grande do Norte.

De 1" Classe.
De 2" Classe.

Repartição do Ajudante-General do Exercito na CÔrtc, em 31 de Março, de 1861



MAPPA íiDA DISTRIBUIÇÃO DA FORÇA DO EXERCITO K GUARDA NACIONAL POR PROVÍNCIAS.
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Repartição do Ajudante-General do Exercito na Corte, em 31 de Março de 1861.
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Demonstração dos saldos
0~> * ¦

que ficarão existindo nas caixas dos conselhos econômicos dos corpos do Exercito no mez de
Junho de 1860, segundo os balancetes existentes nesta Seeção.

W^: *"

'te
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1

t ¦

1^'FA^TAlHl

CAIXAS

Rancho. .....
Economias licitas
Instrumental
Enfermaria . . ... . ,

SOMMA.

Io Batalhão

1:5740839
1:6830000

6920430w.
3:950rf269

2o Batalhão

i
9
8

3° Batalhão

0
1:147$877

4850960
#

1:6330837

4o Batalhão 5o Batalhão 6o Batalhão

2:0010115
5650211
450833

i1280280
590524

3:8390204
310033

6410213
1550276

2:6120159 1870804 4:6660726

7o Batalhão

»

»

8° Batalhão

0
5340179
9930120

0

1:5270299

9o Batalhão

1540492
8806I1

2060923

4200026

10" Batalhão

3880859
8710690

1:0600569

11» Batalhão

1760226
79^876

1130220

3690322

12° Batalhão 13° Batalhão TOTAL

224.S213
1510054
1300446
3330618

8390331 I

5:968$974
5:875^604
4:828*493
5940251

17:267^322

OBSERVAÇÃO

um <« M° A QOQtí1ia?cína °aiXa de rancíl0 figura um déficit de 8050905, e na de enfermaria um de 720965; mas, quando se examinarão os balancetes, reconheceu-se apenas como déficit na primeira caixa a quantia de 5960230, eum samo de d2y0I45, em vez de déficit, na-segunda: o relatório da SecÇao ainda" depende de resposta. No 4o batalhão, caixa-rancho, ha um déficit de 630197. Ignora-se o estado da caixa de rancho àú 10* batalhão por nlo ter
acompanhado o respectivo balancete ao relatório do Commandante. Faltao tariibom os balancetes do 2°, 7° e J3° batalhões.

>

^ A V AEE ARIA

CAIXAS 1° Regimento 2o Regimento 3o Regimento A9 Regimento 5o Regimento total
' 

_________—__¦'¦«¦ ____________ __«¦¦¦¦_—_—__— _—_———— ——-—————¦¦•«¦_.

Rancho. ...".. i ... . 750420 0 540093 0 1290513
Economias licitas  8210748 0384 6990466 '0 1:521S598
Enfermaria . 0 0 0 1890046 0 1890046
Ferragens e ferragens ... . 3:9110333 0 # # 3:9110333

.. _.--— , ^—

Somma  4:8080501 0384 7530559 1890046 0 5:7510490
'

¦ -:?í«w*«iff '**¦•¦' "'¦¦ OBSERVAÇÃO
¦., ¦ * •

No 4a Regimento deu-se um déficit de 1:1100510 na caixa de rancho, e um de 1:0750835 na de economias licitas, cujos balancetes ainda nao forao examinados. No 2» Regimento, na caixa de rancho, existe um déficit de
890741, e na de enfermaria um de 4l$770; mas, quando se examinarão os balancetes deste Corpo, impugnou-se uma despeza do 334$300 com obras no quartel, que põo pertence aos Conselhos econômicos.

• :' :-AíjY ARTILHARIA

:*ÊM CAIXAS 1° Regimento 1° Batalhão 2° Batalhão 3° Batalhão 4" Batalhão total
•

Rancho. 7 77: .. .... 2100275 1:0020179 6:9250356 1270963 430842 8:3090615
Economias licitas 1230815 2:4740567 550720 500560 2:7040662
Instrumental "2560120 1:2160050 5650395 2840159 2:3210724
Enfermaria...:..... 2430483 790874 3210357

Somma 4510758 1:3820114 10:6150973 8280952 3780561 .13:6570358

•

-¦ —~ ' OBSERVAÇÃO

Quando se examinou o balancete de rancho do Io Regimento de Artilharia a cavallo, verificou-se um erro de calculo que prejudicou a caixa em 1680000; pelo que, se o conselho econômico nao se justificar, o saldo da referida verba
tem de ser elevado. Também no balancete de economias licitas, que não apresenta saldo em' caixa, existe uma differença contra ella de 930260. O saldo da enfermaria também nao é real.

BATALHÃO DO DEPOSITO ARTÍFICES FORTALEZA DE SA.ÜTA CRUZ

Rancho. 3:9050651 3:9050651
Economias licitas 1500385 1500385
lustrumental ........ 1030860 1030860
Enfermaria y . . 760905 760905

^_
i 

¦ 
i i i ii m

Somma. . . . . 4:2360801 4=2360801
i 

. i .. i i .

¦¦¦!¦¦¦¦ »^^—¦ *S____5__S5S_!5—53S_!_ ¦ ¦" ¦'¦¦¦¦¦¦ ¦,,*,™" '' ¦~—¦-" ¦ ¦¦¦¦;¦¦¦>¦¦ ' ¦¦¦ i -i ¦¦ — - — -¦¦¦———^

Corte Bahia Pernambuco total
________.mmm_mm___mmm___._-. mi ————' ii ________¦¦*¦__-

Rancho.  4100510 -0 4100510
'"T~i  " ' 

A 
' ' 1" "Ali"»' "' 

¦! i i- ' 
"•' '"" "-" " '' ~r~~: " ~ ~ '"' rr' "•

^ * OBSERVAÇÃO
: . a.'.~Yr.a 

" ¦

Na Companhia de Artífices de Pernambuco não se deu saldo. Faltao os balancetes da Bahia.

CORPOS E COMPANHIAS FIXAS . ,

Rancho.  1:8550193 1:8550193 1

Somma  1:8550183 1:855|193 1

CAIXAS

Rancho  .
Economias licitas . i .
Forragens e ferragens.
Enfermaria

Somma.

CORPOS

Amazonas

l
0

$

Minas-Qeraes

. 8590597
4770169
1030664
5180917

1:9590347

Qoyaz

1:2880305
4920446

1:6340140
0

3:4140891

Piauhy

5330307
310745i

1:6620260

2:2270312

S. Paulo

1:3280336
1:1470455

2210707
480315

2:7450813

Ceará

560910

560910

Parahyba

1730446
960222

0
6140662

8840330

Bahia

t

H

Caçadores

t

\

8

Matto-Grosto
Artilharia

S
0
9

*

CaTallaria

190*035
S

1:3740809
S

TOTAL

4:429$936
2:24â$037 j
3:3345320
2:844*154 :

1:5640844 12:853f447

CAIXAS

COMPANHIAS

Rancho  .
Economias licitas »
Enfermarias .'
Forragens e ferragens ....

Somma 

Pernambuco

0380' i
0

2:5410460

2:5410840

Paraná

270125
5730424

860146
2:6250448

3:3120143

R.-G. do Norte

B

Esjpxnio-Santo

»
f

$

Sergipe

0t

i.t

TOTAL

270505
5730Í24
860146

5:1660908 j

5:8530983

OBSERVAÇÃO

No Corpo de Cavallaria de Matto-Grosso, na caixa de enfermaria, figura um déficit de l:438g528, e na de economias licitas ura de 23$445. Ignora-se se o saldo
verificado e observado algumas differenças existentes no respectivo balancete, que reduzem o saldo a 1:125$300, o relatório drf Secçao ainda nao teve resposta.

de rancho do corpo de S. Paulo é o verdadeiro, porque tendo-se j

RESUMO

•

1' ,_ 11 -

- 
'--'¦- - A,

AA''<a

ik-V'^ '•'•'^ ¦"'.'¦

a »•*"

.*&.:•¦*'--

ARMAS

Infantaria. .
Cavallaria. -.
Artilharia. .
Artífices . .
Deposito
Corpos e Companhias fixas ; .
Fortaleza de Santa Cruz . . .

...,» -o...

Rancho

Somma . . . . . .

5:9680974
1290513

8:3090615
4100520

3:9050651
4:4570441
1:8550193

Econ. licitas

25:03609,07

5:8750604
1:5210598
2:7040662

1500385
2:8180461

•i"-¦»»

,13:0700710

Enfermaria Instrumental

5940251
1890046
3210357

760905
2:9300300

4:1110859

4:8280493

2:3210724
0

1030860

Forragens

7:2540077

3:9110333

8:501 228
i

TOTAL

17:2670322
5:7510490

13:6570358'4100520
4:2360801

18:7070430
1:8550193

12:4120561 61:8860114 m„

1* Seeção da 4a Directoria Geral da Secretaria de Estado dos Negócios da Guerra, em 5 de Janeiro de 1861.
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O 3° Escripturario, Dlogenes Cc«ar d© Lima e ^ü-».
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àLTAS I IlIttS l« HSSOU DO KXIHCITO.

ALTAS. ItVIWS

^—1 "p lll 1

I

-n

i li, i

ElTADO-MAlOft Mirn*i.
. Teoente-gcneril. .

Marechal de «rapo.
( Brigadeiro

COKK) DI liCniillMi»

Corottfb
i Tene«te*-coroneh .
' Majores
. Caplties
i 1** tenente*. . . .

3* temnie» . .

t»I.-S«4luh DI 1' CL»!»k.

Coronel» ....
i Tcnentes-coroneU' Majores. ....
í OpItSes ....
f Tenente» ...

Alferes.' ....

1
£»t.-mmob oi T cima.

KtHART. tCCLISUsTICt

:¦¦<¦¦ 
' ," 

i

¦

r-irry"-: ii.Ki ..;'.

Bí8üfK'i'-WÊ''!;V>;.'

CO»K> DE Ml li!..

Coronéis . .
i Tencntes-coronels
1 Majores

Capitães ....
| Tenente*. . . .

Alfere»

¦ Tenente»
I Alferes.

Cirurglâo-mór de dlfisâo.
\ Ciruui."i>-niúr de brigada.

1** Clmrgiõos-capitíes . .
/ 2** Cirttrgiôes-tenentc* . .

Pltarroaceuiicoj-dlferes . .

AhllHUhl» .

Coronéis
Tenentes-c roneis . . . .
Majores
Ajudantes
Quarteis-mestres
Secretários
Sargentns-ajudautes . . .
Sargentos quarteis-mestres.
Espiugardeiros
CoroDbciros
Tambores-móres. . . . .
Cornelas-múres
Mestres de musica. . . .
Músicos.
Pifam»
Capitães
1" tenentes
2** leoeiiles
1" sargentos ......
2" sargentos
2" sargentos mandadores.
Artífices de fogo
Furrieis.
Cabos de esquadra. . . .
Cabos conduclores . . . .
Anspeçadas
.Soldados
Cometas e i.imhoi «•-.. . ,

I

GiTALLAKlA

; Coronéis
I Teneutes-coronels . . . .
Majores
Ajudantes.
Quarteis-niestrcs
Secretários 
Sargentos-ajinlanles. . . .
Sargentos quarteis-mestres.
Selleiros
Capitães
Tenentes
Alferes v _.
1" sargc.itos . . . ."". 3
2™ sargentos
Furrieis
Cabos de esquadra . . . .,
Anspeçadas \

I Soldados
1 Clarins

v Ferradores

Impabtahía .

Tenentes-coroneis . . . .
Majores
Ajudantes - . .
Quarteis-mestres. . . . .
Secretários
Sargentos-ajudantes. . . .
Sargentos quarteis-mestres.
Esplngardeirus. . . . . .
Coronhelros  .
Tambores-móres
Cornetas-móres . . . . :
Mestres de musica . . . .
Músicos
Pifanos  .
Capitães . . 
Tenentes
Alteres
i" sargentos
2" sargentos . . . . . .
Furrieis
Cabos de esquadra . . . .
Anspeçadas. .......
Soldados  . .
Cometas e tambores.. . .

AuaiRos Alferes

OFFtCIAKS AOGHKOADOS

Majores. .
Capitães. .
Tenentes .
Alferes .

TOTAL.

11

11

1624

97 '104

945

io;:

1204

IVilHUUlI NIIVlllll.

ESCOLAS
O^MtATAHKS DOS OOfcKA

I —«II
8 t

239

11

3346 7115 28 82

9U0
10

17

f

1

15

I

MAPPA ESTATÍSTICO'GERAL 1)0 PESSOAL i>
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INSTRUGÇÁO SECUNDARIA E SUPERIOR.

-4»

AULA
I» MUI ir v:\it.

U38

23
29! 618

11

HO

1386 1804

10

812 168 4978

¦i
! 5

B8G0LA MII.ITAU AIAILIAM
D* NIOVIICIA t>0 mO-KR&IDI DO 1UL

ISr.OLA M1IJTAII.
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ESCOLA CENTRAL.

i«i i.hkíh\ilin
vt i. \

mi fflUKK,

_

987 VI

1 3

19

1 vk

23 94 13

Mi»a«ai«aBgat»!oKaeaeesa«^8B53aasg^^

4 1 c

! !

AUU
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AH.»
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1| 3

1

4h 1

8 -4

3 ..

11 16 10
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4

t a o: 2

Lj

22

. I

3

H 1

4

15 10 17

20

21! 5 10 33 t7 12 .'»' 'i l

¦HTQiis.

-.- !

12

CURSO MORMtL

LATIM. 1* .™.

4 l

16

IV

3 4 16

14 10

4

1 10

r »»»o.

4

10

a 4 14 10

31 21

4

23

10

26 37

10 31

12 16

21 23 26

I

" !

13

r a»»«.

31

1B

37 12 16 13

24

31 241 4 1 54 18
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Repartição do Ajudante-General do Exercito na côf-te, em 31 de Março de 1861.
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Mappa estatístico dos Crimes Militares julgados em Superior Instância pelo Conselho Supremo Militar de Justiça em o anno de 1860
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CRIMES
K". ¦

• •

• . •

''lr>'-'^i :'B -", - , ,„„¦ „„.,_,..,i ... It

,.^-, .>::,,..,., 
'J/'"'.'¦"¦;;-"-.:''- ':'¦"''¦'¦¦. 

.•:¦: 

¦:''¦':'

Plgs. ' '

fi. 12

Abandono de posto.
Abandono de posto e ameaça . .
Abandono de posto e embriaguez.
Abuso de autoridade
Aggressão
Atacar senti nel t 
Comportamento irregular ....
Conspiração de deserção
Deixar de pagar as praças da companhia .......
Desamparar a sentinella 
DESERÇÕES . 

j Aggravadas
Desobediência e alarido .....*.....
Desordem.
Desordem e ferimento
Dislrahir praças do serviço ......
Embriaguez
Embriaguez e desobediência
Embriaguez e desordem
Excesso de autoridade
Extorsão e falsidade
Extravio de objectos da fazenda nacional.
Fallar mal de seus superiores. . . . . .
Falsificação.....;
Falsificação e jogo  «
Falta de cumprimento de ordens. . . .
Falta de cumprimento de deveres. . . .
Falta de respeito e conducla irregular. .
Ferimento
Fuga estando a cumprir sentença....
Fuga de presos .-
Furto •......<........
Insubordinação . . • . • 
Insubordinação e ameaça • .
Insubordinação e resistência. ... . -
Jnutilisar-se para o serviço 

'..... 
. .

iv.!orte..... •••••¦•••.»
Negligencia............
Negociar com praças da companhia. .v
Parte falsa . . . . .:. • • • »'••<
Peculato. ... . . . .' . . .".. ....
Praticar actos immoraes
Procedimento irregular e offensivo á disciplina militar .'..
Peita. • »• • • * * • • * • .... . .. . • ...
Perda de navio . . ... .::. . . .J.. . y . . . . .
Prevaricação^. . ... . .Ãi •'•• •*. . i. . . . . .
Relaxação. . . ._.../. . _•& .\l. >• . i
Resistência  •
Resistência e embriaguez \
Roubo ... . . . i . • •*•
Seviciar praças de suatcompanhia

. .

À

•*-¦*. 
.

» •

. .

. »

.

.

¦*':-. »>¦

.

*

•¦> ••¦¦>.

NUMERO DOS RÉOS

EXERCITO

&
• —m

O

. »

4
4

1
1

1
4
6

2
.

4

. .

1
1
3
2

&.»
*•...

i

• • •
•-¦ 

. *

Al

8
1
k

. •
•.

1
2

10
•.

* 4
373
171

1
14

2
..
12

1
1
1
2

• *

2
2

16
10
69
10
47

1
14

1
15

1
..
2

..
1

5
1
2
9

..

820

Secretaria do Conselho Supremo Militar, 4 de Fevereiro de 1861.
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Mappa cstatistico-patliologico dos diversos doentes (raiados cm os hospitaes e enfermarias militares do município da cor!
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Secretaria do Corpo de Sàude do exercito na corte, em 30 de Março de 1861.
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militares do município da certo e mais províncias do Império, do 4° de Janeiro ao ultimo de Dezembro do anno de 1860.
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Tratárãn-se.nos hospitacs c enfermarias militares do municipio da corte e provincias
do Império mencionadas no presente mappa 19,777 doentes. Aclmo-se comprehendidos
nesse numero os Africanos de ambos os sexos empregados na fabrica da pólvora da
Estreita, que, quando doentes, são tratados na respectiva enfermaria militar, e diversos
indivíduos que fazem parte de diflerenles colônias militaresT' D'entre o referido numero
de doentes sahirão curados 18,A62; íallecêrão 501; e passarão para o corrente
anno,81Ai;:„ ;/, ....„._.

Às moléstias que mais predominarão forão as externas agudas; ns agudas e chronicas
dos órgãos thoraxicos e abdominaes, as febres diversas e as moléstias syphiliticas. Dous
únicos casos de cholera-morbus apparccêrão durante o período do anno transado nos
estabeticimentos militares de saúde, um no municipio da corte e outro na província do
Pará ; ambos ti verão feliz terminação. O mesmo, porém, se não pode dizer acerca da
febre aniarella: 78 casos desse terrível flãgello se derão no decurso daquelle anno; a
saber: 25 no hospital militar da corte, sendo 19 de terminação feliz e 6 fataes; 27 no
da província da Bahia, dos quaes 19 forão felizes e 8 fataes; na enfermaria militar do
Espirito-Santo 16, sendo 15 felizes e 1 fatal; no hospital militar de Pernambuco 9,
A felizes, A fataes e 1 duvidoso; e finalmente na enfermaria da fabrica da pólvora 1
feliz.
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Como nos demais annos, as mo'estias que- derão maior numero de óbitos forão as
chronicas dos órgãos thoraxicos, pela razão de ser esta classe quasi que exclusiva-
mente composta de tuberculisações pulmonares e hyperlrophias de coração, cujos prog-
nosticos são eminentemente fataes.

Havendo silo tratados no anno próximo passado, como fica dito acima, 19,777
doentes, e destes tendo fallecido 5ül, vê-se que a mortalidade foi de 2,538 "/•» mor"
talidade esta 0,517 maior que a do anno de 1859, o que se explica pelo maior
numero de casos de febre amarella que se derão durante o anno ultimo; sendo toda-
via essa mortalidade muito lisongeira aos encarregados de curarem do estado sanitário
do exercito imperial.

O emprego dos sudorificos e mercuriaes combinados diversamente, segundo as cir-
cumstancias, tem continuado a dar bons resultados contra a syphiles no hospital militar
da corte. Na mesmo e$iabeJe£Ímento..praticárão-se durante o anno diversas operações de
alta cirurgia com felizes resultados, sendo uma das mais notaveisa desarticulação scapulo-
humeral em um guarda nacional artilheiro, reclamada por ferimentos por arma de
fogo, caso urgente com lesão da artéria humeral. O doente sahib completamente curado.

Não reinou, quer na corte, quer nas provincias, nenhuma moléstia de caracter
verdadeiramente epidêmico.
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%> ;, O conselheiro Dr. Manoel Feliciano Pereira de Carvalho, chefe do corpo
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MAPPA DEMONSTRATIVO DAS

que têm sido arrematadas, de 27 de Julho
•

e/5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

•10
11
12
13
14
15
1G
17
18
19
20
21

. 23
I 24

2o
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35

i>i:«H,,vt< Io OKIM*

Ponte do Suzano na Praia-Vermelha
Hospital militar da guarnição .......
Latrinas do hospital militar
Additamento de augmento da ponte do Suzano . .
Escada na escola central (nos fundos) ... . .
Obras no quartel do 1° regimento de cavallaria .
Caixa d'agua no quartel do Io batalhão de infantaria .
Concertos na fortaleza da Lage
Idem na fortaleza de Santa Cruz .... .
Idem na fortaleza de S. Mo . . 
Casa de banho no hospital militar . > . . . .
Caiação no hospital militar . ... . . .
Obras do quartel do largo de Moura .. ... . . .
Picadeiro da escola de applícação ....
Escola militar de applieação (Praia-Vermelha) . . .
Prédio sobre a muralha da Praia-Vermelha .(conclusão) .
Concertos do portão da fortaleza da Praia-Vermelha . .
Casado rancho do Iobatalhão de infanl3 (Qtcl do Campo).
Agulheiros da fortaleza da Lage.
Escada de cantaria nos fundos da escola central . .„ .
Lageamento de duas salas da mesma escola . . . .
Caiação c pintura no observatório astronômico . .
Sala do quartel-mestre general ... . . . .
Obras no quartel do largo de Moura . . . . .
Obras no hospital militar . ..... . .
Quartel da imperial quinta da Boa-Vista . . . . .
Caiação o pintura na fortaleza de Santa Cruz . . .
Obras na casa da musica do í" batalhão de infantaria) .
Idem na fortaleza de S. João (Ia batalhão de artilharia) .
Pintura da escola central  . .
Encanamento rPagua para as pias da escola militar (Praia-
Vermelha)

Concerto de dous lelheiros na Praia-Vermelha . . .
Idem das baias no quartel do i° regimento
Casa do alferes Cóz no quartel do 1° regimento . . .
Cozinha do batalhão de engenheiros (Praia-Vermelha) .

ORÇAMENTO
DA REPARTIÇÃO

A transportar
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5:4119978
3:8569665
1: 8979400
8509900

1:8359000
3:8649410
1:5059030
2:173^440
2:1109000
1:080^)600
4939000

1: 8649000
700$000

8:0809000
9:0279760

35:0469640
140$000

2:235$920
185^760
8629800

4:659$820
1: 8479300
156^640

2:096$440
3:1079630
10:0899398
1.991 $550
6969480

12:7299480
2:1119925

9569000
9559440
5309000
2839700

2:0899950

128:1239076

ARREMATADAS

4:9009000
3:5909000
3:750#000
1: 5009000
1:5009000
2:5659000
4209000

2:6139000
5:4209000
6009000
4939000

1:8649000
1:2409000
6:6959200
9:1209000
19:0439360

1409000
1:9009000
3169000
9809000

2:4939500
I:700$000
1609000

3:3809000
4:9209000
7:5009000
1:600$000
5509000

6:2009000
1:880#000

8209000
9009000
5009000
2009000

1:5509000

103:0039060
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OBRAS MILITARES DA CORTE

dc 1859 a 31 ile Dezembro dc 1860,

DIFFERENÇAS

A favor da Contra a
Fazenda NacionaliFazenda Nacional

DATAS
DOS AVISOS

1859

5119078
2669665

3359000
1:2909410
1:085£050

4809000

1:9849800

16:00:^280

3359020

2:1069320
1479300

2:5809308
3019550
1469480

6:5209480
125

li
559440
305.000
83$700

53090 x:

1:852960o
Oí09100

NOMES DOS ARREMATANTES

4305)560
3:310#000

92&240

23Ó9240
117$200

*.:

1:283$560
1:8129370

lu Junho
12 Ago.sk>

24 Setembro
27 »
17 Outubro
)) »*

» »

» »

» »

» »

12 Novembro

18 »
30 >»

16 Dezembro
10 »
10 >)
13 Fe ver. 1860
15 »

»

18 »
))

16 Março
6 

" 
»

27 Fevereiro
13 Abril

30 »
26 »

11 Maio

19 Junho
2 Julho

20 »
28 »
30 »

José Jacintho Nunes.
Lenoir é Ramos.
Idem.
José Jacintho Nunes.
Allbnso de Almeida c Albuquerque.
Idem.
Idem.
Lenoirde liamos.
Idem.
Idem.
Idem.
João José Barbosa.
Lenoir <& liamos.
Antônio Lourenco dos Santos.
Lenoir & Ramos.
Idem.
Idem.
Manoel Lourenco da Cuuha.
Lenoir & Ramos.
Manoel José da Silva.
João da Silva Teixeira.
Affonso de Almeida e Albuquerque.
Antônio Tavares.
Lenoir & Ramos.
Idem.
Antônio Moreira de Oliveira.

j Allbnso cíe Almeida c Albuquerque.
|Domingos Allbnso Gomes.
Francisco Pereira de Mattos.
José Albino da Cruz.

Lenoir & Ramos.
Antônio Lourenco dos Santos
Manoel José Pereira.
Antônio Tavares.
Manoel José Pereira.

t
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Continuação do Mappa demonstra

36
37
38
39

40
41

42
43
44
45
46
47
48
49

50
51

rio OI!» /m.»'

Transporte . . . . . . . . * .

ORÇAMENTO
D.V REPARTIÇÃO

Construcçao do telheiro para deposito de ponlões . .
Quartel pequeno de cavallaria no Campo . . . .
Corpo da guarda na fortaleza de S.João
Construcçao do segundo lance na muralha (Praia-Ver-
melha)

Sala do tribunal do conselho supremo
Quartel do Campo da Ia á 8a companhia do í° batalhão de
infantaria

Obras na fortaleza de Santa Cruz
Idem no próprio do Salitre , . . - . . . . .
Andarahy, para asylo de inválidos * ....
Concertos na Ia e 2a companhias do Io regimento .
Casa do rancho do Io regimento de cavallaria , .
Andarahy, arreiamento da chaminé . . . . .
Concertos na escola central . . . . * . .
Construcçao do cozinha da escola militar de applicação
(Praia-Vermelha)

Escola central, conclusão dos balaustres. . . .
Reparos no deposito da pólvora (Inhomerim) . .

Total . . . 
'. 

. . . . . . . .

ARREMATADAS

I

128:1233*076

1:9749690.
2:9359370

5-7?P332

62:8449540
2389080

7:724*528
9:0099994
5:0789010
6:6219630
1:4259030
4:8309200
6569650

9:2049705

8:279*410
2:2009000
1:0299920

253:3039165

-.. i . ._J.^.. _.

103:0039060

1:7719000
2:5759000
5009000

42:0009000
200*000

6:1909000
7:4909000
3:9809000
6:3009000
1:2009000
3:5009000

_>oo»ooo
8:9459000

8:2009000
2:2009000
1:0009000

199:5549060

».

Directoria Geral das Obras Militares, 30 de Janeiro de 1861.
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Uvo das Obras Militares da Cèrle.

MFFERENÇAS

i favor da
Faxenda Nacional

Contra a
Fazenda Nacional

DATAS
DOS AVISOS

 In....»»»

NOMES DOS ARKEMATANTES

1860

2033>090
360^370

27^332

20:844^540
3a?M)80

1:534$528
1:519^994
1:698:0010

321$630
225^030

1:330^200
156$650
2o9$705

791110
...

29$920

..

30 Julho Lenoir & Ramos.
27 Agosto Antônio Lourenço dos Santos.

1 Selembro

12 »

22 Outubro

»
»

13 »
23 >»

»

31 »
9 Novembro

to
9

24
29

»

»

))

Lenoir & Ramos.

Manoel José Pereira.
Lenoir & Ramos.

Antônio Lourenço dos Santos.
Lenoir & Ramos.
Antônio José de Barros.
Lenoir & Ramos.
Joaquim Ferreira da Motta.
Aííbnso de Almeida e Albuquerque.
Lenoir & Ramos.
Francisco Pereira de Mattos.

Manoel José Pereira.
Albino José de Carvalho.
Lenoir & Ramos.
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MAPPA demonstrativo das despezas feitas pela Directoria Geral das Obras Militares da Corte e Fortalezas durante o anno de 1860.
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iVEPAUTIÇÔES

• . . .

. .*.'". . . .

.... .• «. •

Directoria Geral %.

Escola Central. .y. . 

Arsenal de Guerra .v . .-

Conselho Supremo Militar •

Picadeiro da Escola de ApplicaçSo. .....
. "»

Tone do Cestello .
¦»

Observatório Astronômico. . .

Hospital Militar .......

Casa do Salilre

Imperial Quinta da Boa-Vista. . . . . . . .

Campo cPAcdomnçào

Pequeno de Cavallaria. . 

§, j Cavallaria em Andarahy

Largo de Moura . .  . *. .

o. João. . • • • ... • -. • . • • . . .

^1 Santa Cruz

*** / <i / Fortaleza

g» ÍSl Escola Militar de Applicação  .
ei S]

> ] Casas junto á Fortaleza
«í l

JANEIUO

OD

548$400

3:673^410
i

. . * « . •

» . ... .

85$200

.......

......

. • . ... .

»
......

48'2$400

FEVEREIRO

506^)800

3:278$763

80$800

......

i
é ¦ -

« . ....

......

.. . !. .-•

MARÇO ABRIL

553$200

5:891 $000

/

44$880

i:240$000

......

Sobre a muralha.............

Expediente da Directoria  .

22$400'

9:353$492

1:258$100

. j~- . 
¦- -. . .

......

.....

4:524^)800

. . . . .

42$ 160

• .

. . .... . .

6:786$400

. . . ....

1:700^)000

......

. ... • . .

......

S18$400

3:865$660

.....

.....

84$000

MAIO

541$492

7:042$070

. • . .

......

. . .

91 $440

1:864$000

......

......

246$200 62$400

......

45$840

•• . . t . •

16:708$282

•»'í.;::. -. • -*•••

• « •¦ . .„ .'. . .

. • •¦• .."...

. . . ....

......

1:273$800

. .

. . .

• . . . .

9:707$123

316$O00

. . . • . .

. .' . . • .

. 
. 

¦¦. 

. ...

1:521 $780

102$200

21 $900

......

43$680

......

%. ...

. . •„¦¦•• . .>

. . . . . .

. .... . .

......

667$100

19:4Ò7$990

26$320

166$120

49$240

. . . . . .

. . . ...

V
. . . . • '

' -

......

149$350

351 $000

3:510$000

37$420

1:600$000

8$960

......

1:048$600

......

57$740

JUNHO

518$400

2:744$063

. . *. . ...

......

126$320

......

4:920$000

. . . . . .

7:500$000

621$400

253$160

253$180

......

. . . . .

JULHO

541 $600

2:926$730
i

......

.....

89$200

AGOSTO

. . .

• • .

17:184$520 26:630$990 14:561$992

820$000

......

1:066$940

6$760

67$880

18:898$103

. . i* . . .
¦ *

. .. . . . .

. . ....

. . . . . .

68$800

......

227$ 176

323$6ZiO

......

......

. . . -• • •

40$800

821 $950

......

49$900

5:089$796

608$800

.5:279#045

. . . . . .

• • • • . •

89$200

SETEMBRO

. .

. •

. . . . . .

.....

. . . . .

700$000

.... . .

x 
244$100

/ 80$570

......

6:205$000

. . . . . .

384$20O

438$400

......

49$900

-566$600

2:053$486

• . . . .

. . . • . •

;, 82$000

» •*

. . •» .

.....

• . .

.....

.....

• . - *

188$520

36$286

... . .

. . . . .

.....

3:453$800

...'¦. . .

14:079#>215

. . . • .

34$200

6:41^$892

OUTUBRO

623 $400
" 1:875$080

522$000

200$000

78$00O

. . . . .

42$500

....

40$000

99$500

NOVEMBRO

543$000

106$280

* » . . .

. • • •

50$000

.....

• . . .

. « . . .

.....

DEZEMBRO

. . . v

. ..

227$040

190$300

. . . •

559$40O

. .-.. . * * .

....

• . .* . *.

7i$840

. .

. . ' • .

55$000

* 562$840

1:465$629

. . . . .

. . . . .

24$000

.....

.....

150$000

.....

.....

2:575$000

577$275

. . . ...

s . . . .

. .

130$200

14$000

. . •'.-¦¦ . .

• »

125$000

. ^ . . . .

. .

152$10O 39$400

4:753$520 990$520

7:542$800

122$400

• . • .

. . . . .

85$760

13:105$704

TOTAL

6:632$932

40:201^216

522$OO0

20O$OOO

7:741í&240

49-S)240

1:791$440

6:826$500

150$000

7:540$000

6:954$850

2:575$000

2:316^)671

5:633^976

316^)000

y 6:856$820

9:165$200

14:438$8^2

14$000

8:096$67O

19:516$950

585$100

148:124íí>657

_¦___¦_¦¦ É_M—B_S _11S___B_B_I

Directoria Geral das Obras Militares da Corte, em 30 de Janeiro de 1861.— O Io Escripturario, Domingos José Monteiro Pinto de Lacerda.
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MAPPA DEMONSTRATIVO DAS

que têm sido arrematadas, de 27 de Julho
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34
35
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ronte do Suzano na Praia-Vermelha
Hospital militar da guarnição .......
Latrinas do hospital militar
Additamento de aügmento da ponte do Suzano . .
Escada na escola central (nos fundos)
Obras no quartel do i° regimento de cavallaria . .
Caixa d'agua no quartel do Io batalhão de infantaria .
Concertos na fortaleza da Lago
Idem na fortaleza de Santa Cruz . ... . .
Idem na fortaleza de S. João
Casa de banho no hospital militar ..... . .
Caiaçao no hospital militar
Obras do quartel do largo de Moura , ... . . .
Picadeiro da escola de applicação
Escola militar de applicação (Praia-Vermelha) . . .
Prédio sobre a muralha da Praia-Vermelha (conclusão) .
Concertos do portão da fortaleza da Praia-Vermelha . .
Casa do rancho do Io batalhão de infant3 (Qlcl do Campo).
Agulheiros da fortaleza da Lage
Escada cie cantaria nos fundos da escola central . ., .
Lageamenlo de duas salas da mesma escola . . . .
Caiação c pintura no observatório astronômico . . .
Sala do quartel-mestre general . . . . . . .
Obras rio quartel do largo de Moura . . . . .
Obras no hospital militar . .......
Quartel da imperial quinta da Boa-Vista . . . . .
Caiação o pintura na fortaleza de Santa Cruz . . .
Obras na casa da musica do V batalhão de infantaria) .
Idem na fortaleza de S. João (1a balalhão de artilharia) .
Pintura da escola central  .
Encanamento d'agua para as pias da escola militar (Praia-Vermelha)  ,
Concerto de dous telheiros na Praia-Vermelha ...
Idem das baias no quartel do 1° regimento
Casado alferesCóz no quartel do Io regimento . . .
Cozinha do batalhão de engenheiros (Praia-Vermelha) .

ORÇAMENTO
DA ItKPAnTIOAO

A transportar

5:4119978
3:8569665
1:8979400
8509900

1:8359000
3:8649410
1:5059030
2:1735*440
2:110^000
1:080^600
4939000

1:8649000
7009000

8:680*000
9:0279760

35:0469640
140^000

2:2359920
1859760
8629800

4:6599820
I:8479300
1569640

2:0969440
3:1079630

10:0899398
1.9919550
6969480

12:7299480
2:1119925

9569000
9559440
5309000
2839700

2:0899930

128:1239076

—...i-.„ ....

ARREMATADAS

4:9009000
3:5909000
3:7509000
1:5009000
1:5009000
2:5659000
4209000

2:6139000
5:4209000
6009000
4939000

1:8049000
1:2409000
6:6959200
9:1209000
19:0439360

1409000
1:9009000
3169000
9809000

2:4939500
1:7009000
1609000

3:3809000
4:9209000
7:5009000
1:6009000
5509000

6:2009000
1:

8209000
9009000
3009000
2009000

1:5509000

103:0039060



OBRAS MILITARES DA CORTE

<le 1859 a 31 ile Dezembro de 1860.

DIFFERENÇAS

A favor da Contra a
Fazenda Nacional Fazenda Nacional

DATAS
DOS AVISOS

1859

NOMES DOS ARREMATANTES

5M$978
2065>665

3355)000
1:2995410
1:085»050

480JPG00

1:98^800

I6:Ô0:iÍ_80
*3355>920

»

2:160.^320
1475>300

2:589^398
391$550
1465)480

6:5295*480
125

¦I 36^000
555-440
305*000
83^700

5395*9 x:

1:8525>600
049^100

4395500
3:3105)000

—w

925)240

2305-240
117$200

35)300
1:2835*560
1:8125*370

tü Junho
12 Agoslo

21 Setembro
27 »
17 Outubro
» »*

» »

» »

» »
•12 Novembro

»

»

18 »
30 »
16 Dezembro
10 »
10 »
13Fevci\1860
15 »

))

18 »
)) ))

1G Março
).

27 Fevereiro
¦13 Abril

30 »
26 

'»'.

11 Maio

19 Junho
2 Julho

20 »
28 »
30 »

José Jarintho Nunes.
Lenoir áHamos.
Idem.
José Jacinlho Nunes.
AJTonsÒ de Almeida e Albuquerque
ídem.
Ide in.
Lenoir á liamos.
Idem.
idem.
fdem.
João José Barbosa.
Lenoir & Ramos.
Antônio Lourcnco dos Santos.
Lenoir & Ramos.
Idem.
tdem.
Manoel Lòürenço da Cunha.
Lenoir & Ramos.
Manoel José da Silva.
João da Silva Teixeira.
Allonso de Almeida e Albuquerque.
Antônio Tavares.
Lenoir <k Ramos.
Liem.
Antônio Moreira de Oliveira.
Aflbnso de Almeida c Albuquerque.
Domingos Allonso Gomes.
Francisco Pereira de Mattos.
José Albino da Cruz.

Lenoir á Ramos.
Antônio Lourenco dos Santos*_»

Manoel José Pereira.
Antônio Tavares.
Manoel José Pereira.
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MAPPA demonstrativo das despezas feitas pela Directoria Geral das Obras Militares da Corte e Fortalezas durante o anno de 1860.
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REPARTIÇÕES
a*a»»^jp«-a*__aa

•

• • ...'

Directoria Geral v.

Escola Central . .''. . . . . . . .

Arsenal de Guerra .v . .-. . . . .

Conselho Supremo Militar , .... . .... V

Picadeiro da Escola de ApplicaçSo. ."....

Torle do Ceslello  . . . .

Observatório Astronômico. ...... V. .

Hospital Militar , . ..... ... . ., .. . „.' .; .;

Casa do Salitre.

Imperial Quinta da Boa-Vista.

Campo d^cclamação. ... ... ... .v*
¦ . ¦ a.

hI Pequeno de Cavallaria. . ;-,. . . . . . % .

o»] Cavallaria em Andarahy. ... .... . . .
. i ¦

Largo de Moura . ,

Lage. . ,;¦.

S. João. . .

Santa Cruz . .

ri / <• / Fortaleza . .

.....

. ¦ ¦

• y:- % • % #
¦ 

-

......

'• . • . . • 7 ... .
.v -.;;..

• • ...-¦: :..i-..v.. .,;.; ..'. ¦ . .

.: ¦' .,'¦¦ 
'¦ 

,r-. .¦ ¦<¦¦ •:,.' ¦ . ¦ ¦'. . .-¦...¦. •:

. . . . . . . .
¦ 

*

Escola Militar de Applicação.

> ] Casas junto á Fortaleza . . . .... . . t

Sobre a muralha. . ....... . . . .

Expediente da Directoria. . ... .
'"... 

'.'.• ' '¦ 
..-""¦

.J77.- V ..

r-.-.fl ;"¦''¦¦'' '
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548$400

3:673$410
i

• .... a

t . ....

85$200

. . . •.

. . . .

. ...

• . . .

JANEIRO

482$400

• • . • ,»/» *

44$880

1:240$000

. .

• • .' ' . 7 . o *.<?

22$400'

9:353$492

1:258$ 100

."¦..'."'-'. . .

FEVEREIRO MARÇO

506$800

3:278$763

......

8O$8O0

. ...

16:708$282

.... a¦ . . .

• a ¦ a.- •.,« ... .

..... a . .«.;.-.: . . .

• • .%'.*."-.¦•

4:524$800

. a. . ...•...' . -9 .

42$ 160

• • u.

. ,.: .-',.. ... .

.. ; .... .; .,, . . .

. a .; • ví .' a *':.

• a- .. .....

*'• '.. 
:"•»• »¦

1:273$800

'.. .1...... • ..';. '.s-. , »••

. . . .'

9:707^123

553^200

5:89 í $000

. . . . . •

6:786$400

. . . *v «a

1:700^000

. * . • . . a.

a • * • * *

246$200

. . * . .

45$840

. . . . .-j .*¦

316^000

-3#i

• • ' * • a .-.7. ,

1:521 $780

102$200

21 $900

17:184$520

iaE^jn^gg's^s^^»x^i-ji;«>&iiftM jswaíxsslXsssx

ABRIL

S18$400

3:865$660

......

84$000

91^)440

1:864$000

. . . . . .

. ., . . . .

62$400

. . . . . .

43$680

•- •; - av ... • .

. .' , •.' • • •

... ...' ., • •' .

667$lO0

19:4Õ7$9^0

26$320

MAIO

fi41^492

7:042$070

. • • • m .

• • • • . *

166$ 120

49$240

JUNHO

. . . ... .

*
••••«

* . . . .

149$350

. . . . . .

351 $000

3:510$000

. . ' 
$ a„ > •

37$420

1:600$000

8$960

. ..... . '.

1:048$600

26:630$990

57^740

818^)400

2:744^063
7 e

. . •• • • •

......

126$320

r . . .

JULHO

4:920$000

., . . • x. .

7:500$000

621 $400

......

253$ 160

253$180

......

......

. . '. . . .

820$000

......

1:066$940

6$760

67$880

14:561 $992 18:898$! 03

541 $600

2:926$730

. a . . a a

......

89$200

......

*. . t* . . .

. . * . . . .

. ....

••••»

68$800

.....

227$ 176

323$6Z|0

. . . . . .

AGOSTO

608^800

6:279^045

......

......

89$200

......

......

. .....

*
......

700$000

......

" 
244^100

" 80$570

......

6:205$000

40$800

. . . . . •

821 $950

. .'. .'-.''..¦'..

49$900

5:089^)796

384$200

438$4O0

. .....

49$900

14;079$215

SETEMBRO

566$600

2:053ÍJf)486

. . . .'#

... .

.- 82$O0O

• • . . .

...

• • .

. . . . .

188$520

36$286

....... -.'.

• . . . .

3:453$800

...

34$200

OUTUBRO

623^400

1:875$080

822^)000

20ô$000

78$000

42$5O0

. . . . .

40$000
•a

99$500

. • 
¦ 

. • .

227$040

Í90$300

. .

559$400

.- .: ...

130$200

14$000

NOVEMBRO

. ;• 
•¦ "» - 

.

152$100

6:41*$892 4:753$520

543$000

106^280

a . •

a a a » .

50$000

• • • •

DEZEMBRO

* 562&840

1:465$629

• ... .

. . .

24$000

. . . • .

* . . ....,«

• • • •

• • • a

71$840

•'- ....

150$000

2:575$000

577$275

• . * .

55$000

. • • .

125$000

. . . . •

.: • •

39$400

990$520

.-.;•... .

.

7:542$800

122$400

.'-¦ »¦- . ..

• . . •'... 
7 
¦..

85$760

13:105$704

TOTAL

6:632$932

40:201 $216

522$000

20O$O0O

7:741$240

49^)240

1:791$440

6:826$500

15O$0O0

7:540$000
si

6:954$850

2:575$000

2:316$671

5:633$976

316$000

\ 6:856$820

9:165$200

14:438$852

14$000

8:096$67O

19:516$950

585$100

148:124$657
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Directoria Geral das Obras Militares da, Corte, em 3o de Janeiro de 1861.- OI» Escripturario, Domingos Joaé Monteiro Pinto de Lacerda.

¦. ¦

v" ¦'¦' ' 'r"-'"il .7.'.v-.7'."..;

¦V-

' ¦ ' ¦¦'..::. " 
,..'''¦;¦'' . :„'... •' t .'':'..' ¦ ; »•¦

. , • , 
• :-' '• 7; 7;',

¦ 7 
'-. "77.. . .7 --:; '' ' ¦¦ " • .

'éi;M: '7^7.'V'.-'.-7::-r.'. 
;¦•'¦ 

"

...,¦...•> 
¦ :.,''., ¦'¦¦,'.'...« ..:¦.'.-... ;.;¦.'¦..¦;..¦.':..'.....••.'¦ ¦...:-.. :.

,.'¦._..,¦¦ ;>»'.',.-.« ¦¦'¦¦y-"-y'Oy' ¦¦¦ '::';¦.-('¦'".¦-¦-•- '-s :..¦,,'¦ - ¦ .,- ¦. ' 
(rv^vi ¦->¦¦; ,.'.;"."'-:...*. -.'..'¦. ".';¦'' - -" ¦.

7.,.'.....".''7.".77;". 777777;;; •:.• ..:' : .7..;
' 

,¦ ,-.'¦., .'. 
'".'¦;'' 

. !¦>..¦ ¦.-'¦;V,:''v.." ¦ .-..'-7; :._: '¦¦¦/¦ 
,v 

'. ¦¦.'¦ ¦¦¦'¦.'. ';;7: '¦-..> -:: . .-;"•¦,.¦:•..•? •- '¦l ¦¦''"•.'¦'."'.''..¦'• . 
,' , . ¦ ' 

7'. . . . ¦'..¦;.'... ,"¦

yyyy ¦: ,-y & . ;:,-; -; i mQ^M . ¦ m íyVy^ '"< .

¦;¦¦ '"':.•¦: 
.^;.-.' f--' 

' '¦¦<¦. 
¦-:--.''V) '.:',¦:¦. ¦'¦y.r" ¦.¦-¦• ¦-.•:.^'' '.-.-'¦' ¦>'¦¦ ¦' ¦¦-'..¦.'

' '7'.'- :-¦". •' '. " 
.¦¦¦ .... .. 

'..; ¦' :¦-:,.', 7. -•

' [," :¦. St' -. V '

. .*'.-, '.'' " -,:". ,7 77
ia' ' ,4. ¦• '.."7. ::'¦:',.> :'¦>',:'¦:> :f

f''-:^l;--r7.'^^K

. "-...- .'¦ 7''.v'. 7 :¦.:¦'.' ¦ 't. ".,•'- •' 
""t:.,

..... • ..-.'" ..-.'¦. 
' ' 

7: .'-% . -.: .'.7'.... s ,'.-¦' &£¦¦ '• '¦• - .*,' ' >¦ .' 7.7''.. ':.'.'/'

mm



'*•

Mappa demonstrativo do numero dos operários existentes nasdiversas officinas deste Arsenal, em o Io do corrente mez,com declaração das classes a que pertencem.
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A saber:

i| ~~™^^

MBSTBANOA

OFFICINAS
CQ
O

CQ
CD

Construcçao e coronheiros, addidos. .
Obra-brauca
Torneiros
Tanoeiros
Macbinistas
Mathematicos e gravadores, addidos. .
Ferreiros
Serralheiros
Latoeiros e instrumentos bellicos, addidos
Funileiros >
Alfaiates
Correeiros

£
CO
©a
t-,

a
6

CQ

|

CCM
1
&

OPERÁRIOS

ca
cp
03

Pintores.
Pedreiros  .

Somma,

i
i
i
i

. .

i
i
i
i
i
i
i
i

i
i
i

16 11

1
1
1
1

9

2
1

12

59
26
7
7

33
5

39
36
49

9
50
33
24

6

CQ

-8
<D
Oa
03

3
4
5
2

16
4
3
5
3

CQ
CD
N• •»«•73
fl
CD
t-4

.

•

l 383

1
6

• .

. .

52

5
5
2
2
1
2
1

. ' .

31 I

OH

67
40
15
11
54
13
50
49
57
13
56
45
28
7

505

Escriptorio das officinas do Arsenal de Guerra da Corte, em 15 de Janeiro de 1861.
Carlos Deiniclieles tias Neve?, escrivSo das officinas.
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PARA

0 PORTO DA CIDADE DO RECIFE.

0 porto de Pernambuco que recebe dous rios—o Beberibe e o Capiberibe — é
formado pelo intervallo comprehendido entre um recife natural e a praia.

0 recife, que forma uma muralha, pouco mais ou menos rectilinea, abaixa-se
rapidamente do lado do porto de tal sorte que os navios podem ancorar na sua
vizinhança.

0 fundo do porto, composto de arèa, eleva-se progressivamente, approximan-
do-se da praia; pelo que a maior profundidade do porto tem lugar perto do recife
onde ella é ainda variável.

0 fundo do porto onde deságua o Capiberibe existe entulhado pelas arêas que
vêm formar ahi bancos mui consideráveis; nessa parte o recife apresenta uma

pequena abertura chamada Bàrreta.
Encaminhando-se para o Norte pelo lado da entrada do porto, a profundidade

augmenta; e depois de se ter passado a foz do Beberibe ella attinge mesmo nas
marés baixas de 3 1/2 a 4 1/2 braças, emquanto que antes chegava apenas a
i braça e 1 1/2 braça ainda mesmo na parte mais próxima do recife.

Essa profundidade média de 4 braças se conserva até diante da alfândega velha,
sendo ao mesmo tempo a parte mais estreita do porto. A partir, porém, da alfândega
velha, essa profundidade, sufficiente para os maiores navios, deixa de existir.

0 porto se alarga de novo ao passo que o fundo se eleva de tal sorte que
tperto da entrada do porto, diante da fortaleza do Picão, a profundidade nas
marés baixas se reduz a uma braça e um quarto pouco mais ou menos.

(G.*17)
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A partir desse ponto e continuando para o Norte, a profundidade augmenta-se

Tapidamenle; e depois que se tem passado o pliarol, limite da parte descoberta

do recife, a profundidade, attinge rapidamente nas mais baixas marés a 3 braças

e 3 1/2 braças.
Sendo o pliarol o limite da parte descoberta do recife , não o é totalmente delle,

porque essa muralha natural prolonga-se rectilineamenle por baixo do mar. Depois

de ler-se abaixado de maneira a formar junto do pharol, para os pequenos navios,

uma passagem chamada Barra do Ptcão, tendo 55 braças de largura e 1 1/2 pouco
mais ou menos de profundidade, o recife ergue-se de novo, posto que debaixo

d'agua, termo médio, 1 braça nas mais baixas marés, e prolonga-se ainda para
o Norte n'uma extensão de 220 braças, pouco mais ou menos. Lá se apresenta

a entrada propriamente dila do porto chamado Barra-Gmnde, com 400 braças

de largura mais ou menos, olferecendo nas mais baixas marés uma profundidade
variável de 3 a 4 braças na metade do Sul, e de 2 1/2 braças na metade do

Norte; infelizmente, porém, a metade do Sul dessa entrada é dividida em duas

por uma rocha indicada por uma boia.
Diante da parte coberta do recife, e comprehendido entre o pharol e a Barra-

Grande, existe urn muito solido ancoradouro com fundo de 3 a 3 1/2 braças nas mais

baixas marés, chamado Poço; a agitação, porém, em que está o mar nesse lugar

é muito grande por causa da submersão do recife.
Ao Norte da Barra-Grande o recife reapparece, mas sempre submerso, e assim

continua em direcçao reclilinea para Olinda, com fundo sufficiente para âncoras,
de 2 a 4 braças nas mais baixas marés.

Exteriormente ao recife, e por conseguinte tora do seu abrigo, existe ao largo
um ancoradouro chamado Lameirão, com fundo de arèa grossa de 5 a 10 braças
de profundidade. Este ancoradouro é limitado por um banco de pedra parallelo ao
recife que se chama Banco dos Ingleses. Acha-se indicado por duas boias. É no
Lameirão que lição os grandes navios que não podem, á falta d'agua, entrar no

porto.
Segundo a descripção suecinta que acabamos de dar do porto do Recife, elle

apresenta um grande inconveniente, que é o entulho de arêa na sua entrada em
face do forte do Picão; de sorte que os grandes navios não podem entrar no
seu interior, onde entretanto acharião uma profundidade sufficiente para ficar a
nado nas mais baixas marés. Este inconveniente, porém, não é o único que temos
a assignalar. A submersüo do recife na preamar, na parte do Sul onde elle não

foi elevado por uma muralha, permitte que as vagas do largo entrem no porto e

causem ahi uma agitação prejudicial. De urn outro lado, a largura dos rios e a

grande distancia a que, além da foz, o mar sobe por cima de seu leito, faz
(G. 47)
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com que uma imraensa quantidade dágua entre e saia a cada maré atravessando o-
porto e occasionando nelle correntezas fortíssimas. Finalmente desde a Barro-Gronde
até o porto ha uma grande extensão que os navios têm de atravessar com muita
difiieuIdade por causa dos ventos do Sul ou Sud-Ésle, que soprao muitas vezes
em Pernambuco. Nesta parle, a agitação das vagas e a falta de abrigo por causa
da submersao do recife podem causar alguns fracassos.

Afim de achar o meio de remediar estes inconvenientes examinemos em pri-
meiro lugar a causa e a natureza dos bancos de arêas. Para isso examinemos

primeiramente se o mar entra por qualquer causa neste phenomeno; visto a in-
tervençao dos rios ser á primeira vista o motor, se nao na totalidade, ao menos
em uma grande parte.

Causa admiração como ao largo do recife nao lenha o mar formado uma praia
arenosa altingindo a parle superior dessa muralha natural, como necessariamente acon-
teceria no caso de uma accumulaçao notável de arêas marítimas. Eu posso citar
um exemplo deste effeilo no dique de Cherbourg, muralha artificial de cons-
trucção recente, onde já se vê uma grande quantidade de arêa e de seixinhos
transportados do lado do largo mar tendendo a formar uma espécie de praia.
Nada de semelhante tem lugar no recife, muralha natural que tem resistido á
acçao dos séculos.

Sobre a praia de Olinda existem dous fortes que por sua fôrma estranha ao
systema de fortilicaçao moderna e por seu estado de ruína indicao uma cons-
trucção já antiga e pouco posterior ao descobrimento do paiz. Ora, estes fortes
distão algumas braças do limite das altas marés (um delles 10 braças apenas), e
no emtanto estão a uma distancia em que forçosamente se os devia collocar na
sua construcçao. Se houvesse, porém, graudes accumulações de arèas marilimas,
como sobre uma parte das costas da França, da Bélgica, e da Hollanda, não se
os faria assim.

Estes dous factos indicão pois, que o mar nao dá lugar a accumulações nota-
veis de arèa sobre a costa do Recife, e que por conseguinte não nos devemos

preoccupar das accumulações de arêas marítimas, facto muito importante para o
futuro de Pernambuco, porque pode-se dizer, que todo o porto que o mar tende
a entulhar, cedo ou tarde acabará, apezar dos trabalhos dos engenheiros., por
desapparecer completamente.

As costas da provincia são entretanto arenosas e até mesmo cobertas de peque-
nas dunas; e este facto á primeira vista poderia dar algumas suspeitas acerca
das accumulações de arèas marítimas, porém um olhar sobre a geologia da pro-
vinda nos firmará completamente sobre isso.

(O. 17)
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O solo de Pernambuco pertence aos terrenos supercretaceos na camada infe-
rior c a formação d\la de argilla plástica. Na collina do Monte, em Olinda, nada

falta do que é necessário para bem caracterisar esta formação. O deposito de
argüla plástica propriamente dita é ahi muito considerável; esta argilla, branca
ou pardacenta em certas partes, é colorida sobre outros pontos por oxydo de ferro
hydratado ou limonito, que lhe dá uma côr amarella, tornando-se desfarte um

verdadeiro ochre desta côr: sobre outros pontos o hydrato de ferro tem perdido
sua água e a argilla é colorida por oxydo vermelho de ferro, pelo que torna-se

ochre desta côr.
Sobre certos pontos ou fendas estreitas e naturaes no deposito de argilla observa-se

em camadas mineraes a websterite ou silicato de alumina hydratado, abundando na
formação de que acabo de fallar. Os lignites e a succiniase apresentao também, em

grande quantidade.
Emfim, a argilla alterna-se com asarèas quartzosas: em outros pontosvè-se ella

cobrindo leitos de kaolim grosseiro e cheia totalmente de calháos rolados. Em outras

colunas achão-se marnes e calcareos grosseiros contendo fosseis da mesma época.
0 recife é de uma formação posterior á que eu acabo de citar, porém anterior á

época á que os geólogos chamão época moderna. Com effeito, a rocha que o compõe
éum grèz formado de grãos quartzosos e de fragmentos de conchas de que urna grande
parle tem conservado o seu aspecto nacarado. Estes grèz quartzosos e estes fragmen-
tos de conchas estão unidos entre si por um cimento silico-calcarifero, offerecendo a
rocha uma eslruclura schistoide. Eu encontrei mesmo empastadas na rocha conchas
inteiras possuindo ainda sua côr e seu brilho em um estado de conservação perfeita e

pertencente ao gênero cythercea de Lamarck, gênero que contém hoje um grande nu-
mero de espécies vivas na mesma localidade.

Ora os terrenos da época de argüla plástica ainda que contenhão conchas do
mesmo gênero, não as apresentao, comtudo, no mesmo estado de conservação. De um

outro lado, a rocha do Recife, longe de se formar ainda em nossos dias no oceano, é
ligeiramente deteriorada pela água do mar, não sendo protegida contra a acção desla
ultima senão pela camada de polypeiros que a cobre em pleno mar por toda a parte
onde a acção das águas do alto mar se faz sentir.

É da superfície, e do lado de terra sobre os recifes que attingem o nivel das altas
marés e que ficão desembaraçados dos polypeiros, que se pode notar o effeito da de-
terioráção pelas águas marinhas.

É portanto indubitavel que a rocha do Recife é posterior aos depósitos de argilla

plástica da costa, e anterior á época moderna.
Esta ultima consideração pode ainda deduzir-se das relações que existem entre a

disposição do cordão litoral de arêas e seixos, e a do recife. Este cordão litoral é, com
(G. 17)
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«ffeito, modelado sobre o recife, porque sobre toda a costa de Pernambuco por onde
o recife se eleva, ella se approxima delle ; formando pelo contrario curvas concavas
para o mar, por toda a parte por onde o recife deixa de a proteger. Ora, a praia arenosa
é geralmente coberta de dunas actualmente fixas que provao a sua antigüidade e an-
terioridade aos phenomenos actuaes que se passao sobre a mesma costa.

Um outro facto curioso que merece ser assignalado é a direcçao da sublevaçao do
recife da costa. A estruetura schistoide do grèz do recife permitte reconhecer que a
rocha foi erguida, porque as camadassão inclinadas,geralmente, de 35 a 40° sobre o
horisonte.

Próximo a Serramby eu vi mesmo uma porção do recife onde ellas erao elevadas
verticalmente. A direcçao das camadas, olhando-se para o Norte, faz constantemente
um angulo de 20° E. pouco mais ou menos com a do meridiano. Ora, se se prolongasobre a superfície terrestre até á proximidade de 50° parallelo Norte a linha do recife,
acha-se que nesta região esta linha faz um angulo de31°E. com o meridiano depois
de ler passado pelos Alpes. Esta direcçao é precisamente a dos Alpes occidenlaes.
Ainda mais: como as deslocaçõesda crosta do globo tèm-se prolongado segundo arcos
de grande circulo da esphera, abrangendo uma zona de uma certa largura na qualas sublevações ou fracturas parallelas a esta zona tèm tido lugar simultaneamente, re-
sulta desta identidade de direcçao do recife e dos Alpes oceidentaes uma relação na
formação destes dous relevos. Como está perfeitamente reconhecido que os Alpes
occidenlaes forão sublevados depois da formação da camada inferior do terreno su-
pereretaceo e antes da camada superior do mesmo terreno, é portanto a esta época quedevemos collocar uma deslocaçao da crosta terrestre na região da provincia de Per-
nambuco. Isto concorda com o que dissemos precedentemente sobre a idade dos ter-
renos da provincia onde os depósitos da época da argilla plástica dominao, sem serem
cobertos pelos depósitos subsequentes. Assim, a época da sublevaçao das montanhas
desta provincia acha-se fixada á da sublevaçao dos Alpes oceidentaes. Segundo as
fracturas deixadas por esta sublevaçao, fracturas que a limitavao nas proximidadesda praia debaixo do mar, produzio-se ulteriormente, em outros movimentos da crosta
terrestre, uma nova sublevaçao e diversas dijecções plutonicas.

Este movimento secundário que aftectava partes de pouca resistência não deu lugar
senão a uma sublevaçao pouco considerável comparativamente á primeira, e esta
sublevaçao é a que forma a saliência do recife. As dijecções plutonicas que a acompa-
nhárão fazem-se notar em muitos pontos ao Sul da provincia: eu as descreverei em um
relatório especial sobre a geologia de Pernambuco.

0 phenomeno se refere pois ao menos á época do ultimo grande movimento da
crosta terrestre, isto é, provavelmente á época da sublevaçao dos Andes. Esta anti-

(6.17)
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cuidade do phenomeno está, além disso, confirmada pela natureza das dijeccffes plu-
tônicas de que acabo de fallar, e que lembrão as desta ultima cordilheira.

Note-se além disso que a arêa da praia é idêntica na sua composição á rocha do re-

cife: com effeito, desfazcndo-se esta ultima, reproduz-se uma arêa cm tudo semelhante

á primeira.
A sua formação épois contemporânea, e é muito provável que a rocha do Recite

tenha sido formada pelas camadas inferiores dessas arêas que fontes subterrâneas, tendo

em dissolução matérias silicosas e carbonato de cal, tivessem agglomerado em cama-

das horisontaes.
Mais tarde essas camadas forSo sublevadas, e a beira rectilinea das fracturas formou

o recife. Desfartese explica a existência dessa curiosa muralba natural. Sem, porém,
nos estendermos mais sobre a sua formação, a identidade de composição das arêas e

da rocha do Recife tem uma grande importância para a questão que nosoccupa, pro-
vando a antigüidade das arêas que depois da sublevação do recife se têm accumulado

nas fraldas das montanhas formadas pelas rochas do grupo precedente, modelando, por
assim dizer, a costa sobre o recife mesmo, e formando durante, ao menos, a ultima

parte do longo período chysmiano, o terreno arenoso sobre o qual está edificadaa ca-

pitai de Pernambuco.
A maneira pela qual este solo tem-se formado é idêntica áquella cujos depósitos da

mesma natureza se formão, e pela disposição dos lugares póde-se ainda seguira pro-

gressão desta formação. Atrás do recife o mar, no principio, amontoou arêas trazidas das

montanhas pelos rios e pelas torrentes, de sorte a formar um cordão litoral nas partes
concavas correspondentes ás fracturas do recife. Este cordão tem progressivamente
attingido o nivel das altas marés, depois do que a acção dos ventos actuando, nas

baixas marés, sobre as porções dessecadas pelo sol, tem impellido estas arêas para
o interior fazendo-lhes subir o seu nivel a uma altura superior á das altas marés, e a

cobrir o cordão litoral de dunas formadas pelas partes as mais leves destas arêas. As

lagunas que existem por detrás do cordão litoral têm-se progressivamente entulhado

de arêas e de húmus, vendo-se ainda restos destas antigas lagunas em communica-

ção com os leitos dos rios actuaes. Ainda mais: estes leitos mui largos são pouco pro-
fundos, não sendo elles mesmos mais do que restos de lagunas primitivas. 0 isthmo de

Olinda, banco de arêa que separa o Beberibe do mar, não é ainda senão o cordão lito-

ral primitivo que tem-se formado progressivamente neste ponto pelo mar impellindo as

arêas do rio até que este attingisse, no lugar em que se acha actualmente o porto
dó Recife, um ponto protegido pelo recife da costa contra a acção das vagas do alto

mar. É esta a razão pela qual este rio, cuja desembocadura seria próxima á Olinda,

curva-se em angulo recto e corre parallelamente ao mar separado delle por um simples

banco estreito de arêa. Igual phenomeno tem lugar, ao Sul da provincia, pelo ria

(G. 17)
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Una que também corre de Norte a Sul até encontrar para a sua foz um lugar abriga-
do pelo recife. É, porlanto, aos rios cujos depósitos forâo recalcados pelo mar, e nao
a este ultimo, que se deve atlribuir os transportes de arèas que lôm formado a planície
de Pernambuco, e a consideração da natureza arenosa desla planície não pôde deixar
duvida alguma sobre o transporte aclual da aréa pelo mar. Demais, eu o repito, estes
façlossao muito antigos. As dunas que cobrem o cordão litoral sap fixas e em geral
cobertas de vegetação. Elias não augmenlão mais hoje, e comtudo começão ainda
quasi immediatamente no limite das marés alias, provando, por isto, melhor do que
os fortes de Olinda que eu citei, porque são mais antigos, que o cordão litoral não
augmenta sensivelmente em espessura em nossa época, eque por conseguinte não ha
accumulação notável de arèas marítimas.

Outros factos provão ainda que não ha transporte sensível de arèas feito pelo mar.
Próximo á ponta de Serramby e ao Sul desta ponta existe sobre a praia uma arèa
negra composta da espécie mineral chamada negrina. Este deposito é assaz con-
sideravel, proveniente sem duvida da decomposição de alguma rocha Irachytica
vizinha. Ora, a accumulação de arèas desta natureza é toda local, e não parece que
fossem transportadas do Norte ou do Sul.

Junto á gamella ha um monliculo de uma rocha argillosa da mesma natureza e da
mesma formação que todas as colbnas argillosas da provincia, e portanto anteriores
ao cordão litoral de arèas que se apoia a cilas e que na época de sua formação
devia ser menos saliente do que este monticulo, como sempre acontece. Ora, a água
do mar dissolve lentamente esta rocha argillosa e avança progressivamente para o
inlerior das terras, formando pela acção ercsiva que produz sobre as colunas tuma
sorte de alcantil. Com o correr do tempo, estes alcantis entraráõ no limite do cor-
dão litoral e mesmo para o interior. Se houvesse um deposito moderno de arèa, não
é evidente que formaria diante delles um banco de arèa que os protegesse contra a
dissolução pelas águas do mar? Fsta localidade está entretanto um pouco ao Nor e
do Rio-Fonnoso que transporá muita arèa formando bancos na sua embocadura.
Ainda mais: as correntes têm, como os ventos, neste lugar um predomínio do lado
do Sul sobre o lado do Norte; porém o mar não faz senão recalcar as arèas do rio e
não as transporta para o Norte, liste facto e os que já eu citei provão que sobre a
costa da provincia de Pernambuco o mar recalca as arèas transportadas pelos rios
de maneira a entulhar as suas embocaduras, não tendo lugar as accumulações de
arèas pelo próprio mar.

Sendo estabelecido este ponto essencial, póde-se jalfir.nar que o entulho do porto
do Recife é inteiramente devido aos rios que este recebe, e que, se livrassem este

porto das accumulações de arèas fluviaes, ele se conservaria definitivamente no es-
tado em que se o colloca^se pelos trabalhos de arte. Resulta da descripção sum-

(a. 17) 2
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raãria que temos dado do porto do Recife, que sua profundidade é pouco mais ou
menos proporcional á sua largura; sendo isto proveniente das intensas correntezas
que o alravessao em cada maré. No lugar em que o canal se estreila a velocidade
cresce ao passo que o deposito de arôa cessa: ao contrario; onde ha mais largura
dá-se a redueção da velocidade: em quanto que as partículas maiores de arèa se
deposiiao no Fundo elevando-o ao mesmo tempo. E esta uma lei geral das corren-
tezas que acarrelão arèas e seixinhos e que é muito conhecida dos geólogos e en-
genheiros; assim também como é a causa da formação dos deltas na foz dos rios.

Em rigor póde-se dizer que o Capiberibe possue um delta que vem a ser o bairro
de Santo Antônio que se prolonga pelo aterro dos Afogados cujo nome mesmo in-
dica a formação do ai erro sem duvida em urna época não muito remota.

* Este aterro corta o rio em dons braços; um que separa o bairro de Santo Anionio
do bairro da Boa-Visla e que vem reunir-se ao rio Beberibe; o outro que passa a
Leste do mesmo aterro e que deságua ao Sul do porto, enlre Nogueira e o forte das
Cinco Pontas.

Este ultimo braço do Capiberibe penetra pois no fundo do porto que apresenta
uma immensa superfície e que na preamar olTerece ás águas provenientes do rio
uma immensa foz, não só pela abertura da Barreto, como também por cima do
recife submerso (mormente ao Sul da Barreto).

Este braço do rio espalha-se em um espaço tal em relação ao volume das suas
águas, que a arêa mais tina se deposita no fundo, formando os numerosos bancos de
arêa um pouco limosos e cheios de conchinhas despedaçadas que entulhão o Sul
do perto. Em nenhuma parte do canal do porto a velocidade é tão modificada: em
nenhuma parle também encontra-se um fundo de arêa tão tina.

A velocidade das águas no canal durante o decrescimento da maré faz com que a
parte mais leve das arèas em suspensão não se conserve nesse lugar senão em pe-
qüena quantidade; e no crescimento da maré a diminuta quantidade que poderia ahi
permanecer seja levada pelas águas do mar para o fundo do porto.

Portanto póde-se dizer que é ás correntezas que o atravessão que o porto do Recife
deve o não ser entulhado em sua totalidade. Poder-se-hia acreditar pois que, se se
desse a estas correntezas uma intensidade ainda maior, poder-se-hia chegar a im-
pedir todo e qualquer entulho, e até mesmo fazer cavar o porto em suas partes
menos profundas. Porém, além de serem já as correntezas actuaes, para o porto do
Recife, um inconveniente bem grande, sua intensidade prejudicaria muito á quali-
dade e mesmo á segurança do porto: este systema , como passamos a demonstrar,
não teria feliz êxito.

l.° Porque os trabalhos necessários para deter as accumulações de aréas deter-
minarião uma ressaca no porto, principalmente na quadra dos ventos de NE.

(G. 17)



2.° Porque, se este processo detivesse o entulho de arêas no porlo, determi-
naria um outro diante de sua entrada.

Para demonstrar o primeiro ponto faremos notar primeiramente que é mister,
para impedir o deposito de arèas no porlo, estreitar a parte mais largado maneira
a formar ou a manter uma largura pouco mais ou menos uniforme que dè lugar a
uma correnteza de uma intensidade constante; de outra sorte haveria nos pontos
mais largos uma diminuição de velocidade, e por conseguinte um deposito de ma-
terias quer vindas dos rios, quer dos lugares em que no porto a correnteza fosse
mais forte.

Isto terá lugar qualquer que seja a velocidade da correnteza.
v Afim de utilisar as correntezas do porto para a destruição das accumulações de
arèas 6 mister pois diminuir a sua largura desde o arsenal de marinha até opha-
rol, e construir por conseguinte uma muralha parallela ao recife e que parta do
dito arsenal. Ora, desse trabalho resultará grande ressaca no porto em marés alias
e pelos ventos de NE. que soprao em Pernambuco quasi constantemente por mais
de dous mezes no anno.

É evidente com effeito, que a porção submersa do recife comprehendida entre
a barra do Picão e a Barra-Grande está, sobretudo quando íica coberta por uma
altura de água sufficiente como na preamar, nas condições mais favoráveis pos-
siveis para produzir ondas do fundo; porque sabe-se que este gênero de vagas é
devido unicamente aos escolhos submarinhos.

No estado actual do porto estas vagas vêm-se quebrar direclamenle, nao con-
tra um cáes que as pudesse repeSlir lançando-as no porto, mas contra uma praia
em declive suave que as reenvia na, direcçao de que partirão, ao mesmo tempo

que as enfraquece. Assim pois, pode-se dizer que o porto de Pernambuco deve
sua tranquillidade interior á mesma fôrma da praia que nao pode reflectir no porto
as ondas do largo , ainda mesmo durante os ventos de N E. A existência dessas
vagas é muito sensivel no Poço; mas como ellas ahi nio interferem, a ressaca é

pouco sensivel.
Construa-se, ao contrario, uma muralha parallela ao recife e que parta do

arsenal de marinha ; as vagas do largo com os ventos de NE. virão reflectir-se
contra a parte saliente desta muralha n'um angulo muito pequeno para com o
mar; a reflexão por conseguinte da pequenez do angulo será considerável: as vagas
reflectidas penetraráõ no porto e lá encontrarão o recife que as reenviará de novo
á praia debaixo do mesmo angulo. Ora , nestas diversas reflexões, as linhas que-
bradas descriptas por um ponto de uma vaga encontraráô em diversos pontos
Jinhas descriptas por um outro ponto de uma outra vaga parallela; e como os
trajectos apresentão differenças nesses pontos de encontro, haverá necessariamente
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interferência das vagas diversas que, ora se ajuntaráo, ora ^e destruirão, pro-
duzindo uma ressaca muito violenta e uaia agitação das vagas no porto ainda
maior do que no próprio Poço.

Está representada na carta a marcha de duas ondas dando lugar a uma inler-
ferencia deste gênero. A muralha e as duas ondas consecutivas a e b são repre-
sentadas com a côr azul. Ora, quando a linha quebrada a c d fôr igual á linha
h d, é visível que a onda direcla b e a onda refleclida a chegaráõ igualmente no
ponto d onde ellas se ajuntaráo. *

Depois ellas se ajuntaráo ainda no ponto e como o indicão as figuras, e assim
consecülivãmente. Ainda mais: pelas reflexões successivas pode acontecer que
3, 4, 5 ondas semelhantes se a juntem, e então haverá uma ressaca de violência
tal que o porto não olíerecerá segurança alguma.

E muito sabido pelos engenheiros de trabalhos hydraulicos que a construcção
das jetées e dos molhes na entrada dos portos produz ressacas muilo freqüentemente,
e até mesmo tem acontecido muitas vezes que muitos portos tem-se tornado agi-
ladissimos e mesmo inhabitaveis por causa dessas jetées. Acerca disso posso citar
como exemplo o porto de Autibes em que forão obrigados a destruir uma jetée
que se havia construído: o anteporlo do commercio em Cherbourg e o porto da
Ciotá onde lambem forão obrigados, depois da conslrucção àzs jetées, a construir
uma espiga ou muralha perpendicular ao cáes da entrada para destruirá ressaca
e afim de evitar a entrada das águas reflectidas; mas este ultimo remédio não
se poderia applicar em Pernambuco, visto que tal espiga pondo um obstáculo
ás correntezas e reduzindo o canal a um só lugar produziria uma accumulação
de arêas.

Eu o repilo ainda : o porto do Recife está nas condições as mais favoráveis para
ler no seu interior, com a construcção do muro em questão, uma ressaca violenta;
pelo que eu creio chamar a altençâo do governo sobre este ponto; tanto mais
quando uma tal muralha já foi propcsla, além de que é uma obra dispendiosa que
muito provavelmente ser-se-hia obrigado a destrui-la depois. Agora devo dizer que
o augmenlo das correntezas no iníerior do porto, se bem que evite asaccumulações
de arêas actuaes, daria origem a um outro diante da entrada do porto e apenas
um pouco mais longe.

E evidente com effeito que no lugar em que aerbar o canal do porto as águas
das correntezas espalhar-se-hão sobre uma grande superfície perdendo a sua velo-
cidade, pelo que as arêas em suspensão se assentaráõ no fundo. Augmentando-se,
pois, a correnteza no porto, não se conseguirá tirar as arêas que obstruem a en-
Irada, mas sim transporta-las para o Poço onde se deposilaráõ. Ora, o Poço não
tem bastante profundidade para receber estas arêas sem inconvenientes. Uma pe-
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quena elevação no seu fundo seria tao prejudicial ao porto de Pernambuco como
o banco actual dianle do forle do Picão.

A observação que faço aqui de que o augmento da correnteza no porto nao
faria mais do que levar um pouco mais longe, para a entrada, o banco que obs-
true a primeira parle delia, nãoé uma observação puramente theorica. Ella pôde
apoiar-se cm numerosos exemplos.

Por toda a parle em que se tem empregado as chasses para remover os bancos
de arèa, novos depósitos se tem formado um pouco mais longe, apresenlando o mesmo
inconveniente que de antes, em pouco tempo.

Algumas vezes, como em Bolonha, tem havido um melhoramento momentâneo;
em breve porém, desde (pie o regimen da entrada do porto fica novamente estabe-
lecido de um modo fixo, as vantagens desapparecem quasi completamente.

Em geral, tem sempre lugar a formação de novos depósitos. É justamente o que
acontece na extremidade do canal do Uavre, em Dunkerque, em Calais, em
Dieppe, etc.

Pensou-se antigamente que, em altingindo a grandes profundidades, um pouco ao
largo, o deposito não se poderia mais formar e seria acarretado pela correnteza
litoral. Mas os factos apresentão-se para combater esta opinião. Assim, em Dun-
kerque deu-se aos diques (jetées) uma immensa extensão para impellir o deposito.

As arèas levadas além do prolongamento ãasjete'ès têm formado ahi, entretanto,
novos bancos; pelo que algumas partes que tinhso mais de quatro metros de pro-
fundidade, lèm presentemente menos de um metro, e isso produzido em um pe-
queno numero de annos. Em Calais, por exemplo, houve esse resultado.

Logo, ainda que se empregue as chasses, quer naturaes, quer arlificiaes para a
conservação do porto, não se chegará nunca a impedir o deposito de arêas.
Debalde se o reflue para o mar alto; o deposito se formará sempre.

Empregâo-se estes meios, é verdade, nos portos da Mancha e em alguns do Oceano
e do Mediterrâneo, mas é porque as accumulações de arêas vêm do mar, e mesmo
porque nao ha outros remédios.

Os portos que têm necessidade desses meios desappareceráõ, cedo ou tarde; n3o
tendo a arte outro fim senão fazê-los durar o mais tempo possivel, impellindo sempre
os depósitos, á medida que se vão formando, nas partes em que o mar é mais

profundo.
Para isso alongão-se asjetées ou multiplicão-se as chasses: a estes meios junta-se

as excavações sobre muitos pontos, mas é sempre tal a abundância dos depósitos que
a arte não pode chegar a dar a estes portos um regimen definitivo. Em tal caso,

porém, não está o porto do Recife. Como o ternos visto, a accumulaçao de arêas ma.,
ritimas não é tão importante; pelo que póde-se achar meios muito efiicazes.

(o. 17;
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Em resumo. Ê mister renunciar ao projecto de expellir as arêas do porto por meio
do augmento de sua correnteza, porque este meio apresentaria os inconvenientes
seguintes:

1.° 0 augmento de uma correnteza já prejudicial.
2.° A creaçào de uma ressaca perigosa no porlo.
3.° A obstrucçao da entrada do porto diante do pharol.
Quanto á canalisaçao desejada dos rios, verdade é, debaixo do ponto de vista do

commercioe da salubridade publica, que ella poderia diminuir os depósitos, mas de
nenhuma sorte os destruiria.

Somente com grandes despezas poderia ser feita esta canalisaçao, de maneira que
diminuísse o entulho notavelmente, mas o commercio nOo exige que os rios sejão
inteiramente canalisadas por meio de muros; e mesmo, qualquer que fosse o capi-
tal empregado nessa obra, as grandes chuvas e até mesmo os ventos entulharião o
seu leito com as arêas que as correntezas acarretassem para o porto. Em summa,
a canalisaçao diminuiria, mas nao acabaria os depósitos.

Nao podendo portanto ser o porto melhorado pelo augmento das correntezas in-
teriores, e sendo a canalisaçao dos rios um meio insulficienle para impedir as accu-
mulações de arêas, o único meio de que podemos lançar mão é o desvio dos rios,
sendo este desvio evidentemente possível. Para obtê-lo, basta cavar um canal no ater-
ro dos Afogados, sendo elle coberto por uma ponte para que haja communicação,
por terra, do bairro de Santo Antônio.

Depois da construcção deste canal, póde-se fechar a entrada actual do Beberibe
comprehendida entre os bairros de Santo Antônio e do Recife, sendo as águas por
este meio impellidas para o fundo do porto. Feito isto, nada mais se tem a fazer do
que isolar completamente o porlo; o que se obtém unindo por um muro solido o
bairro de Santo Antônio ao Recife pelo limite Norte da Barreta.

As águas dos rios correndo então ao Sul desle muro ir-se-hão lançar no mar não
só pela mesma Barreta, como também pelo lugar denominado Ponta do Pina, e parle
dellas na preamar por cima do recife submerso ao Sul da Barrela.

Desl'arte estaria effectuado então o desvio.
Estes diversos trabalhos estão notados na carta com a cor vermelha.
Examinemos agora as vantagens e os inconvenientes deste systema.
As primeiras consistem:
\.° Em que o porto assim isolado, não recebendo mais arêas fluviaes, poderia ser

melhorado pelos trabalhos darte, conservando-se nesse estado constante.
2.° Em que as fortes correntezas que o atravessao, e que necessilão de precauções

especiaes para atracar os navios, desappareceráõ. .,
(G. 17)
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Quanto aos inconvenientes, só ha um:é que as canoas carregadas de produçtos do
interior nao poderiao effectuar, directamente, a sua descarga no porto. Porém este
inconveniente desappareceria fazendo em um dos muros que separao o porto dos rios
uma comporta que pudesse ser aberta na preamar—caso em que os riossao navega-
veis—e se fechasse na maré baixa.

Cumpre, todavia, prever duas objecções.
l.a iNotou-se particularmente nos portos da Mancha e do mar do Norte que, em

geral, nos portos que se entulhao a suppressao da inundação de grandes terrenos si-
tuados atrás do porto e cobertos nas altas marés, dessecando, mais ou menos com-
pletamente, na maré baixa, tinha por lim augmentar a obstrucçao do porto. Este facto
foi observado, sobretudo, em Ostende; mas elle se reproduzio sobre muitos outros
pontos dos mares que acabo de citar.

Em geral está admiltido que nao se deve supprimir senão com muita circumspec-
ç3o os terrenos inundados que dao lugar a correntezas immensas sobre o porto a
cada maré. Mas este principio deduzido dos exemplos tomados nos lugares em que
a accumulaçao de arèas é marilima applicar-se-ha também ao porto do Recife onde
como vimos, a accumulaçao de arêas marilimas é insensível? E evidente que não.
No caso das accumulações de arêas marítimas, a causa das vantagens da inunda-
ç3o de grandes terrenos é fácil de reconhecer. As arêas trazidas ao porto sao pro-
venientes das correntezas produzidas na maré crescente pela inundação dos ditos
terrenos, conduzidas em parte sobre essa superfície inundada, ficando apenas no
porto, em vez da totalidade, a mais grossa arèa. Chegando nas terras inundadas a
arêa se detém pela destruição da correnteza, e quando as águas diminuem , essa arêa
é apenas parcialmente reconduzida por ellas por causa, provavelmente, da pouca
agitação de sua grande superfície: emquanto que no canal do porto o aügmento da
correnteza leva uma parte das arêas trazidas pela maré crescente. A accumulaçao
de arêa desde então tem lugar mais fortemente atrás do porto do que na sua en-
trada, e a suppressao das terras inundadas faz com que o entulho proveniente do
mar se detenha no porto, É evidente porém que, se esta accumulaçao de arêa mari-
tima n3o existisse, a inundação das terrasatrás do porto seria mais prejudicial do que
útil; pois que não faria mais do que dar ao porto correntezas violentas sem proveito
algum. Tal é o caso do porto do Recife, onde a accumulaçao de arèas, em vez de vir
do mar, vem precisamente das terras inundadas, isto é, dos rios.

Notemos, todavia, sobre este assumpto que no Recife mesmo a grande largura dos
riose dos pântanos que com elle communicao inundando-se na preamar é uma van-
tagem emquanto os rios tiverem sua foz no porto; porque a correnteza da maré crês-
cente augmentada pela superfície dos terrenos inundados tem por fim levar para o leito
dos rios, da maneira que acabo de indicar, uma parte das arêas depostas por ellas

(6.17)
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no fundo do porto, e por conseguinte diminuir o entulho que teria lugar se os rios
fossem ma:s estreitos e os pântanos contíguos aterrados.

Nisso acha-se a explicação do faclo de que as arèas as mais finas não se deposi-
tão na parle do Norte do porlo.

Se tal não acontecesse, a parle mais fina da arôa que os rios trazem deler-se-hia

com abundância no Poço, além do deposito das grossas arèas diante da barra do Picão

quando a velocidade da correnteza na maré de crescente viesse a desapparecer por
causa do alargamento do leito. No estado aclual, ao contrario, as vagas do fundo

que tendem incessantemente a impellir a arèa fina para a barra do Picão conduzem-

na a um ponto onde a correnteza da maré crescente pode espalha-la e leva-la de novo

para o fundo do porto e para o leito dos rios qu5 a formarão.
Vè-se, pois, por esta consideração que a canalisaçílo dos rios poderia tornar-se

provavelmente muilo prejudicial ao porlo, em vez de lhe ser proveitosa, se se deixas-

se a foz destes rios sobre elle. Pelo que imporia, para poder eflecluar sem inconve-

nientes esta canalisação reclamada pelo commercio e salubridade publica, desviar

primeiro que tudo estes rios da maneira que indicamos. Por esse desvio dos rios,

havendo desapparecido a accumulação de arèas no porto, a existência dos grandes
terrenos inundados torna-se inútil á conservação do porto.

2/ A segunda objecção é relativa á possibilidade das inundações da cidade do Re-

cife. Trata-se de ver, se, pelo desvio proposto para os rios, a cidade não fica mais ex-

posta a ser inundada que d'antes.
Ora é evidente que se se dá aos rios para a sua sahida uma abertura, não de uma

secção somente, porém de uma largura iguala que ellestêm hoje, as condições serãp
idênticas: emquanto, ao contrario, ellas se melhoraráõ dando-se uma largura e uma
secção maiores. Nada impede de abrir 6 canal no alerro dos Afogados com uma lar-

gura tal que haja melhoramento nas condições actuaes. Para a entrada no alto mar,

que me parece já ter uma secção sulliciente, póde-se ainda alargar a abertura da
Barreta aléo nivel das marés baixas: trabalho de uma execução fácil, podendo-se dar
a este alargamento uma importância em proporção dos melhoramentos que se pode
fazer na situação da cidade do Recife sobre a possibilidade das inundações. Esta

questão pode portanto ser considerada como complelarenle independente dado me-
lhoramento do porto. Resta entretanto examinar, conforme as justas observações
feitas pelo Sr. conselheiro Cândido Baptista de Oliveira logo depois da publicação do
extraclo deste relatório : se a direcção das correntes de sahida não é tal que um vento
impetuoso fosse diminui-las todas simultaneamente e por conseguinte causar uma ac-

cumulação de águas que se espalhar ão sobre o solo da cidade.
No estado actual dascousas o braço direito do Capiberibe peneira no fundo do

porto seguindo uma cirecção que faz um angulo de "t35B, 
pouco mais ou menos, com
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aquella pela qual sabe juntamente para entrar no porto obraço esquerdo do Capibe-
ribe e o Beberibe. No caso de desviar-se os rios, esse angulo deve diminuir de 45°

4 a

quasi. Ficao portanto ainda 90° pouco mais ou menos entre as duasdirecções.O mesmo
angulo existe para as duas sabidas para o alto mar: uma pela Barreta, a outra pelo
inlervallo comprehendido entre o recife e a terra na direcção do Sul. O perigo nâo
seria portanto augmentado. Como no caso actual, um mesmo vento não poderia ser
directamente opposto a todas as desembocaduras. 0 caso em que o vento actuasse

pelas suas componentes, apresenta só uma ligeira diíferença; porém este caso é pouco
para temer-se, porque então a acção do vento acha-se quebrada pelo obstáculo opposto

por uma das margens. Todavia, para que objecção alguma possa ser fundada sobre
este ultimo caso, sobretudo porque eu considero a cidade do Recife como exposta a
uma inundação no estado actual das cousas, no caso de grandes chuvas precedendo
uma grande maré de equinoxio, e de um vento impetuoso perpendicular á cosia acorn-

panhando esta ultima, eu creio que convém alargar o canal que ha por detrás da ilha
do Nogueira, e cortar segundo o seu prolongamento a ponta do Pina, para que no
caso de necessidade a totalidade das águas do Capiberibe possa tomar esta direcção
e deixar ao Beberibe soa sabida pelo canal proposto dos Afogados.

O novo canal de que fallo deverá sahir para o mar diante de uma porção do recife

que está submerso em muitos pontos. Este canal é marcado sobre a carta e sobre seu

annexo. Seu fim é, de um lado, desembaraçar a sabida do Beberibe das águas do

Capiberibe, e de outro, sobretudo, levar por um caminho mais curto as águas

deste ultimo ao mar, partindo de um ponto onde o seu .nível è superior áquelles que
elles têm na cidade, de sorte a augmentara corrente de sahida. Emfirn, as duas sani-

das especiaes do Capiberibe, a do seu braço direito e o novo canal farião entre si um

angulo de 90.°
Quanto ao Beberibe podia-se lambem dar-lhe uma segunda sahida mais curta e com

uma corrente mais rápida do que pelos Afogados. Bastaria para isto cortar por um

canal o isthmo de Olinda no ponto E; porém depois do que dissemos precedentemente
spbre a formação do isthmo de Olinda, é evidente que esta abertura seria imniedia-

tamente tapada pelas arèas do rio repellidas pelo mar. Haveria sempre algum traba-

lho para conservar esta abertura. Para reduzir este trabalho o mais possível seria

preciso ter o canal fechado por uma comporia em tempo ordinário, e abrir unicamente

no caso de perigo para a cidade.' 
Dever s3-hi,a,também temarque u na parle das áreas, sobretudo nesla abertura,

flão fossejeyada paraioporlo. Para prevenir este efeito seria preciso construir uma
'rojuralhaou 

espiga perpendicular á costa :e, unir aoNorte da Barra-Grande o recife ao

isthmo de QJiníJa spfyre um,ponto collocado ao Norte do forte do Buraco e ao Sul do

ça^al de pefiíllo^ uma distancia Jeste ujtimo ipal ao terço quasi da distanciaap
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forte do Buraco. Creio que o canal do Sul para o Capiberibe é sufficiente e que o
canal E. nao é indispensável: porém, se ainda com o canal do Sul restasse algum temor

para a cidade, este canal E. seria ainda um remédio nestas circumstancias para o porto
com o soccorro de algumas precauções.

0 processo, que consistiria em melhorar o porto pelo augmento das correntes inte-
riores e que eu já combati, é também áquelle que mais augmentaria as probabillidades
de inundação da cidade, porque fechar aos rios todas as sabidas, menos o canal do

porto, é diminuir a largura das sahidasactuaes; além disso, um vento impetuoso vindo
do Norte 20° E., direcção do vento freqüente em Pernambuco, édirectamenle opposto
á corrente única do canal do porto.

Ás objecções que eu já apresentei anteriormente a este projeclo, tenho ainda que
accrescentar que augmentaria as probabilidades de inundação da cidade.

Do exame que acabamos de fazer dos Ires systemas que podem ser propostos para
dar ao porto do Recife urn regimen constante, a saber—o augmento da correnteza in-
terior, aeanalisação dos rios, eo desvio destes últimos, resulta que este ultimo só satis-
faz-nos e basta para o íim desejado; pelo que julgamos devê-lo propor.

Não basta porém conduzir o porto a um estado constante, é mister ao mesmo tempo
por trabalhos d'arte convenientes torna-lo tão vantajoso quanto fôr possível.

Eis a questão de que nos vamos agora occupar.
O ponto mais importante e mais urgente é tirar-se o banco que em face do forte do

Picão obstrue a entrada. Isto póde-se fazer com as barcas de excavação ajudadas, no
caso de necessidade, por chasses como indicamos mais adiante, em pouco tempo e sem
despezas muito grandes. Tanto mais que estas despezas podem ser reduzidas, podem
ser mesmo annulladas por uma boa coordenação dos diversos trabalhos.

Nós vimos com efleito que para desviar o curso dos rios seria preciso construir um
muro que partindo da margem esquerda do braço oriental do Capiberibe para o forte
das Cinco Pontas se dirigisse á extremidade do Norte da Barreta que deveria ficar
aberta. Porém seria bom dar a este muro, que teria já a vantagem de pôr fora do
porto uma parte dos bancos de arêa situadas ao Sul, urna forma que tornasse o porto
tão regular quanto possível. Para isto dar-se-ha a este muro uma direcção perpendi-
cular ao recife sobre um comprimento de 220 braças a partir do Norte da. Barreta;
depois se dirigirá para o Norte, formando um augulo de 45° pouco mais ou menos
com a primeira direcção, até o encontro com o bairro de Santo Antônio. Além disso far-
se-ha, a partir da ponta do bairro de Santo Antônio junto da igreja de Santa Rita, um
outro muro parallelo ao recife que irá reunir-se ao primeiro próximo á curvatura. Ô
intervallo B entre estes dous muros e a terra poderá ser aterrado por meio das arêas
extrahidas da entrada do porto e de outras regiOes pouco profundas, particularmente
da porção dos bancos de arêa chamados Coroa dos Passarinhos, que fica no porto,
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do que resultaria uma superfície de terrenos de 42,000 braças de muilo grande valor
e que poderá ser vendida. Esta venda, segundo Iodas as apparencias, reduzirá as des-
pezas da excavaçao á uma muilo pequena quantia, e pôde ser mesmo que as compen-
sasse inteiramente. Pelo limite que acabo de indicar o porto apresentaria ainda uma
superfície de 250,000 braças quadradas que depois da excavaçao poderia ser inteira-
mente aproveitada. Sua extensão seria pouco mais ou menos de 1,400 braças, e conse-
guintemenle sua largura média de 186 braças pouco mais ou menos.

Depois da suppressío das grandes correntezas do porto pelo desvio dos rios e da do
movimento das vagas pela elevação do recife, como indicamos, o porto do Recife teria
a tranquillidade de um bassin, assim como pela excavação dos grandes fundos que
lhe augmentaria a superfície na qual poderiao estar a nado os grandes navios : elle
seria, na sua totalidade, considerado como um immenso bassin de flot. Com iguaes
condições, que permiltiráo que os navios se approximem mais, sua superfície é mais

que suííiciente, e até mesmo este porto seria um dos maiores do mundo; emquanlo que
assim com as correntezas que elle tem, é apenas muito parcialmente utilisado.

A elevação do recife junto da ponta da muralha já levantada sobre elle ao Sul do
forte do Picão até á Barreta, é um trabalho essencial para destruir completamente
a agitação das vagas no porto.

Quanto ás despezas desse trabalho, ellas serão compensadas pouco mais ou
menos pela utilisação do recife, lambem levantado, para construcçao de armazém

para o commercio, como já o fez ver uma commissao composta dos Srs. Mello
Rodrigo, Theodoro de Freitas. Elisiario Antônio dos Santos e José Manoel Alves

Ferreira.
No plano que eu proponho para o melhoramento do porto, a communicação

estabelecida por terra afim de fechar a entrada do braço oriental do Capiberibe

entre o bairro de Santo Anlonio e o recife, daria a esta ultima muralha, assim

elevada, um grande valor, quanto ao objecto em questSo: assim como lambem a

venda dos terrenos comprehendidos sobre o recife poderia compensar, ou ao

menos diminuir consideravelmente as despezas de elevação; ao passo que as cons-

trucções sobre o recife dariao ao interior do porto um abrigo contra os ventos que
soprão em Pernambuco em permanência na metade E. do horisonte.

Pelos trabalhos que precedem, aos quaes é preciso ajuntar a construcçao de

um molhe em vez da ponte do Recife e a abertura de um canal no aterro dos

Afogados afim de desviar os rios, se poderia ter destruído já os principaes
inconvenientes do porto, a saber: sua obstrucção pelas arêas, suas fortes corren-

tezas, a agitação das vagas no seu interior, e mesmo a acçâo dos ventos: restão

ainda, porém, os inconvenientes da manobra no Poço para entrar-se no porto.
(G. 17)
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Ksle ultimo inconveniente poderá ser deslruido quàsi completamente, de uma
maneira provisória pela subvenção de um rebocador a vapor encarregado de
rebocar parcialmente os navios, quer saião, quer entrem. Isso lornar-se-hia,
entretanto, ulleriormente e em pouco tempo, se os ou.ros trabalhos de melhora-
mento elTectuados permittissem que o porto tivesse a importância que deve ter,

útil para recorrer a meios mais poderosos.
Duas disposições podem ser tomadas com este fim. A primeira consiste em

exeavar a barra do Picao e delia fazer a entrada do porto; a segunda, ao contra-
rio, a entulhar esta barra c a elevar o recife até á Harra-Grande. Este ultimo

trabalho pode ser feito com facilidade, visto a pouca profundidade deste recife

abaixo das baixas marés. A elevação em questão pôde ser elTectuada solidamente

por meio de blocs artiliciaes de argamassa formada com arêa e cal hydraulica.
Menos custoso seria elle do que. a exeavação submarinha da barra do Picão,

e como sobretudo teria por fim augmentar consideravelmente o porto, fechando

ao mesmo tempo o vasto e profundo espaço do Poço no seu interior, merece a

preferencia sobre a exeavação da barra do Picão.
Se se fizesse o canal E no isthmo de Olinda para diminuir as probabilidades de

inundação da cidade, trabalho que, como temos dito, acarretaria comsigo pro-
vavelmente a construcção de uma muralha unindo a terra próxima á este canal
ao recife e perpendicular á esle ultimo. Haveria, lambem, vantagem em elevar o
recife ao Norte da barra afunde diminuir a agitação do mar no Poço, e augumentar

a superlicie deste, no qual existiria ura ancoradouro seguro.
0 Poço assim limitado otTereceria uma superlicie submersa nas baixas marés de

303,000 braças cuja metade seria própria para ancoradouro. Esta superfície se
dividiria assim, ao Norte da barra, em frente e ao Sul desta ultima:

Ao Norte da barra ........... 68,500 braças.
Em frente da barra. 132,000 idem.
Ao Sul da barra 102,500 idem.

303,000 braças.

A parte collocada diante da barra seria um pouco agitada, porém o resto
formaria um muito bom ancoradouro no qual os navios poderião entrar e sahir
com qualquer maré tanto de dia como de noite, comtanto que se tomasse a pre-
caução demarcar a enlrada com um pharol. 0 Poço formaria assim no porto uma
enseada muito segura.

Eu tenho agora algumas considerações a acerescentar quanto ao augmento de

profundidade a dar á parte Sul do porto, profundidade que seria conveniente tornar
(G. 17)
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uniforme sobre toda a superfície afim de poder-se ulilis&r os cáes tanto do lado
de terra como do do recife para o descarregamento dos navios. A excavação poderia
ser feita por duas barcas de excavação; porém seria melhor utilisar-se toda esta
parte Sul do porto para fazer-se delia um immenso bassin. Poder-se-hia fazer ura
molhe partindo da extremidade Sul do bairro do Recife e vindo unir-se pcrpendi-
cularmentè ao recife.

Por este molhe, no qual se abriria uma abertura e portas, se isolaria o Sul
do porto. A excavação deste bassin poderia então ser feita a secco fechando mo-
menlaneamenle por um batardeau a abertura conservada no molhe para a entrada
do bassin. Quanto ao molhe, seria fácil a sua construcção ern pouco tempo por
meio do batardeau, cujo inlervallo seria cheio por uma mistura de pedrase belons.
Este molhe não se acha marcado na carta porque não é indispensável ao pro-
jeclo que proponho, mas elle seria urn melhoramento importante, e que unido
á elevação do recife ao Norte do pharol do Picão, daria ao porto do Recife as
condições de um perfeito porto, isto é, enseada, anteporto, e bassin de flot
gigantesco de nivel constante e com uma superfície de 155,000 braças.

Restaria para o anteporto uma superfície de 9.5,000 braças das quaes 59,000
formarião o anteporto propriamente dito desde a alfândega velha até o meio
da distancia entre o arsenal de marinha eo forte do Picão, região na qual as
ondas do fundo não poderiãopenetrar. Se se fechasse a barra do Picão, e elevasse-se
o recife ao Norte, a mesma vantagem teria lugar para as36,000 braças restantes.
A transformação do Sul do porto em bassin de flot teria ainda a vantagem de
tornar impossível toda a accumulação nova de'arèas nesta região depois da sua
excavação, mesmo no caso em que houvesse accumulação de arèas marítimas.

É evidente, com effeito, que a conservação do nivel d'agua na altura das altas
marés, nesta parte, tornaria nulla a correnteza que entra, e por conseguinte o
transporte de arôas. É verdade que a perda d'agua pelas portas e a differença
das marés consecutivas fazem ligeiramente variar o nivel em um bassin de flot,
porém não pode haver correnteza senão no momento da abertura das portas,
isto é, próximo ao instante da mais alta maré, instante em que o crescimento de
altura em um tempo dado é minimo, de sorte que a correnteza é então quasi
riulla. Ora, o calculo faz ver que esta correnteza suppondo mesmo as portas
abertas, não seria no momento do máximo, e por uma maré de equinoxio, mais
do que um meio palmo por segundo diante da alfândega velha. Esta correnteza é

já bem fraca para agitar as arèas.
A correnteza, próximo ás altas marés, será muito pequena ainda em relação

a estas ultimas, e cònseguintèmenle o transporte de arèas da entrada do porto para
o fundo séria impossível. Pela. mesma razão a correnteza no anteporto, cujo

(O. 17)
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máximo, se se nao fechasse a região Sul porá fazer um bassin de flot, seria de

meio palmo por segundo nas parles mais estreitas. Seria a seu turno quasi ani-

quiiada, e as arcas do Poço nao seriiío levadas nas marés enchentes para o ante-

porto. Em resumo: a separação do Sul do porto para formar-se um bassin de

flot, seria vantajosa para sustentar a estabilidade desta parle Sul, e favoreceria a

do anteporlo no caso em que a açcumulaçíío de arèa marítima, em lugar de ser

totalmente nulla (como tudo nos leva a crer, como temos exposlo no começo deste

artigo), seria, apezar de toda a previsão, ainda um pouco sensível.

Para não deixar nenhuma inquietação sobre as conseqüências do plano que pro-

ponho, eu vou agora examinar o que se passaria na entrada do porto no caso em que

a accumulação dc arèa marítima fosse completamente nulla. Acabamos de ver que

as correntezas serião reduzidas a um tal gráo de fraqueza para a separação do Sul

do porto, para formar-se um bassin de flot, que nao se deveria temer que ellae

favorecessem esta accumulação de areia do lado da entrada ; e de uma outra paris

que toda a accumulação de areia no Sul seria impossível. Porém junto á entrada íicao

as ondas do fundo que hoje ahi accumulão os depósitos dos rios perturbando a sua cor-

renteza. Quando os rios forem desviados, este primeiro gênero de acçao desappare-

cera e então o effeito das ondas do fundo será de impellir as arèas para a praia

augmentando a sua espessura, porque tal é o effeito natural destas vagas quando

nao existem rios que possâo dar lugar a bancos. Este effeito de ondas do fundo

nao é para temer-se, porque pela retracção das arèas feita a secco nas marés baixas

póde-se sempre impedir que as praias cresçao.

Quero, porém, suppôr as circumstancias mais desfavoráveis, e admitlir que, em

contrario á sua acção ordinária, as ondas do fundo possao accumular em bancos na

entrada do porto as arèas do Poço, e quero fazer ver que ha um meio fácil de des-

truir este effeito, e de reenviar ao Poço as arèas que delle sahissem. Ficaria, com

effeito, no leito do Beberibe, depois de fechada a communicação actual com o porto

por meio de um molhe substituindo o porto do Recife, um vasto espaço A marcado

sobre a carta e colorido de vermelho, espaço que poderia ser tirado ao leito do rio,

e utilisado das duas maneiras seguintes:

1/ Suppondo-se a accumulação de arèa marítima nulla conforme todas as pre-

visües, poder-se-hia, depois de fazer-se um cáes partindo do bairro de Santo An-

- tonio, próximo ao palácio da presidência, e terminando no bairro do Recife, próximo

da fortaleza do Brum, aterrar este espaço que poderia ser vendido para construc-

ções particulares, conservando comtudo uma parte, F, que no caso em que não se

transformasse toda a parte Sul do porto em bassin de flot, poderia servir para um

pequeno bassin de flot de ISO braças sobre 70, com planos inclinados sobre uma

parte do contorno para facilitar as construcçoes de navios. A receita resultante da

(G. 17)
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venda do terreno serviria para cobrir as despezas. Esta disposição é a que é figurada
na carta aqui junta.

2.' Se se teme ainda a aceumulaçao de arras marítimas, póde-se construir o cáes
de palácio á fortaleza de que fallo, porém em lugar de aterrar poder-se-ha fazer um
reservatório de chasse cujo canal terminaria na entrada do anteporto no meio da
distancia da fortaleza do Brum ao arsenal de marinha. Este reservatório de chasse
teria uma superfície de quasi 40 hectares e igual á do reservatório de Calais cujas
doze primeiras chasses levarão mais de 100,000 metros cúbicos de arèa. Por
meio de duas jetées lixas levava-se a correnteza a desembocar a uma distancia
do recife igual á do arsenal de marinha ao mesmo recife. Servir-se-ha, portanto
de guideaux em numero de 10 ou 15 para dirigir a correnteza sobre os bancos que
se quizesse deslocar, e a impedisse de fazer redomoinho atrás do lado do Sul do
porto. Por uma secção conveniente na abertura poder-se-hía dar facilmente á
correnteza uma velocidade de uma braça por segundo que tirasse não só as arêas
porém lambem os seixinhos, e conseguinlemente possuir-se-hia um poderoso meio
de ter sempre livre a entrada do porto, sem que aliás esla correnteza, que seria suffi-
ciente fazer obrar por uma meia hora nas grandes marés, perturbasse a tranquilli-
dade da parte do porto onde estivessem os navios ancorados. Creio mesmo que seria
conveniente unir este poderoso meio ás barcas de excavaç5o para desembaraçar a
entrada do porto ãctualmente obstruida. Se mais tarde se reconhecer, como é muito
provável, que a aceumulaçao de arèas marítimas não existe, poder-se-ha aterrar o
espaço A, ulilisando-o para conslrucções. Como a experiência tem provado que todo
o effeito útil das chasses é produzido em menos de uma meia hora, e como neste
intervallo o nivel no reservatório não abaixará de uma meia braça, poder-se-ha en-
t3o cessar a chasse, não se lendo mais a temer que o movimento das vagas possa ar-
rastar as arèas do fundo do reservatório que será mais baixo do que o batente das
portas. No systema de chasse de que fallo não se tem que temer a formação de
depósitos de arèas no Poço. Se o mar, depois da suppressão da correnteza dos rios,
continuar a obstruir um pouco a entrada do porto, não seria senão com arêas do
Poço que se poderia sem inconveniente reenvia-las ao lugar que as forneceu.

Quanto á Barra-Grande e ao Poço seria um grande erro crer que as correntezas
actuaes do porto podem servir para conservar sua profundidade, porque estas cor-
rentezas sahem por cima do recife submerso ao Norte do pharol e pela barra do
Picão. As correntezas têm já naturalmente uma tendência a elevar-se para a super-
ficie, e esta circumstancia de uma sahida feita pela superfície é muito favorável a
esta tendência para que fique effeito algum sensível no fundo do mar. Debaixo desta
relação a persistência da profundidade da Barra-Grande é ainda uma prova da ausen-
cia da aceumulaçao de arêas marítimas. Em todos os casos as correntezas de chasses

(G. 17)
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de que fallo serviria para o mesmo tím que as correntezas actuaes, e poderia mcsrnp

por meio de um canal no islhmo de Olinda ser levada a desembocar á vontade, seja
no anteporto, seja diante da barra de maneira a servir alternativamente de duas
maneiras. Duas jetées ta approximariilo da barra; barcase guideaux dirigirião então
a correnteza. Estes meios serião muito mais poderosos do que a correnteza actual

que provavelmente não actúa até ahi; porém não tem-se que temer eu ser obrigado
a recorrer-se a elles. Eu nio oscilo seniío por segurança contra todas as hypolheses
desfavoráveis que se poderia fazer.

Sabe-se que as primeiras chasses que se dao n'um porto produzem um effeito con-
sidera vel mente muito maior do que as chasses ulteriores, e isto resulta por causa da

«profundidade do canal, o qual augmenta a secção da correnteza e diminue a velo-
"cidade.

Eu farei notar a este respeito que, se se atracasse muitas linhas de barcas oppos-

tas á passagem da correnteza de maneira a destruir quasi completamente a corren-

teza superficial, augmentar-se-hia o effeito da correnteza na sua parle inferior, e em

chasses consecutivas se determinaria uma serie de excavações que augmentaria o

effeito das chasses. Não sei que este meio tenha sido empregado. Creio dever recom-

menda-lo aos engenheiros.
Resumindo tudo que precede, eu concluirei dizendo que o porto do Recife pó.de

tornar-se um dos portos mais vastos e tranquillos do mundo pela execução dos tra-
balhos seguintes:

1.° Abertura de um canal no aterro dos Afogados com a construcçao de urr\a

£}ponte sobre este canal.
2.° Construcçao de uma muralha partindo do limite Norte da Barreta prolongai}-

,4o-se sobre um comprimento de 220 braças perpendicularmente ao recife, depois
voltando-se 45° para o Norte a reunir-se á parte Nortedo canal precedente. Ao mesuio
tempo construir uma segunda muralha parallela ao recife e partindo do bairro de Santo
Antônio, próximo á igreja de Santa Rita, vindo unir-se á primeira..Finalmente , o

.aterro do intervallo dos dous muros por meio de arêas extrahidas do fundo do porto.
3.° Construcçao de um muro solido ou molhe no lugar da ponte do Recife entre

o quarteirão deste nome e o de Santo Antônio.***
_.* Elevação do recife por dous muros parallelos cujo intervallo fosse aterrado,

permittindo edificações que protegessem o porto contra os ventos.
5.° elevação do recife por blocs artificiaes desde o.pharol actual até ,á Barra-

Grande com a construcçao de um novo pharol na entrada da barra. Este ultimo
trabalho teria por effeito tornar accessivel de noite^a entrada do porto. Os.trabalhos

designados sob n. 5 podem ser adiados para depois dos primeiros, empregando pro-
visoriamente um rebocador.

t<s/Í7)
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6.° Construcçao no leito do Rcberibe de um cáes partindo do bairro de Santo An-
tonio, próximo do palácio, e terminando no bairro do Recife, próximo á fortaleza do
Brum. 0 inlervallo entre o cáes e o mar (n. 3) serviria para um reservatório de
chasse cujo canal terminaria no anteporto entre o arsenal de marinha e a fortaleza
do Brum. Estabelecimento de duas turn-wate-aprou e construcçao de alguns guideaux
moveis para guiar a correnteza chasse que seriao empregados concurrentemente com
as barcas de excavaçao para aprofundar a entrada do porto. 0 espaço do reserva-
torio de chasse poderia ser aterrado ulteriormente, se depois dos trabalhos prece-
dentes notar-se que o estado da entrada permanece constante.

Seria possível conservar, em caso de necessidade, o bassin de /lot neste espaço.
7/ Construcçao de um molhe perpendicularmente entre o recife e a ponta Sul

do bairro do Recife para transformar o Sul do porto em bassin de flot. Este tra-
balho é dispensável, porém seria vantajoso, e facilitaria a excavaçao indispensável
ao Sul do porto. Aos trabalhos que precedem, a segurança da cidade pode exigir
o alargamento do canal existente por detrás da ilha do Nogueira, e a prolonga-
ç3o do canal por detrás da ponta do Pina para uma sahida do Capiberibe deste
lado. Ao Norte pode-se também cortar o isthmo de Olinda por um canal E mar-
cado sobre a carta. Este ultimo trabalho exige outros ao Norte do Poço descrip-
tos no relatório, que permittiriao augmentar a enseada e o seu abrigo.

Rio de Janeiro, 29 de Janeiro de 1861.

i

Dr. Eram. Liais.

t *

(G. 17)
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0 porto de Tamandaré é formado por uma interrupção de recifes diante dos quaes
a costa entra fazendo uma curva muito pronunciada.

Os recifes vindos do Sul e que se compõem de fragmentos de linhas parallelas ter-
minao-se diante da embocadnra do rio Mambucabinha por uma massa de rochas sempre
submersa e chamada Picõo do Sul. A 370 braças N. 43° E. deste ultimo Picaocomeção
de novo recifes igualmente submersos e cobertos de uma a duas braças d'agua nas
marés baixas, os quaes se prolongao para o Norte. A extremidade Sul destes novos
recifes temo nome de Pieão do Norte. R entre estes dous Picõesque se acha a entrada
do porto de Tamandaré, porém esla entrada nSo é inteiramente franca. Temos a as-
signalar ahi duas rochas isoladas chamadas: uma Boia-Grande, e a outra Bota de
Dentro. Entre o Picão do Norte e a terra ha um grande banco de recife que se des-
cobre a cada maré chamado Ilha da Barra.

A pedra que tem o nome de Boia-Grande, e actualmente assignalada por uma boia
marcada na carta annexa com o nome acima, é muito pequena e coberta de 25
palmos d'agua nas marés baixas. Ella está pouco mais ou menos na direcçao prolon-
gada do massiço que forma o Picão do Norte, e a 150 braças deste ultimo. Sua dislan-
cia ao Picão do Sul é de quasi 240 braças.

O espaço comprehendido entre a Boia-Grande e o Picão do Norte chama-se Barra
do Norte; aquelle que é coirnrehendido entre a mesma rocha e o PieSo do Sul tem o

fG. 18)
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nome de Barra do Sul. Tanto a sabida como a entrada por esles dous espaços s3o

profundas, dando a sonda no meio, nas baixas marés, mais de 6 braças com fundo de
arôa grossa.

A pedra chamada Bota de Dentro é igualmente pequena e assignalada por uma boia
indicada na carta com esse nome. Ella nao é coberta nas marés baixas senão com
uma a uma e meia braças d'agua. Está pouco mais ou menos na direcçao prolongada
do massiço do Picãodo Sul, do qual desvia-se ligeiramente do lado de terra. Sua
distancia á Boia-Grande é de 180 braças, ao Picao do Norte de 200: e ao PicSo do
Sul de 230 braças, emquanto que sua maior dimensão nao excede a 10 braças. Os na-
vios que entrao pela Barra do Norte devem passar entre a Boia-Grande e a Boia de
Dentro onde se encontra um fundo de 4 a 4 ? braças, porque ao Norte da Boia de
Dentro ha numerosas pedras. Elles entrao no porto alravessando-o entre a Boia de
Dentro eo Picão do Sul onde o fundo é de 5 a 5 \ braças.

Esta passagem entre a Boia de Dentro e o Picão do Sul é de facto a única entrada
livre do porto, e todos os navios que entrao quer ^eh Barra do Ncrte quer pela
Barra do Sul devem passar por este intervallo para penetrarem no porto própria-
mente dito.

A entrada pela Barra do Sul é a mais segura por causa da sua maior largura, offe-
recendo, além disso, a vantagem de permittir a entrada no porto com uma profundi-
dade maior do que se se entrasse pela Barrado Norte, porque o intervallo entre as
duas boias, que é preciso atravessar neste ultimo caso, é menos profundo do que toda
a região que se tem de passar entrando-se pela Barra do Sul.

O massiço de recifes chamado Ilha da Barra começa a descobrir-se quasi 100 bra-
ças Norte 15° E. da Boia de Dentro, porém neste intervallo o fundo do mar é empe-
drado. Este massiço de rochas forma do lado do Norte o limite do porto, protegendo
este ultimo contra a acçâo dos ventos de E. e de NE., emquanto que a costa o pro-
fege conlra todos os ventos comprehendidos desde a direcçao N. até á SO., passando
por 0. Os recifes do Sul, dos quaes um mais ao Sul e mais próximo de terra do que o
Picão do Sul, descobrcm-se também a cada maré; e os bancos de arêa formados entre
estes recifes e a terra pelo rio Mambucabinha protegem igualmente o porto contra
íjs vagas impellidas pelo vento do Sul. Os ventos de SE. são os peiores em Taman-
daré, porque então as vagas entrando pela barra e por cima do Picão do Sul, que é
sempre submerso, penetrão pouco mais ou menos em toda a extensão do ancoradouro,
causando ahi uma grande agitação.

Depois de terem transposto a segunda entrada do porío comprehendida entre a Boia
de Dentro e o Picão do Sul, os navios podem ancorar com 4 braças de fundo de lama.
lista profundidade de 4 braças se conserva em uma grande superfície do porto e di-
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minue depois progressivamente permanecendo era 3 braças nas rnais baixas marés até
próximo á praia.

Os limites da região própria para ancoradouro devem ser fixados: ao Norte, por uma
linha partindo da Ilha da Barra ao trapiche e marcado por pontos na carta, porque ao
Norte desta linha ha recifes e o fundo di-ninue : ao Sul, este limite éuma linha tirada
do Ptcão do Sw/áembocadura do rio Mambucabinha ou rio das Ilhas. AoSu1 desta linha
ha igualmente recifes e um grande banco de arèa formado pelo rio. Nesta extensão o
porto apresenta todavia uma superfície de mais de 160,000 braças na qual póde-se
ancorar com um fundo de mais de 3 braças, e em mais do terço desta superfície encon-
tra-se fundo com 4 braças, e mesmo mais, nas mais baixas marés.

O porto de Tamandaré pode, portanto, receber os maiores navios.
Com esta ultima vantagem é evidente que, se o caminho de ferro actual da cidade

do Recife á do Cabo fosse prolongado até Tamandaré, este porto poderia tornar-se
uma succursal importante do Recife.

Elles offereeeriâo aos grandes paquetes a vapor uma segurança de ancoradouro
que elles não têm no Lameirão (porto do Recife). Entretanto haveria uma commu-
nicação rápida com a cidade do Recife sem perigo, o que não acontece actualmente
com a que existe por meio de embarcações. Haveria a vantagem para a tomada do
carvão e o recebimento das mercadorias.

\]\xí\\jetée de madeira pouco dispendiosa partindo da estação do caminho de ferro
lhe permitliria effectuar directamenle a sua descarga nesta estação.

0 porto de Tamandaré oífereceria igualmente boas condições para a organisação do
um porto militar.

Porém, qualquer que seja o uso que se lhe queira dar, a primeira condição a
satisfazer seria tornar o seu accesso fácil tanto de dia como de noite e sem o auxilio
de pra icos, pelo collocação de um pharol e a installação de alguns fogos de porto.
Com estes melhoramentos, pouco dispendiosos, Tamandaré receberia já uma grande
importância como porto de refugio para os navios sorprendidos pelas tempestades
sobre a costa da provincia.

O pharol poderia ser construído sobre a Ilha da Barra em A. Dous fogos de côr
collocados, um próximo do trapiche em D, outro em B, próximo a foz do rio Mam-
bucabinha, marcarião do lado de terra o limite do ancoradouro. Um terceiro fogo

*

de côr seria collocado em C sobre o alinhamento do j harol A no meio da barra. Fi-
nalmente, um quarto fogo seria posto sobre a Ilha da Barra.

Poder-se-ha então entrar de noite mareando, e da maneira seguinte:
1.° Pela barra do Norte entrar-se-ha projeclandi) o pharol A sobre o fogo C mareando

nesta direcção até que se veja o fogo Eprojectado sobre o fogo D. Nesse momento se
terá passado o Ptcão do Norte e a Boia-Grande, e ter-se-ha a Boia de Dentro na direc-

(G. 18)
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çSo do fogo B; marear-se-ha então ao Sul de 15° a 25° 0. até que se veja o fogo A
projectado sobre o fogo D, depois do que pondo a proa entre B e G entrar-se-ha no
porto sem perigo algum.

2.° Pela Barrado Sul se entrará projectando o pharol sobre o fogo D até que se
veja o fogo B, por 0.10° N., depois do que se mareará entre os fogos Be C.

Para a entrada durante o dia, signaes collocados nos pontos D, C e B serviráõ como
o pharol A e o reverberoE, a guiar para a entrada pela mesma maneira.

Os azimuths aqui indicados são azimuths verdadeiros ou astronômicos. Para os
passarmos a azimuths magnéticos é preciso meller em conta a declinaçao magne-
tica que achamos ser de 9o 56' 45" a 31 de Março de 1860.

0 único inconveniente que apresenta o porto de Tamandaré é ser um pouco agi-
tado pelos ventos SE. Diminuir-r<e-ha muito esta agitação fechando por um molhe
de blocs artificiaes de granito e betons o intervallo eomprehendido entre a Ilha da
Barra e Boia de Dentro, elevando por um molhe semelhante o massiço do Picão
do Sul. Existem nas margens do rio Una, a quatro milhas Sul de distancia de Taman-
daré, collinas graniticas que fornecerião os materiaes necessários. Encontra-se mesmo
rochas desta natureza a 11/2 milha mais próximo da Pedra do Porto. Porém a im-
portancia actual de Tamandaré não me parece justificar um igual trabalho. Seria
melhor e mais econômico cavar na grande planície arenosa, no meio da qual se
acha construído o forte de Tamandaré, um anteporto e um bassin de flot. O lugar
mais propicio seria entre o trapiche e o forte afim de aproveitar-se o mais possível
o abrigo da Ilha da Barra. Jeleés de madeira servidão para guiar os navios para
a entrada. Com este trabalho, a elevação dos recifes do Picão do Sul e da Ilha da
Barra tornar-se-ha quasi inútil. Pela conslrucção de que acabo de fallar se tirará
de Tamandaré toda utilidade, seja como porto commercial, seja como porto militar.

Em resumo: os melhoramentos que o porto de Tamandaré, a meu ver, reclama,
são, por emquanto, um pharol sobre a ilha da Barra e alguns fogos de porto, e
signaes afim de transformar este ancoradouro em porto de refugio.

Se se quizer fazer delle um porío commercial ou militar, o trabalho de melhora-
mento consiste em cavar um anteporto entre o forte e o trapiche, e accrescentar
mesmo um bassin de flot. A magnitude destes trabalhos não sendo, visto a exten-
são de terreno plano, limitada senão pela importância que se liga á localidade.

Em todos os casos, porém, se se prolongasse o caminho de ferro da cidade do
Recife á do Cabo até Tamandaré, este porto tomaria com vantagem o lugar de es-
cala dos grandes paquetes a vapor, e os únicos trabalhosa effectuar-se, neste intuito,
serião uma estacada de madeira ao longo da qual os paquetes virião amarrar-se.

Eu farei notar, terminando, que o porto de Tamandaré não parece ter tendência
alguma a accumular-se de arêas.

(g. 18)
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A natureza do fundo é própria a assegurar-nos completamente a este respeito.As arèas do no Mambucabinhasao recalcadas pelas vagas para o Sul, onde ellasseaccumulao em bancos. Ha aqui mais uma prova confirmando o que eu disse no Re-latono sobre o porto do Recife e os meios de melhora-lo, a saber: que sobre a costada província o mar nao tende a formar depósitos de arèas, e que estes depósitos for-roados sobre estes mesmos pontos sao todos devidos aos rios.

Rio de Janeiro, 6 de Fevereiro de 1861.

Db. Emmànüel Lia».
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Senho*.

Tenho a honra de submetter á alta consideração de V. M. 1. o decreto iuntncreando o credito supplemenlar de 1,141:267*087 para o exercício de 1839-1860que dentro de poucos dias se ha de encerrar.
Como já me foi dado trazer á augusta presença de V. M. 1., ainda agora devo dizerque a reproducçao da necessidade de se crearem estes créditos procede da fallencia dabases sobre qae se organisao os orçamentos, nao 8e attendendo mesmo ao aJmelde de^as provenientes do maior desenvolvimento qae vai tendo „ serviço da Zr-

Z LZT* "" 
a dem°ra ^ eSclareci"»"l<» ^ *™» ser fornecepor algumas thesouranas, como ora succede com as das províncias de GovazMaUo^rosso e R,o-Grande do Snl, coita, o governo na alternaíiva de deixar porTifazer serv.ços prestados ou de crear créditos por estimativa sempre fallivel • masco™das nas hjpotheses é preferive. attender-se antes a primeira,! vacillo em ped rV. M. 1. a soa approvaçao para o credito qae proponho, tanto maiS qnanto apenas elevao algansmo da despeza do exercício a 172:052*996 mais do que os créditos decretadospara o exercem de 1861- Í862, e mesmo porque presnmoqae n, IkS^Z

o,z ¦*em diversas «*" *• «••*-«<»«-»£¦£.«
Sou, com a mais subida consideração,

De v M. I. subdito reverente e criado

Sebastião do Rego Barros.

l^íí-iriiY. ,¦ -.'¦.-. .'*-•- ¦' .' ' \"-'i:''í;
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DECRETO N. 2716 DE 26 DE DEZEMBRO DE 1860.
Autorisa acredito supplementar de 1,141:267*087 para as despezas de diversasrubricas no exercido de 1859 — 1860.
Attendendo á insulliciencia do credito votado pelo art. 6- dalei n. 1040 de 14 deSetembro de 1859 para as despezas do ministério da guerra, em diversas rubricas do

do § 2 do art. 4- da le.n. 589 de 9 de Setembro de 1850: hei por bem autorisaro
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credito supplemeutar de 1,141:2670087, distribuído eonforme a tabeliã que com este
baixa, devendo esta medida ser levada em tempo opportunoao conhecimento do corpo
legislativo.

Sebastião do Rego Barros, do meu conselho, ministro e secretario de estado dos ne-
gocios da guerra, o tenha assim entendido e expeça os despachos necessários.

¦ 
.

Palácio do Rio de Janeiro, em 26 de Dezembro de 1860, trigesimo-nono da Inde-
pendência e do Império.

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
¦*¦_.''"' ¦ 
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Sebastião do Rego Barros.

. _,

tabella a que se refere o decreto desta data, quç aütoklsa o credito supplemextar
de 1,141:267^087 para asdespeiasdo exércicio de 1859— 1860.

Art, 6o da lei n. 1040 de 14 de Setembro de 1859.
§ 3.* Conselho supremo militar. ..:...
§ 6.° Arsenaes de guerra  . . .
§ 7.° Corpo de saúde e hospitaes
§ 9.° Exercito  ,

12.° Gratificações diversas. .
15.° Recrutamento e engajamento .
18.° Obras militares. . . .
19.° Diversas despezas e eventuaes . . . .
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3:5190780
167:7470307
120:0000000
520:0000000
30:0000000
70:0000000

100:0000000
130:0000000

Rs. 1,141:2670087

Palácio do Rio de Janeiro, em 26 de Dezembro de 1860.

* * ......

Sebastião do Rego Êarros.
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Senhor.

Sendo reconhecida mente iusuílicienle o credito de U,755:9V|079o concedido pelocorpo legislativo ao ministério da guerra para o exercício corrente de 1860 a 1861,
indispensável é decretar-se um credito supplementar dc 1,110:0000000 distribuídos
por diversas verbas do orçamento.

0 credito para o exercício corrente é o mesmo que havia sido decretado para o
anterior de 1859 a 1860, e, tendo-se demonstrado sua insulhciencia, decretárão-se
créditos supplementares em 2o de Fevereiro e 26 de Dezembro do anno próximo pas-sado, na importância de 2,541:267^087, incluindo 1,400:000^000 postos á disposição
da legação dc Londres para compra de fardamento, armamento, etc.

A despeza em geral tem diminuído, como se pode ver do credito agora pedido,comparado com os do exercício anterior, que, sendo igual em algarismo, é realmente
menor considerando-se que em algumas verbas ha sobras em conseqüência dasrefor-
mas da secretaria de estado, da repartição do ajudante-general e da contadoria geralda guerra, e da conversão das companhias de pedestres ern corpos de guarnição, d'onde
resultou ficar sem applicação parte dos créditos concedidos para os paragraphos porondecorrião essas despezas; e menor seria ainda o déficit se fosse licito passar os
saldos de umas para outras verbas.

As alterações por que tem passado o corpo de saúde, devidas ás crescentes neces-
sidades deste ramo de serviço, e á creação de hospitaes nas provincias da Bahia, Per-
narobuco e Mallo-Grosso, cujas despezas não erão conhecidas quando se confeccionou
o orçamento açtualmente em vigor, juslüicão suflicientemente o augmento de credito
para esta verba.

Posto isto, Imperial Senhor, tenho a honra de apresentar á consideração de V. M.
Imperial, afim de que se digne approvar, o decreto junto, que autorisa o credito sup-
plementar de 1,140:0000000.
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De V. M. Imperial subdilo respeitador
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DMÉTO N. 2703 ÜK 20 Dlfi MARCO DE 1861.

Autovisa o credito suplementar de 1,140:000(000 para as diversas fulmmsno exer-
etch corrente de 1860 a 1861.

Atlendendoá i iisii llicicncia cio credito votado nõarl. 6° da lei n. 1041 de lide Selem-
brode 1859 p&ui as despezas da repartição da guerra em diversas rubricas do exerci-
cio corrente de 1860 a 1861, hei por bem, lendo ouvido o conselho de ministros, e em
conformidade do §2°doarl. li da lei n. 589 de 0 de Setembro de 1850, aulorisar o
credito supplemcnlar da quantia de 1,1 40:000^000 distribuído conforme a tabeliã
que com este baixa, devendo esta medida ser levada em t?mpo competente ao conhe-
cimento do corpo legislativo.

O marquez de Caxias, do meu conselho, presidente do conselho de ministros, e
ministro e secretario de estado dos negócios da guerra, assim o lenha entendido e ex-
peça os despachos necessários.

Palácio do Hio de Janeiro, em 20 de Março de 1861, 409 da Independência e do
Império.

Com a rubrico de S. M. o Imperador.
Marquez de Caxias.
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TARELLA A QUE SK REFERE O DECRETO DESTA DATA QUE AlTORISA O CREDITO SLPPLE.HENTAR

m 1,140:000#000.
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Art. 6° da lei n. 1041 dè 11 de Setembro de 1859.
§ 1.* Secretaria de estado e repartições annexas .
§ 3.° Conselho supremo militar. . . ..... .
§ 7.° Corpo de saúde e hospitaes.
^ ô . ivxerciio. .y . . . ..........

|| 11.° Repartição ecelesiastiea
8 12.° Gratificações diversas. ........ .
§ 15.° Reçrutamenlo e engajamento. .... . .
§ 17.° Presidio de Fernando. . . . . . . . . .
§ 19.° Diversas despezas e evenluaes . . . . . .
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Palácio do Rio de Janeiro, cm 20 de Março de 1861.
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140:000#000

Rs... 1,140:000|000

Marquez de Caxias,
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