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ARTIGO 1°

Canhão
Chama-se canhão ou peça, ou bocca de fogo uma arma de
fogo não portátil, cujo serviço exige o concurso de alguns
homens e animaes, e o emprego de apparelhos apropriados.
O corpo do canhão de ?c,5 de campanha, do systeraa Krupp,
ô de aço fundido e consta de dons tubos de fôrma exterior,
tronco-conica, com o comprimento total de lm,80.
O tubo interior, ou tubo alma, vai desde o extremo anterior,
ou corte da bocca, até a face anterior da moríagemãa cunha.
O tubo exterior, ou reforço, reveste e reforça o tubo alma;
desdü a culatra até Om,80 do corte da bocca.
Nota-se no reforço :
l. ° A mesa de mira ;
2.° Os munhões;
3 • ° A eulatra,

Mesa cie mira.— Pouco além do mtmhão direito ha no
reforço uma saliência com a parte superior plana, que é a mesa
de mira e tem um orifício central para receber o pé da mira e
outro lateral, roscado, para o parafuso de pressão que a fixa.
A mira, de fôrma cylindro-ogival é limitada por um batente,
e o pé, que se introduz na cavidade da mesa, ó guiado em seu
alojamento, por um dente e fixado por um parafuso de pressão.
A altura da mira acima do plano da mesa é de O m ,04.
A linha de mira, isto é, a distancia do vértice da mira ao
eixo do canal da alça, é de O m ,940.
Munlxões.— São as saliências cylindricas reforçadas por
embases, por meio das quaes o canhão se apoia sobre o reparo.
Seu diâmetro é de O™,070.
Culatra.— E' a parte posterior, de forma prismática,
arestas chanfradas e ângulos arredondados, com Om,200 de
comprimento e Om,185 de largura e altura.
Distingue-se na culatra :
a — A superfície superior, que toma o nome de mesa da
culatra e, nella se observa o seguinte :
do lado esquerdo, dous traços perpendiculares, aos quaes
se ajustam as faces do nível de pontaria ;
do lado direito, o encaixe da alça com boccal de bronze, onde
ha uma fenda para dar passagem á cabeça de um parafuso fixo
á haste da alça e uma mola para fixai-a.
b— A' meio da aresta posterior superior, um orifício
cylindrico, aberto obliquamente em toda a espessura da
parede, serve de porca ao parafuso do ouvido.
c— A morlagem da cunha, abertura transversal de
fôrma trapezoidal, cujos lados menores suo parallelos.
Superior e inferiormente, a mortagem tem rebaixas que
servem de guias á cunha.

No extremo esquerdo da face superior ha a porca, ondo
penetram os filetes do parafuso director.
Na face anterior uoíam-se duas cavidades, uma superior, outra inferior, que servem para facilitar a introducção
o extracçSo do oUurador.
A mortagem termina do lado direito por um caixilho
de bronze, fixado exteriormente por três parafusos, que
serve para proteger o extremo da cunha.
d — A bocca de carga, canal cylindrico que coincide com
o prolongamento da câmara, com O m ,064 de comprimento, sobre Om,079 de diâmetro, aberto na. parte posterior da culatra
e que serve para introduzir o projectil na câmara.
O comprimento total do reforço è do l111,000.
A parte do tubo-alrna não reforçada vai da extremidade anterior do reforço até ao corte da bocca na extensão
de Om,80.
No interior do canhão nota-se :
a—Alma, vazio interior destinado a receber a carga,
resistir à acção dos gazes da combustão da pólvora e dirigir
o projectil.
Divide-se a alma em parte raiada e câmara, ligadas
entre si por um adoçamento.
A parte raiada é cylindrica e tem 24 sulcos ou regos,
formando espiral da esquerda para a direita e denominados
raias, que teem por fim imprimir ao projectil um movimento
de rotação inicial determinado, para que este tenha a estabilidade necessária, durante o seu trajecto no espaço.
O iutervallo entre duas raias consecutivas, que se denomina
cheio, conserva as mesmas dimensões em todo o seu desenvolvimento e tem Om,0028 de largura.
A superfície superior que limita o cheio chama-se liso.
As raias são de passo uniforme, com"32 calibres de cornprirflf u to, o que quer dizer que ura ponto qualquer do projectil
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faz uma revolução completa em torno de seu eixo num espaço
igual a 32 vezes o seu calibre, ou 2m,40.
As raias teem Om,00125 de profundidade e O111,007 de largura.

inferior nSo roscada do parafuso do ouvido, que limita assim
o percurso da cunha no acto de abrir.
Quando a culatra está fechada, a parte inferior do canal do
parafuso do ouvido acha-se no prolongamento do orifício aberto
no grão de cobre roseta, que, obliquamente atravessa a cunha e

A Câmara, de forma cylindrica, é lisa e tem Om, 180 de comprimento e Om079 de diâmetro, terminando anteriormente pelo
adoçamenío, superfície curva que a liga á origem das raias e,
posteriormente, pelo alojamento do obturador.
b—Q obturador, também conhecido por annel de Broa^
dwell, è um annel de aço muito elástico, que tem por fim vedar a
fuga de gazes pelas juntas do apparelho de fechamento.
Tem a secção triangular com um dos lados convexo pelo
qual se adapta, por pressão, ao seu alojamento e outro plano
contra o qual se applica a placa da cunha, ou placa de
contra-apoio.
Na face plana do annel ha doas sulcos circulares que dão
logar a três nervuras, e servem não só para melhor adaptação
das duas superfícies em contacto, como também para neutralisar
a acção dos gazes que tendam a insinuar-se entre ellas.
c—A Cunha, que constituo o apparelho de fechamento, é
uma peça de aço de secção transversal trapezoidal, tendo a secção longitudinal a mesma figura, na qual o lado menor é substituído por um circulo; ella tem por fim fechar a câmara,
resistindo á pressão dos gazes, e sustenta a placa de contra
apoio contra o obturador, comprimindo-a de modo a apresentar
uma resistência superior ao esforço produzido pela deflagração
da carga de projecção.
Este sjstema de fechamento se diz por—compressão inicial.
A fôrma trapezoidal da cunha permitte-lhe ajustur-se á
mortagem, quando a culatra está fechada, e resvalar parallelamente pelas suas faces na occasião de abrir.
Na aresta arredondada da parte superior, posterior da cunha,
lia uma Calha com dous batentes, onde penetra a extremidade

a placa.
Ainda nessa posição, o extremo inferior do parafuso apoiase directamente sobre um pequeno annel de cobre, que è o obturador das secções do ouvido, e cujo fim é impedir a passagem de
gazes na junta formada pela extremidade do parafuso do ouvido
e pelo grão do ouvido.
O obturador das secções de ouvido adapta-se em seu alojamento [na calha, corres^: jr^endo ao extremo superior do
grão.
Na parte mais estreita da cunha, ao lado direito, ha um
vasado de secção circular, com o diâmetro igual ao da câmara,
o qual, quando a culatra está aberta, põe a bocca de carga em
communicação com a câmara, para dar passagem ao projectil
e ao cartucho.
Na face anterior da cunha ha uma cavidade circular de
m
O ,105 de diâmetro e O m ,15 de profundidade, destinada a receber
aplaca de contra apoio, que, quando disposta em seu alojamento, eleva-se de O m ,001 sobre a face anterior da cunha.
Nesta cavidade ha um pino fixo, que se introduz em um
orifício apropriado na parte posterior da placa, para que esta só
mantenha sempre na mesma posição, devendo para isso fazer-ss
coincidir o traço aberto no bordo da placa com o seu correspondente na cunha.
A placa é um disco circular de aço, pouco elástico de Om,105
de diâmetro e Om,016 de altura, tendo na face anterior uma
depressão circular deO m ,002de profundidade, limitada por uma
facha annular de 0,m012 de largura, que, quando a culatra está
fechada, se apoia na superfície plana do obturador»

A depressão da placa correspondo nessa posição ao fundo
da alma.
Na'face superior da cunha, do lado esquerdo,, ha uma
cavidade de secção semi-circular com O1",055 de diâmetro, onde
se alojamos filetes do parafuso dircclor, terminada por um
rebaixo onde se apoia o pé do mesmo parafuso.
Na cabeça da cunha prende-se a chapa testa que lhe serve
de batente, com Om,013 de espessura.
Nesta chapa ha seis vasados, destinados :
O maior, a receber a parte lisa do parafuso director da
cunha; três, aos parafusos de fenda que fixam a chapa desta
á cabeça da cunha e cuja ordem do collocacão é indicada por
pontos ou signaes existentes, riao só nas cabeças dos parafusos,
como nas margens dos respectivos orifícios.
O quinto, vasado, é roscado, para servir de porca ao eixo do
linguete, e o Sexto, também roscado, destina-se ao parafuso que
fixa,a mola do linguete. Ha também nesta chapa um pequeno
rebaixo, onde se adapta o pino da mola.
No vasado do parafuuso director ha no exterior um
resalto annular para servir de batente ao cubo da alavanca,
com um dente para limitar-lhe o movimento, e, no interior um rebaixo, formando plano inclinado, onde se adapta
a extremidade anterior da parte filetada daquelle parafuso .
O comprimento total do parafuso é de O m ,122 e a parte
filetada de Om,033; a parte que se introduz no rebaixo da
cavidade semi-circular da cunha tem Om,010 de altura e
Om,019 de diâmetro, e a. parto lisa da extremidade qpposta
mede O,"79, tendo uma fenda para receber a chaveta que fixa
a alavanca atravessando-lhe o alvado.
A chaveta tem um furo na extremidade opposta á .caiu
para receber uma cavilha.
A alavanca é um cylindro de aço massiçò, tendo no centro

o cubo onde está aberto o alvado por onde sé prende ao parafuso director.
O braço direito da alavanca distingue-se por um rebaixo
annullar.
Apparollio de segurança. —O dispositivo destinado a impedir que o parafuso director se desloque, dando
logar a abrir-se a cunha durante o tiro, denomina-se apparelho de segurança e compõe-se de um linguete Q uma, mola.
O linguele, que tem proximamente a fôrma de um gatilho
das antigas armas de percussão, consta de crista, batente,
corpo, vasado do eixo e dous planos de apoio.
A mola consta de : lamina, vasado e pino de reteem.
O modo de acção do apparelho de segurança é o seguinte :
abatido o batente do linguete no entalhe do alvado da alavanca,
quando a cunha está completamente introduzida em sua mortagem, o parafuso director não pôde destorcer-se, para manter
fixo nessa posição o linguete, a parte mais larga da lamina da
mola applica-se contra um dos planos de apoio que este tem
exteriormente ao orifício que dá passagem ao seu eixo de
rotação.
Oixvido.—E' o canal oblíquo aberto na culatra que atravessa a cunha, e pelo qual se communica o jacto da estopilha
à carga de projecçuo.
Esse canal é aberto em diversas peças, que são: o parafuso do ouvido, o obturador do grão, o grão da cunlia e o
grão da placa.
Quando a culatra está fechada, esses orifícios formam um
canal continuo que termina no centro da placa no fundo da
câmara.
I*avalt»so-oti.-vid.o.— E' uma peça ligeiramente troncoconica de Om,091 de comprimento sobre 0,m019 de menor
diâmetro, da qual só a parte central ê filetada, terminando a
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parte superior em um capuz destinado a impedir, quó pela
ujção dos gazes, a estopilha, saltando, vá ferir os artilheiros e
dcstinando-se a parte inferior não filetada a desusar pela calha
da cunha, para limitar-lhe o movimento.
O capuz é aberto pela frente e pelo lado esquerdo para
ditar a salada dos gazes, e do lado direito ha uma abertura
.menor destinada ao braço da esíopilha, na parte superior ha
um orifício correspondente ao canal do ouvido e do mesmo
diâmetro para dar passagem ao diamante. Na parte posterior
inferior ha um batente que não só limita o movimento do
parafuso, apoiando-se na aresta posterior da culatra, como
serve de ponto 'de applícação à chave com que se atarracha o
parafuso em sua porca.
,
O obturador das secções do ouvido é um annel de cobre
de secção triangular que, como já dissemos, se colloca na calha
da cunha em um alojamento apropriado e serve para vedar a
passagem de gazes entre o extremo do parafuso e a parte
superior do grão da cunha.
O grão da cunha é um cjlindro de cobre, vasado no
interior, que penetra por compressão em um orifício aberto
obliquamente no corpo da cunha, cuja parte inferior de maior
diâmetro é chanfrada.
O grão da placa é uma peça de cobre análoga à precedente,
porém de menor comprimento, que se introduz na placa por
compressão de trás para deante, tendo na sua circuinferencia
maior, um dente de aço para melhor fixar sua posição.
Tanto o grão da cunha como o da placa são de cobre roseta;
e não se abre o ouvido directamente no corpo da cunha,. oorque,
si assim fosse, em breve a cunha estaria- em condições de não'
poder servir pelo alargamento sempre crescente do ouvido Em
cada bateria vão sempre alguns grãos de sobresallente e desde
que os ouvidos estejam muito dilatados, facilmente se extrahem
e substituem.

ARTIGO 2°
Reparo
O apparelho destinado a supportar o canhão chama-se reparo .
O reparo do ca"nhíío de 7°,5 é metallico e pertence à ordem
dos reparos de falcas parallo-convergentes.
Suas partes principaes são: as falcas, o eixo, as rodas, o
machinismo de elevação e os appendices.
Falcas
As falcas são duas chapas 4e aço collocadas a cutelo sobre
o eixo, com os bordos superiores e inferiores virados em cantoneira para o lado interior e mantidas fixas á distancia por
quatro laleiras cravadas, duas cavilhas de atracar e a chapa
da canteira.
O espaço comprehendido entre as falcas denomina-se espalho das falcas,
Nas falcas nota-se:
Os montantes constituídos pelas partes mais elevadas, que
são parallelas e abrangem todo o espaço comprehendido entre a
frente ou testa do reparo è a segunda (aleira.
Deste ponto em deante as falcas convergem para a canteira
e vão ^íminuindo de altura.
A parte convergente das falcas denomina-se cauda por extení../:), também chamada flecha, como rios reparos de madeira
deste gênero, cujo terço posterior era massiço.
Nos montantes notam-se: a superfície superior do cavaileiro, na qual se acha o rebaixo que serve de leito á chapa da
'
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munhoneira e a superfície inferior à qual se applica a chapa,
que serve de caixa do eixo.
Na chapa da munhoneira, que reveste o cavalleiro, notam-se
nas extremidades as duas abas posterior e anterior, e, no centro
a volta onde o munhão repousa.
Nessa chapa ha dons olhaes: um que recebe o eixo da sobremunhoneira, outro para firmara sobre-munhoneira, por meio
do travessão do ferrolho pertencente ao fecho.
O fecho compõe-se de: ferrolho, tranquela e cadeia.
No ferrolho notam-se: o punho, ou parte cylindrica, o
espelho, ou parte chata com abertura para entrada do olhai da
tranquei a e o espigão.
Na tranqueta notam-se o olhai e o corpo com uma parte
roscada, que atravessando o montante recebe no interior deste
uma porca que a manteem em sua posição, servindo de eixo a
parte lisa junto ao batente.
Na, cadeia notam-se: a travinca, acorrente, oanneleo
grampo, que a prende á falca.
Na sobre-munhoneira nota-se : na extremidade posterior
os olhaes ou anilhos da charneira: no centro a volta, que é a
capa do munhão, e na extremidade anterior os dous anilhos do
travessão e o bico, que serve de punho para abrir ou fechar a
sobre-munhoneira.
Cravada na parte inferior do montante ou sub-cavalleiro,
ha em cada falca uma chapa ou semi-braçadeira articulada, com
outra inferior, que fôrma a caixa da braçadeira do eixo, ligando
este solidamente ao reparo e nella se notam as duas abas posterior e anterior, havendo nesta um anilho que recebe o e:xo da
semi-braçadeira inferior e, no centro, a volta ou capa do eixo,
cuja parte culminante ô plana e serve de encaixe á parte plana
do eixo.
Na semi-braçadeira inferior notam-se : na extremidade anterior, os dous anilhos da charneira que recebem o eixo da bra-

•i, na posterior uma aba com vasado por onde passa um
oarafasò que a liga á sem i-braçadeira superior e ao bordo
inferior da falca; no centro a volta, que ú a capa do eixo.
Chamam-se táleiras as chapas de ferro com os extremos
rocurvadós em angulo recto, cravados pelo lado interno das
•:,s ligando estas solidamente entre si.
primeira taleira, que õ a mais próxima á 'testa, do reparo,
notana-se urnapassadeira de ferro, onde se prende o
t.apa, engolia, parte curva c superior, destinada a permitiu 1 a
inclinação do canhão abaixo do horizonte.
Na segunda taleira ou taleira de mira ha um corte para a
passagem dos tirantes do mecanismo de elevação.
As terceira e quarta táleiras acham-se na catida e são
aproveitadas para, formarem «m pequeno cofre, que se denomina
cofre da flecha, interiormente dividido em dous compartimeníos,
dos quaes o menor ô -destinado à almotolia e à lata da graxa,
e o maior a conter alguns accessorios.
No cofre notam-se as faces lateraes guarnecidas por cantoneiras cravadas ás falcas; a tampa ligada á cabeceira anterior
por uma dobradiça e interiormente revestida por uma alrnoíada
<.i e cortiça coberta de tecido de unho, tendo um caixilho de
ferro para fixar a almotolia» ou lata de azeite, e a lata da
graxa.
No exterior da tampa-ha uma forqueta de ramos flexíveis
que prende o punho do leme na posição de descanso ; o fecho
em que se notam : a aba, o gonzo e o espelho, com abertura
para entrada do olhai da tranquela fixada á cabeceira posterior do cofre.
Naaiapa da canteira nota-se :
Na parte superior :
1..° O supporte do eixo do leme, de base triangular, que
compõe-se de dous montantes com olhaes para a cavilha que
sorve de eixo ao leme,
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Esta cavilha compõe-se de cabeça e corpo, tendo um orifício
próximo ao extremo do copo por onde passa um pino de abrir.
2. ° O grampo do leme, de base triangular, onde ha o alojamento do dente do leme e o competente encaixe em fôrma de
forqueta.
3.° A luneta, grosso olhai de ferro, pelo qual termina posteriormente a cónteira e serve para engatar na clavija do
armão.
A parte inferior da chapa da cónteira denomina-se chapa
ao rasto e nella se notam uma cavidade onde se aloja a maça da
lanada e a parte curva denominada talão.
O leme é um tubo de ferro formando uma alavanca curvada nas duas extremidades em sentidos oppostos e terminado
por uma parte massiça ; seu fim principal é deslocar lateralmente o reparo durante a pontaria.
No leme notam-se o punho, extremidade onde o servente,
applica as mãos para deslocar o reparo; a haste, que é a
parte media comprehendida entre as duas curvaturas e o pé
formado pela parte massiça, onde ha o ferrolho e o olhai com
que o leme se liga á cónteira.
No ferrolho há o alçado e opalhetão com um resalto e
um dente.
De um lado e outro da cónteira ha duas pregadeiras de ferro
denominadas azas da cónteira, que serrem para suspender o
reparo.
Os appenãices são : o estrilo do soquete, o estribo da
lanada, o estojo da lanterneta, o estojo do diamante e o cofre
de flecha já descripto.
O estribo do soquete no exterior da falca esquerda consta
de estojo da maça e supporte.
O estojo da maça é uma caixa de ferro de fôrma cylindrica
forrada de sola e ligada á falca por uma braçadoira fixada por
dousrebites.
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O supporte é uma braçadeira articulada, onde repousa a
extremidade da haste do soquete.
A parte fixa do supporte é cravada à falca, e a parte movei
tem uma aba vasada para receber a chaveta que a prende á
parte fixa.
A chaveta tem um olhai para o francalete, que em occasião
da marcha a prende ao soquete.
O estribo da lanada, no espalho das f áleas, consta de braçadeira articulada e descanso.
A braçadeira articulada, fixada ao eixo, é semelhante á do
supporte do soquete.
O descanso é a cavidade formada pela parle interna da
chapa do rasto e onde se apoia a maçada lanada.
O estojo da lanterneta na falca direita:
E ' u m a caixa de ferro cylindrica, forrada interiormente de
feltro e fixada á falca por uma larga braçadeira, também de
ferro.
A tampa, que ê de sola, prende-se por uma correia a um botão
fixo no exterior da caixa.
O estojo do diamante na falca direita:
E' um tubo de Ia tão preso à falca por duas braçadeiras de
ferro, tendo a braçadeira superior um grampo para o francalete
enrolado no cabo do diamante.

ARTIGO 3°
Eixo
O eixo é urna peça de aço solidamente ligada ás falcas, no
sentido transversal, por baixo dos montantes e em cujas extre-
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ARTIGO 4°
faceiras onde se apoiam as topadouras,
Nota-se no corpo a parte cylindrica e central corresponi.lho das falcas, nos extremos da qual ha dous rebaixos planos onde se apoiam as semi-brâçadeiras superiores, para
impedir a rotação do eixo.
Um outro r;;
; ma fôrma <i
. i à braçadeira
da lanada.
As partes excedentes do corpo oompreheridid;
os reb;ú
braçadèíras e as cabeceiras teem a fôrma
conica.
Mfmjas são as partes extremas do eixo, de fôrma conica,
desí
receber os cubos das rodas e teem uma pequena
íuclínacãGÍpara baixo, denominada carroçada.
Próximo á ponta da manga ha um. escatel onde penetra o
sotroço, peça de ferro, que atravessa a manga e é fixada por
uma chá veta com francalete.
O fim do sotroço é impedir que a roda se desloque e salte
fora da manga.
Entre a testa do ouloíã roda e o sotroço interpõe-se uma
arandela de ferro munida de gancho,
Para tornar mais sólida a ligação do systema, o eixo prendese ainda ás falcas por dous tirantes que são fortes barras de ferro
terminadas de um lado por olhaes que formam as topadouras e
se enfiam pelas mangas apoiando-se contra as cabeceiras do
eixo, e pelo outro lado vSo prender-se em olhaes atravessados
por cavilhas de cabeça chata, mantidos por pinos, que também
atravessam, os das orelhas da chumaceira, sendo estas ligadas
ás falcas por quatro parafusos de cabeça quadrada e porca sexta vada.

Rodas
Chamam-se rodas as peças circulares que, applicadas ás
mangas do eixo, transformam o attrito de arrastamento em
attrito de rolamento, diminuindo o esforço a empregar na
tracção.
As rodas do reparo do canhão de 7C,5 são compostas de
diversas partes, que se ligam e consolidam entre si, a saber :
1.°
2.°
3.°
4. °

i

Cubo.
Raios.
Coroa.
Chapa do trilho.

Oizbo. — E' a parte central da roda, e neste se distinguem
o corpo e o apoio, ambos de bronze.
O corpo que é a peça principal, consta de um cylindro oco,
chamado liso ao cubo com um disco circular fixo, ou testa do
cubo, próximo a uma das extremidades, terminando a outra
por uma parte tronco-conica, onde se encaixa o apoio.
A testa tem doze orifícios circulares, por onde penetram as
cavilhas que atravessam os pés dos raios.
No interior ha um orifício tronco-conico ou olhai do cubo,
que recebe a manga do eixo.
No olhai do cubo ha um rebaixo annular com quatro canaes
para dar passagem â matéria graxa com que se lubrifica o eixo,
a qual è introduzida por um orifício roscado, aberto obliquamente na testa e fechado por um parafuso de fenda.
O apoio, que é uma [peça circular semelhante á testa do
cubo, tem, como ella, doze orifícios que são quadrados e
.10

onde passam as mesmas cavilhas e mais um orifício central,
pelo qual se adapta á parte conica do corpo,
A parte saliente ô revestida por ura aro de ferro cravado,
onde se encaixa o resalío datopadoura, havendo uma aroella de
couro que se interpôs entre a topadoura e o cubo.
Ralos. — São as peças de madeira que, partindo do cubo,
vão terminar na coroa. Os raios sEo doze. Distinguem-se era
cada raio : o pé, ,1 tá wa e a espiga.
Pé é a parte inferior do raio, em forma de cunha, -que
repousa sobre o liso do cubo, onde é apertado entre a testa e o
apoio e fixado por uma cavilha, que, atravessando o centro do pé
e os' dous discos, é presa "por uma porca na extremidade que
excede da testa do cubo ,
Os -pés dos raios adaptam-se uns ao lado dos outros em
fôrma de adüelas de barril.
Taboa ou corpo do raio ô a parte livre comprehendida entre
o pé e a coroa : tem três faces, sendo plana a exterior c as duas
interiores bolçadas.

dá á's rodas maior elasticidade e resistência e decompõe a acção
do peso applicado sobre o eixo.
Coroa é a parte circular de madeira onde terminam os
raios. Compõe-se do seis pinas que. se ligam entre si por
tarugos de madeira.
Em cada pina lia dous orifícios cylindricos quo recebem as
espigas dos raios,
Chapa do trilho é um aro do ferro com o diâmetro pouco
inferior ao diâmetro exterior da coroa, onde é introduzido a
quente e fixado por cavilhas com porca,
A chapa ao trilho tem por fim travar todo o sysíema,
garantindo aenriesrno tempo a fôrma circular da coroa, condição
principal a que as rodas devem satisfazer.
Os,sulcos abertos no solo pelas rodas chamam-se carril, e
largura do carril a distancia do meio de uma chapa do trilho
ao da outra, ou ainda o distancia da face interna de uma das
chapas do trilho á externa da outra chapa.

a»— E' a parte superior do raio que se introduz nas
mortagens da coroa, onde é apertada por uma pequena cunha
de macieira ,

ARTIGO 5C

A (ürecçíio dos raios não segue a normal ao cubo, são inclinados para o exterior, o que dá á roda a fôrma de um cone, cujo
eixo coincide com o eixo do cubo .
Essa inclinação dos raios denomina-se cupeiro e tem por
fim dar à roda maior resistência contra os excessos de pressão
e os choques violentos que a viatura soffre, quer pela inclinação lateral do tqrreno quer pela existência de sargetas ou
regos, o que vem actuar contra a testa do cubo e contra o bordo
exterior da chapa do trilho da roda que estiver mais baixa.
O cwpeiro tem mais as seguintes vantagens: augmenta a
estabilidade cia viatura pelo augrnento da base de sustentação,

Machinismo cVelevação
Para se poder fixar a pontaria em todas as posições que o
campo de tiro permitte, ha entre as falcas ura apparelho denominado machinismo d'elevação,
O machinismo d'eleoação consta de parafuso duplo,
mesa e tirantes.
Parafuso duplo é um systema de dous parafusos de
aço, combinados de modo tal, que um se move dentro do outro,
que lhe serve de porca.
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O parafuso interior só recebe o movimento de translação,
emquanto o exterior tem os dous movimentos de rotação e
translação.
O parafuso exterior termina, na parte superior por uma
cabeça exagonal que recebe o volante de bronze, o qual a cada
revolução completa que faz, eleva ou abaixa a culatra de uma
altura igual a um passo do parafuso exterior mais um passo
do parafuso interior.
O parafuso interior termina na par te superior por um sector
circular, sobre o qual repousa a culatra do canhão e ó ligado
aos tirantes por uma cavilha.
Mesa ó uma peça de bronze inteiriça, contendo a porca que
recebe o parafuso exterior e tem um movimento de rotação em
torno dos munhSes que a terminam e se fixa ás falcas.
Tirantes são duas barras de ferro que, prendendo-se de
um lado e outro á cabeça do parafuso interior, vão divergindo
terminar junto ás falcas, onde gyram em torno de uma cavilha
de atracar, que aí ;> v O' .sontantes. Para manter constante a divergência GU , :'::ie.;3, a cavilha é revestida por
trez tubos de ferro.

ARTIGO 6°
Armão
O armão constitue o jogo dianteiro da viatura, da qual
o reparo ó o jogo trazeiro.
O armão consta de estrado, cofre, eixo, rodas e lança.
O estrado é formado por quatro barras de aço dispostas
longitudinalmente, tendo as duas centraes ou calha a fôrma
de cantoneiras em angulo r e c t o e a s d u a s lateraes ou chedas
a mesma fôrma, porém com as abas recortadas.

As quatro cantei:.
ío ligadas na parte anterior a uma
outra cantoneira disp:
entlicularmente à calha e denominada- l)
o pela parte posterior ao eixo,
Cravada sobre a boléa-mestra, calha e chedas ha uma
chapa de aço crivada em que os fv
põem os pés, quando
vão assentados no cofre e se denomina concha e tem a parte
anterior levantada e as laterae.1 reviradas para forou •
guardas.
A. calha termina anteriormente pelo encaixe da lança
reforçado por três braçadeiras cravadas, notando-se na primeira
o olhai, a que se prende o descanso e na segunda o vasado, onde
penetra o pino, que prende a lança.
Na parte posterior da calha, que excede ao cofre e se denomina recavêm, acha-se a clavija, grosso gancho de ferro, preso
à calha por oito parafusos.
Na claüija nota-se o vasado para a chá veta.
Na chaveta, que é de ferro redondo notam-se: aponía,
o dente, o batente, o punho em fôrma de cotovello, e o olhai,
por onde se prende a chá veta á cadeia.
E"* sobre a clavija que se suspende a luneta do reparo, e
oste' systema de ligação dos dous jogos da viatura denomina-se
por suspensão.
Na cheda esquerda ha uma alça de ferro para segurar a
unha, do alviao.
Nas extremidades da boléa-mestra ha dous olhaes fixos,
destinados aos ganchos dos balancins.
Os balancins são de aço e teem rio meio um g incho pelo
qual s"e suspende nos olhaes da,boléa~mes(ra e nas extremidades dous olhaes, onde se prendem os ganchos dos tiraníes da
parelha tronco.
O cofre ê uma caixa rectangular de aço, solidamente parafusada ao estrado e serve para transportar a munição e alguns
accessorios do canhão.
J i'
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O cofre é formado por urna armação de barrinhas de aço
cobertas por folhas de aço cravadas.
E' interiormente dividido em seis compartimentos, três
superiores e trez inferiores.
Os compartimentos superiores destinam-se : o da direita
á caixa de acoessorios; o do centro a bolsas de sola com
cartuchos e o da esquerda a uma gaveta de ferro que contém
a tabeliã de tiro, as estupilhas, as espoletas e outros objectos.
Os compartimentos inferiores destinarn-se : os do LIS lateraes
a caixas rectangulares de ferro ou porta-balas e o do centro a
bolsas de solar com cartuchos.
O cofre é posteriormente fechado por uma porta formada
de barrinhas cobertas de chapas de açoe que prende-se ao fundo
do cofre por três dobradiças.
De cada lado da porta na metade inferior de sua altura
acha-se cravada uma barra curva em arco de circulo denominada pendurai, que, passando por uma alça de ferro cravada
ao cofre, vai terminar em fôrma de T.
Quando se abre o cofre, a porta descança, pelo meio sobre o
recovem, e sendo sustentada nos lados pelos swpportes, forma
a mesa para a distribuição da munição.
Na faca exterior da porta acha-se cravado de cada lado
um olhai para o fecho e na parte central da mesma porta
as duas azas de vergalhão de ferro com quatro rebiíes cada
uma, asquaes servem de pegadeiras para abertura do cofre.
Na parte posterior do cofre e correspondendo aos olhaes do
fecho da porta ha duas tranquetas com olhai que, gjrando em
torno de um eixo fixo, vão apoiar os olhaes sobre os olhaes da
porta, fechando-a e recebendo o cadeado ou uma corrente terminada em travinca presa ao cofre por um grampo.
Na parte superior do cofre notam-se lateralmente collocadas
as varandas, vergalhões de ferro com sapatas cravadas.

Na parte anterior do cofre ha sete pares de alças para
atracar a ferramenta de sapa por meio de francaletes e quatro
apoios de ferro para o mesmo fim.
Eixo
O eixo do armão é da fôrma e das dimensões do do reparo,
tendo, porém, quatro rebaixos para assentamento das braçadeiras, que o fixam ao estrado por meio de parafusos com
porcas, e mais quatro menores, estando duas em cada braço
para assentamento dos travessões que sustentam os estojos de
lanternetas fixados ao eixo por meio de grampos com porcas
nas extremidades.
Rodas
As rodas do armão são idênticas ás do reparo,
Lança
A lança é collocada na parte anterior do armão e divide-se
em três partes: couce, haste e ponta.
Couce é a extremidade da lança pela qual se prende ao
armão ; tem a fôrma rectangular e notam-se nelle um orifício
que dá passagem de lado a lado ao pino, que prende a lança
ao respectivo encaixe, e o batente, que limita a sua entrada.
Haste è a parte livre da lança de fôrma ligeiramente
conica.
Nota-se na haste a alça, que prende o francalete do descanso .
Ponta é a extremidade livre da lança, onde se nota o casde ferro, que guarnece a lança por esse lado, no qual

ha dons olhaes para as alças que atracam os cinxaãores dos
animaes da parelha tronco.
Para conservar a lança na Jiorizi atai, quando as parelhas
estão desengatadas, apoia-se a viatura sobre o descanso, que
também pôde ser empregado para ailiviar e dar mais liberdade
aos animaes de tronco, quando de parelhas engatadas se tem
de fazer estação mais ou menos prolongada em um ponto
qualquer.
O descoMSo é um tubo de ferro, tendo na extremidade
superior um olhai que o liga á primeira braçadeira que
reforça o encaixe do couce da lança,
Na parte inferior o descanso termina por unia sapata que
lhe serve de pé.

Appendices do arnião

Para 'r-.uisportar alguns objecíos além dos que vão no interior do cofre lia no armão alojamentos apropriados, denominados appendioes, que suo: o porta-balde, o portct-caiosa de
graooa e os estofos de lanternetas.
Porta-balãe é um caixilho rectangular de folha de aço cravada por baixo da concha e do lado direito, onde se transporta o
ue fica seguro por meio de urna correia'atravessando a
• : : , respectiva tampa.
Porta,-caixá de <•'• • é outro caixilho rectangular do
folha de aço e de mei
lensões, cravado í,:> L::
• • • •
da concha e no qual se introduz a caixa de graxa.
JBjStoJ os de- Ií.io.te:rjicítia,s.1— S;lo duas faixas de IQJ
semelhantes a caixas de binóculos, que se acham presas ao eixo
por meio do.s respectivos r; :
utaa de ca
/em
para o U-anspori' ?.
iamenietus, duas •
lio.

Notam-se nos estojos das lanternetas:
No interior: dous compartimentos cylindricos para rodas de
feltro;
No exterior : a tampa, com dobradiças, na qual se nota a
aza, o batente de tranqueta com olhai para a travinca e a
cadeia com grampo e travinca.

ARTIGO 7°
Palamenta e accessorios
Dá-se o nome de palamenta aos diversos instrumentos empregados no serviço do canhão.
Os objectos, que não sendo indispensáveis no serviço do
canhão, teem, comtudo, uma utilidade immediata, chamam-se
accessorios.
Escovão—ê uma haste cylindrica de madeira, tendo n'uma
extremidade uma maça da mesma substancia e na outra uma
escova; destina-se á limpeza da alma do canhão e a descarregal-o, no caso de engasgamento do projectil.
Distinguem-se no escovão: a haste, a escova da alma e a
maça.
Haste—é uma peça cylindrica de madeira, que o servente
empunha.
Nota-se na haste: em uma das extremidades a espiga ou
parte que se embute na maça, e na outra um espigão de ferro,
que de um lado fixa-se por sua mécha a uma mortagem aberta
na haste e do outro termina em uma parte roscada, a qual
recebe uma porca de latão, que fixa a escova á haste.
No corpo da haste notam-se : duas braçadeiras, uma que
reveste a extremidade próxima à escova e completa a ligação do
J//

espigão com a haste por meio de duas pequenas cavilhas de ferro,
e outra serre para descansar a lanada no respectivo es tribo; a
parte anterior do espigão é também revestida por um aro de
latão, fixado por um pino do mesmo metal e na extremidade
exterior nota-se ura parafuso que serve de apoio a dous seguimentos de latão, os quaes destinam-se a manter a estabilidade
da escova sobre a baste.
Maça — ó uma peça cjlindrica de madeira, tendo na parte
anterior uma mortagem, onde se embute a espiga, o uma parte
posterior concavá, onde se apoia a parte anterior da ogiva do
projeciil armado, quando se descarrega o canhão; esta peça ó
fixada à espiga por duas cavilbas de cobre rebatidas sobre
rosetas dó mesmo metal, e por dou s aros, um de ferro e outro
de cobre, sendo este fixo por .ires parafusos e outro por pinos.
Escova da alma—é o conjuncto de duas aduellas de madeira
exteriormente torneadas e fixadas ao espigão e unidas entre si
por dous atineis de cobre e outro menor de ferro, e por umatranqueta de ferro, que as atravessa, no centro da qual passa o
ospigíío rebatido em suas extremidades sobre rosetas do mesmo
metal.
Nota-se em cada aduella : calha, parte conca vá, que assenta
sobre o espigão; feminella, parte torneada, onde se encontram
os alvèolos, pequenas cavidades nas quaes se alojam os feixes de
cri na animal em duas ordens cylindricas interrompidas pela
ondulação central, tendo-cada ordem 44 alvèolos, dispostos em
eslrias alternadas de 5 a 6 feixes ; anterior e posteriormente
ha rebaixos, onde assentam os armeis.
A escova da alma é protegida por uma capa cvlindrica de
couro, que se prende á haste por um francalete, tendo nq fundo
uma alça também de couro para facilitar a sua extracção.
Escova, da câmara — é uma escora d u p l a , «cndo ura dos
lados plano e o outro curvo com
cadeira, c destina-se
á limpeza da câmara do

ISoquete — O soquete é destinado a levar ao sou alojamento
o projectil e o cartucho, consta de haste e maça.
A haste ê um tubo de ferro em que se notam : o punho e a

:,ruzeta,
O punho Q uma das extremidades do tubo guarnecida por
•.lous anneis de ferro, dos quaes o interior serve de batente ao
soquete, quando elle se acha no respectivo estribo, e o exterior
reforça a boca do tubo e se destina a augrnentar o braço da
.alavanca da cunha, quando for necessário,
A cruseta è uma peça em fôrma de segmento circular,
jjodendo gyrar em torno de um eixo fixo no centro, o destina-se
a limitar a penetração da maça na câmara, nos tiros de salva.
Maça,. — E ' u m cylindro de madeira, de diâmetro pouco
inferior ao da câmara, terminando inferiormente por uma parte
adelgaçada em espiga, que- penetrando na haste do soquete ò
ú li fixada por uma cavilha e pelo eixo da cru seta.
Diamante. — E' uma agulha grossa deaçoponte-aguda,
com espiga rebatida' sobre uma arruéla de ferro e tondo um
cabo de madeira. Na cabeça do cabo ha um gorne para dar
passagem ao francalete que prende o diamante ao reparo'.
JOetoM.ad.or. -— E' urn cordel de linho tendo era uma das *
'••errádades um gancho á® ferro e na outra o braceletc que ó
üina alça da mesma corda.
Entre o gancho e o bracelote ha unia corrcãiça
madeira.
.A.lça» ele mira. — A alça de mira, ou simplesmente
alça, é uma regua graduada,- que se colloca na culatra do
canhão e serve para dirigir o raio visual pelo ponto de mira
ao alvo.
À alça compSe-se de haste e caixa.
A. haste, de seeção triangular e ângulos arredondados, tem

32
na face direita uma escala graduada em grãos e vigésimas
partes de gráo desde O até 14°.
Na face da frente ha do lado direito uma escala com
pequenos traços, representando 50 metros cada um, desde
O metros até 4,200 metros.
Do lado esquerdo da mesma face acham-se no sentido transversal os números que representam a correcção normal
correspondente ás distancias inscriptas na respectiva escala.
Na face da direita ha na extremidade inferior da haste um
pequeno parafuso de aço, 'com cabeça de fenda, que serve
de batente ao cursor.
A haste termina pelo lado de cima por uma oruzela em
que se nota na parte superior o leito onde é soldada a caixa
e duas faces planas, uma anterior, outra posterior.
Na face anterior vê-se a seguinte inscripção : VL 940™,
que designa o comprimento da linha de mira, 940 metros.
Na outra face vê-se o numero 7,5, representativo do
calibre do canhão e as iniciaes F K, que são as de Frederico
Krupp, autor do systema de artilharia e o numero de ordem
da respectiva bocca de fogo.
A caixa è um cylindro oco de latão soldado ao leito da
cruzeta, tendo na parte superior uma fenda para dar passagem ao espelho e na superfície anterior a escala das derivações: correspondendo cada traço a -^ do gráo, ou 3 minutos.
A escala é dividida de zero até vinte e cinco pequenas
divisões para a esquerda e de zero a cinco divisões para a
direita, estando o zero no plano do eixo longitudinal da
haste.
Um parafuso de aço, que atravessa a caixa a todo comprimento, termina do lado direito por unia cabeça de bronze
serrilhada e serve para dar movimento ar espelho, e do lado
esquerdo mantém-se por uma porca de "ço com arruéla de
bronze.

Este parafuso, atravessando o alvado do espelho que é
roscado, fal-o caminhar para um outro lado, conforme o
movimento impresso á cabeça serrilhada.
A parte superior do espelho tem um entalho em fôrma de
• < amado entalhe de mira. e pelo qual se dirige o raio
visual de quem faz a pontaria. ?
Quadram te de .nível. — E' um instrumento d
i a medir os ângulos de elevação que o canhão deve
'•egarpara attingir uin ponto determinado.
O guadrante emprega-se para verificar- os ângulos dados
l>elas alças, ou para dar a elevação necessária ao eixo do
canhão, quando for impossível visar directamente o alvo,
como nos tiros indirectos, ou ainda nos tiros directos, cuja
distancia for maior de 4200m, limite máximo da graduação da
alça.
Este apparelho consta de um esquadro de latão, com
os lados do angulo recto guarnecidos por eantoneiras do
mesmo metal, que lhe servem de mesa e um nível de bolha
de ar.
No esquadro nota-se a ft
, dá circulo guamocida interiormente por uma cremalheira, toiulo conceii!
mente um ••>
"alarde metal branco, no qual se acha
gravada n
ala de i
:
:;esde zero ato
cincoenta e cinco grãos ; nota-se mais no esquadro o furo para
o parafuso, que èoei.
li
O nifel é um tubo
i caixa d
. « a COR;
o nível
lado da
chanfrada, tendo .
,
está grav Ia a e
íibrangom no
cada
uma
ido meio £
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O nível é movido por uma entrosa que se engrena na crernalheira e um rodete que atravessa a caixa do nível e termina
exteriormente por um botão de cabeça serrilhada .
Para dar ao canhão a inclinação precisa por meio de quadrante faz-se o nonius percorrer o limbo até ao numero de gráos
fracções de gráo correspondentes á distancia do alvo, ajustamse as faces do quadrante aos dous traços perpendiculares da
mesa da culatra e move-se a culatra do canhão até que a
bolha de ar occupe o centro da janella do nivel marcado por
dous traços transversaes.
,0 quadrante não dá approximações menores de três minutos.
O quadrante é acondicionado em uma caixa triangular de
madeira forrada de camurça.
. — Para impedir a entrada de água ou de pó no
interior do canhão durante marchas ou permanências nos
parques, adapta-se á boca do canhão uma espécie de rolha
denominada tapa .
A tapa do canhão de 7°, 5 consta de um cylindro de carneira
fechado por dous cylindros circulares de madeira, sobre os quaes
se fixam por meio de parafusos duas armaduras de latão em
fôrma de prato, das quaes a interior ou compressor é roscada e
a exterior ou obturador apoia no corte da boca do canhão por
uma parte circular saliente revestida de uma arruéla de couro.
O vazio interior da bucha contem lã cardada e comprimida.
Um parafuso de bronze com cruzeta atravessa pelo centro
a buxa e as duas armaduras de latão, tendo uma parte roscada
que se atarracha na armadura interior e termina em uma
arruéla com pino de bronze, havendo outra que o firma á
armadura exterior pelo lado do centro.
Para fechar a boca do canhão introduz-se a tapa e torcendo
a cruzeta do parafuso da esquerda para a direita, o compressor
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avança pelos filetes do parafuso, approximando-se do obturador'
festas condicções a bucha expande-se, augmentando de diâmetro, e fecha hermeticamente a boca do canhão.
Como pela trepidação da viatura o parafuso pôde destorcer-se durante as marchas e perder-se a tapa, prende-se a
cruzeta do parafuso a uma passadeira fixa á primeira taleira
do reparo por meio de um fiel de couro cru trançado, que tem
cm uma das extremidades a alça que o prende á cruzeta da tapa
c na outra as casas com botão e passador.
Capa da cxilatra.— Para preservar do. pó os apparelhos de fechamento e obturação reveste-se a culatra com
uma capa de lona debruada de carneira, que tem um alojamento
revestido interiormente de couro para o capacete do parafuso
do ouvido.
A capa fecha pelo lado da alavanca por meio de francaletes e pelo lado inferior por um botão de couro.
Ooifa,.— E' uma espécie de bolsa de sola que serve para
preservar da lama e da humidade o extremo mais delgado da
cunha, afivelando-se por uma correia ao caixilho de bronze
fixado na face direita da culatra.
Bolsa de estopillras, — E' uma pequena bolsa de sola
com tampa, tendo os bordos interiores revestidos de lã, e na qual
se guardam as estopilhas.
Na parte posterior da bolsa ha dous passadores de sola para
uma correia com fivela, destinada a cingir um dos artilheiros, e
ua anterior ha na tampa uma pequena ponta de correia com
casa para fechal-a por meio do botão fixo á bolsa.
Bolsa de cartuchos. — São bolsas rectangulares de
ola com tampa da mesma matéria divididas interiormente em
lüatro compartimentos, em cada um dos quaes se acondiciona

s
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lia duas correias
prendem
;
De i
"icção do
porta-bolsa.

mra os ganchos do

l.-*orita"tlbolsa,—• E' uma correia terminada por d
ganchos de ferro, pelos qxuu.ss o servente transporta a bois,
inão para a peça, p
o porta-bolsa á tiracollo da dir
para a esquerda. Próximo ás duas extremidades da cor:
porta-bolsa acha-se cosida a ella uma outra correia denomic;
guarda.
]Porta-l:>alaè. — São caixas rectangnlares de folha dt
ferro cota tampa de dobradiça e dous fechos de, mola.
No fundo notam-se : quatro camas circulares para os pv
j
jectis, em cada uma das quaes ha um disco do borrachavulcanisada para amortecer os choq.
Na frente da caixa, ha duas aberturas para facilitar o func-,
cionamento da tampa e duas laíeraes para.óccultar as azas
servem para a sua •/onducção,
Na tampa ha interiormente o compressor chapa de í>
com quatro orifícios, onde se alojam as ogivas dos projectis fui
j
cionando sobn
• dous ramos, mantidas por seis
:
parafusos qu • ..
,
-s faces anterior e pôster1
j
da tampa,
O-ctveta» — E' uma caixa
alar,de folha <
sem tampa, que existe no cofre do armSo, destinada a acondicionar objectos diversos.
iaveta nas.duas,faces menores tem dua-.

Do lado do caixilho menor ha um estojo de madeira com capa
de carneira, para guardar a tabeliã e o registro de tiro do
canhão.
Caixa de espoletas.— São duas caixas de folha de
ferro estanhado, de forma rectangular e ângulos arredondados,
sendo uma maior destinada às espoletas de tempo e outra menor
destinada ás espoletas de percussão.
A caixa maior tem no interior uma peça de madeira com
quinze cellulas para alojamento das espoletas e na parte interna
da tampa uma almofada de feltro, fixada por arrebites de talão
com arruélas.
Sobre a tampa, que è de dobradiças, ha uma alça de ferro
gyrando em dous cachimbos,e duas aldrabas que,fecham a caixa,
engatando-se nos vasados dos pinos da caixa.
A caixa menor é de construcção e fôrma semelhantes, tendo
a peça de madeira dezeseis cellulas para espoletas e dous
vasados rectangulares destinados a duas caixinhas de metal
com tampa, destinadas aos capiteis das espoletas de percussão.
Caixa de accessorios.~E' uma caixa de madeira de
fôrma rectangular, com tampa de dobradiças e fechos de
aldraba.
Lateralmente tem no exterior duas alças de sola.
No interior ha vinte e quatro cellulas, onde se alojam
diversos objectos.
A.lmotolia.— E' uma lata em fôrma de frasco para transportar azeite, com rolha de cortiça, coberta por uma chapa de
folha com argola ; fixada a rolha ha um pincel de cabello.
Lata de graxa.— E'uma caixa rectangular, delata,
com tampa de dobradiça, fecho e alça de arame,
Capa do parafuso de elevação.— E' Um cylindro de carneira com duas correias e fivelas para se pren-
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chapa de aço, que fôrma a parede central, abrindo pela frente e
pela retaguarda.
Cada um dos meios cofres tem dimensões, divisões internas
e portas iguaes ás do cofre do armão.
Sobre o cofre nota-se a varanda, também dupla, mas um
pouco mais elevada, que a do armão sendo fechada na parte
anterior e central com o fim de poder transportar ferragem ou
outros objectos difíerentes, que ficam seguros por meio de
quatro francaletes.
Eixo
Idêntico ao do armÉEo.
Rodas
Idênticas às do armão.

ARTIGO 9°

Carregamento das viaturas
Cada secção, composta da peça e carro com os respectivos
armões, transporta :
l escovão
l soquete

3 diamantes

Nos respectivos estribos do
reparo.
/ l estojo da falca direita e um
. j na caixa de accessorios de
f cada armão.

2 na caixa de accessorios do
armão da peça, e uma. na
caixa de accessorios do araíto
do carro.

?, alças de mira".

i

2 níveis de bolha de ar. . . .
2 chaves para o mecanismo
da culatra,
2 chaves para parafusar o ouvido.
2 chaves inglezas
2 chaves para espoletas de
tempo.
2 chaves para espoletas de percussão
'.
2 prumos comfiosde seda. . ,
l ern cada caixa de accessorios
2 limas mursas, . . . . . .
dos armões do canhão e do
2 sondas para ouvido. . . ,
2 extractores do obturador do carro.
ouvido
2 pontos de mira de sobresalente com parafusos de pessSto
2 torquezes. . . , . , . .
2 martellos. .
2 sotroços de sobreaalente. .
2 extractores do obturador da
culatra . ... . . . . . 4 ouvi
4 obtu

2 em cada caixa de accessorios
peça e d o carro.
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8 obturadores das secções de
ouvido. .
4 em cada caixa de accessorios
8 discos de latão para calços dos armõesda peça e do carro,
da placa de contra apoio . .

4 caixas para espoletas de
tempo
4 caixas para espoletas de
percussão

3 detonadores
i l no cofre da flexa e l na ga3 bolsas de estopilhas. . . .) veta de cada armão.

8 caixas de metal para capiteis ( 2 em cada caixa de espoletas
de espoleta de percusssSo. ( de percussão.

l almqtolia. . .
l lata para graxa.

2 escovas da c â m a r a . . . . j l na gaveta de cada armão.

2 tabellas de tiro.

l registro de tiro

l em cada armão e 2 no
carro.

no cofre da flecha.
2 baldes para água.
2 caixas de graxa .
( l em cada pasta das gavetas
'/ dosarmões.
Jí no estojo da gaveta do armão
da peça.

j 8 nos comparíimentos centraes
32 bolsas de sola para car-^ de cada armão e 1G no carro
tuchos
/ sendo 8 na frente e 8 na retaguarda.
128 cartuchos de tela a m i-j
antina com Ok,800 de pólvora' 4 em cada bolsa de sola.
C K%, . . ' . . .
\
24 porta-balas

lt 6 em cada armão e 12 no
l
carro.

48 granadas
48 Shrapnells

) 4 em cada porta-balas ou 12
| em cada armão e 24 no carro.

9 laníernetas

l na falca direita do reparo,
4 nos estojüj,,.., cada armão.

l em cada armão por baixo
da concha.

96 discos de borracha. . . . | 4 em cada porta balas.
4 machadinhas. . . . . . . j 2 na frente de cada armão.
2 picaretas
2 pás. . .

l na frente de cada armão.

l
l
l
l
l
l

Nos respectivos logares, no
canhão.

capa de canhão
ca pá de parafuso de culatra.
capa do escovão
capa de culatra
coifa
tapa expansiva

l
tí \ l
2
2

cunha
alavancado cunha. . f Na gaveta posterior dos carros
chá vetas para alavanca i da 1a e 5a secçSes.
cavilhas para alavanca ]

4 discos de latão para
calços dens. l a 4. . .
8 obturadores
l grão completo. . . .
At

Na gaveta posterior dos carros
da 1a e 5a secções.
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Uma caixa de ferramentas, contendo:
6
2
l
l
l
.1
l
I
l
l

limasfinassortidas. . . , \
chaves para porcas. . .
chave, do parafuso. . .
martello de concha. . .
àlmotolja com pincel. .
Na gaveta posterior do carro
caixa de graxa.
....
da 3a secção.
caixa com esmeril. . .
assentador p l a n o . . . .
assentador curvo . . .
desempeno. . . . . . .

Em cada uma das 2a, 4a e 6a secçSes ha 9 gavetas vazias
para o transporte de artigos de limpeza, como esponjas, estopa,
trapos, etc., e de outros objectos, como artifícios de signal, etc.,
sendo : l no armão do carro, 4 nos cofres do carro e 4 no carro
de secção de bateria.
Nas outras secçSes 1a, 3a e 5a só existe vasia uma das
gavetas anteriores do cofre do carro.

SEGUNDA PAETÊ

Limpeza e conservação do canhão

Limpeza do canhão '
A limpeza do canhão
:> exercício, semj:...i limpa!-*!
••noio*
.
pré

os exclusivarnení

•:l

•
Deve

isita a

jado para que a estopa ou pannos
areia ou
a limpeza do

Limpeza do canhão depois
Qu
moio da lavagem
Si

3io deve-.

do tiro
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a lanada molliada,
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u dous <1
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Lavagem
Enchugagem da alma
A lavagem deve ser feita com água e sabão. Para um
balde de água emprega-se 500 grammas de sabão, a culatra
deve estar abaixada e a cunha fechada. Emquanto um dos
serventes tapa o ouvido, um outro despeja água pela bocca
e introduzindo a lanada imprime-lhe um movimento de vaivém ; passa a escova em todo comprimento das raias e na
•câmara. Depois de ter dado algum movimento com a lanada
o servente que tapa o ouvido abre-o para que a água impellida pela pressão salte por elle; repete-se a operação
até sahir tão limpa como entrou. Tira-se depois a cunha
e por meio de estopas molhadas limpa-se todos os resíduos
da placa e do encaixe da placa, o canal do ouvido, a mortagem da cunha e a parte interna do annel obturador.

Para enchugar-se a câmara e a par.te raiada, depois da
lavagem, ou do tiro d'agua, enrolam-se pannos limpos e seceos
ora torno d a escova que deve estar bem secca, de fôrma a não
poder ser introduzida senão com algurn esforço, para que as
fiquem bem encantas. O annei obturador deve ser bem
limpo, mas sem .se tirar do logar. A parte do annel que se acha
do lado da câmara, bem como toda a superfície desta, adjacente ao annel, deve limpar-se com um pedaço de madeira
pequena, enrolado em estopa ou írapos, tendo o cuidado de não
deslocar o annel, que só deve ser tirado por ordem superior.
Para o ouvido, filetes do parafuso e parte anterior da abertura
da cunha, servir-se-ha igualmente do pedaço de madeira enrolado em estopa.

O tiro d'agua
Manchas de ferrugem.
Convém a lavagem com o tiro d'agua especialmente quando: ;
o tempo está secco ou durante uma longa serie de tiros,
que então se fôrma na alma uma crosta dura e adhereníe;
o resultado obtido é mais prompto que pela lavagem ordinária .
Para dar o tiro d'agua procede-se do seguinte modo ;
abaixa-se a culatra, o mais que for possível, abre-se a cunha
e com uma rolha de estopa ou trapos bem apertados, introduz-se na câmara, vindo ficar no logar do projectil.
Esta rolha de um diâmetro maior que o calibre do canhão
é comprimida para a frente com o soquete. Introduz-se o
cartucho, fecha-se a culatra, derrama-se pela bocca umj
balde com água e dá-se o tiro.

Na abertura da cunha, na fechadura e particularmente nas
superfícies da obíuração, a ferrugem pôde ter. grandes inconvenientes e deve impedir-se por todos os meios que ella
appareça..
Quando apezav de todo o cuidado empregado se notar ferrugem em algumas partes, ó preciso immediatamenteuntal-as
com óleo, esfregar com escova dura e estopa enrolada em
pedaços de madeira, até que desappareçam. Si não se conseguir tirai-a logo, recomeça-se todos os dias a mesma
operação, deixando de um dia para outro com uma camada
mais forte de óleo, onde houver ferrugem. Nunca se deve
empregar a lisa ou eousa semelhante.

51

Oleamsnto da alma

Todas as partes do canhão devem ser oleadascom óleo do
Belmontyl; as partes untadas com este óleo parecem cobertas
de uma camada de lama cinzenta. O emprego de outros óleos
nas peças de campanha só devo ser permittido na impossibilidode de obter a óleo de Belmontjl. Então deve empregar-se
o unto, óleos ou graxa, como óleo de mocotó, a banha de porco
clarificada, o petróleo ratificado, que não contem saca nem
ácidos; não se servindo, porém, do óleo de linhaça, azeite
de oliveira, glycerina, graxa de bexiga, etc., etc.
Para untar a câmara e a parte raiada enrola-se a escova
da lanada em pannos limpos e seccos que se untam com óleo e
introduz-se na alma, volteando até ficar completamenteoleada.
Para olear a cunha e a rnortagem da mesma, emprega-se um
trapo limpo, que se humedece em óleo e untam-se todas as
partes.

Limpeza do exterior do canhão

A limpeza do exterior do canhão, far-se-ha como o da
cunha, logo depois do tiro, embora se guarde a limpeza da
alma para mais tarde, porque só fazendo-a immediatainente é
que se pôde conservar o bello aspecto do canhão, externamente.
O canhão deve ser limpo com estopa molhada, enchuganclo-se depois com estopa secca.
Esta limpeza deve ser feita em todo o canhão para cima e
para baixo. Também deve limpar-se a mira, que nunca deve
ser tirada, síiiuo para ser substituída. A limpeza do encaixe da

alça deve ser feita com muito cuidado, com estopa molhada e
uma varinha de madeira.
O parafuso de pressão da alça deve ser tirado e limpos os
seus filetes.
A alça deve ser lavada e enchugada com estopa, mas é
expressamente prohibido pollil-a com tijolo ou lixa, que lhe
tiraria a marcha vacillante no encaixe, apagaria as divisões
pouco à pouco.
Para as manchas de ferrugem externas procede-se como
internamente^ Depois de bem limpo e secco o canhão, exteriormente, unta-se-o como interiormente, com óleo de Belmontjl.

ARTIGO 10
Munições e artifícios
A carga do canhão compõe-se de duas partes que são: o
projectil e o cartucho.
Os projectis do canhão de 7°,5 são do três espécies difíerentes: granada, shrapnell e lanternela.
Granada.—E' um projectil oco, de ferro de dupla fundição, deforma cylindrico-ogival, truncada na parte superior
que é roscada interiormente para receber a espoleta. O orifício
roscado que recebe a espoleta denomina-se ouvido. No exterior
tem duas cintas de cobre engastadas, uma na base da ogiva e a
outra próxima ao culoíe ou fundo do projectil.
A primeira tem por fim centrar o projectil, tendo diâmetro
ligeiramente inferior ao da alma nos lisos. A segunda, cujo
diâmetro é igual uo da alma no fundo das raias, é a cinta de
forçamenlõ; tem dous rebaixos annulares para diminuir a re~
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maior segurança, um pequeno parafuso transversal que atravessa a parede do ouvido, de modo a apoiar-se por sua extremidade na rosca da espoleta.
A carga de arrebentamento do shrapnell é de pólvora fina com
a qual se enchem a respectiva câmara e o tubo de communiçao.
Lanteriieta.—• E' um projectil formado de um tubo de
folha grossa recortado nos extremos e revestido interiormente
por três telhas de zinco.
A tampa e o fundo são discos de zinco e mantidos pelos
recortes ou franjas do cylindro de folha rebatidos sobre elles.
O fundo tem exteriormente uma alça de couro fixada por
uma chapa com dous parafusos, e interiormente sete cavidades
esphericas, que servem de apoio à primeira camada de balas
contidas no interior. As balas são de metal branco, em numero
total de 55.
No exterior do corpo da lanterneta ha uma saliência annular próxima ao culote ou fundo que se destina a limitar
a penetração do projectil, na alma:
Cartucho.— O cartucho é um sacco de tela amiantina
O ,180 de comprimento e Om,077 de diâmetro, cosido com
retroz e fechado na parte superior por um cordão de seda.
Deve conter Ok,800 de pólvora CK 6 / 10 , marca que quer dizer
polvora para canhão de Krupp, com grãos de seis a dez millimetros de diâmetro.
m

Estopilha.— A espoleta destinada a communicar fogo
á carga deprojecção chama-se estopüha, a regulamentar é a do
modelo de 1885.
Espoleta cie percussão.— A espoleta de percussão
regulamentar é a do modelo de 1884, descriptana ordem do dia
da Repartição de Ajudante General n. 1865 de 18 de dezembro
de 1885.

de tempo.—1 A espoleta de tempo é de
delo allemão e uma modificação da espolet,. Ricl r o consta de :
corpo, mostrador, arruelas, capitei, concussor, grampo e
mola:
Oo:rpo. — O corpo tem a forma de um prato circular atravessado por dous cylindros roscados e ocos, de diâmetro 1
passos da rosca differentes.
O inferior contém o petardo e se atarracha ao ouvido do
projectil ; o superior é o eixo que prende as outras partes da
espoleta e tem no fundo uma agulha rugosa e lateralmente
cinco furos ou evento, a"bertos em uma garganta por onde se
propaga a chammà de dentro para fora .
Sobre o prato ha um ouvido aberto obliquamente, communicando com o petardo e carregado com -pólvora comprimida ; no exterior do prato e correspondendo ao ouvido, ha
um traço ou linha de fé e ires cortes para applicaçao da chave
de atarracíiar a espoleta ao ouvido do projectil,
Mostrador. — E' um disco tronconico de pequena al"tuía e rasado no centro para ser enfiado no cylindro eixo.
Na base do mostrador lia um canal circular interrompido no
qual se comprime fortemente o mixto fusível.
No bordo exterior ha uma graduação em divisões e décimos
• de divisões desde O, até ÍO, 6 correspondendo aos dous extremos do canal interrompido, e um orifício respiradouro, o
pendendo ao zero da graduação coberto por uma goíta de gomma Jaca.
No bordo interior ha uma cavidade com urna largas'
tura por onde a chammà se propaga do interior para o canal,?
circular do mostrador.
—- O mostrador da espoleta ó interposto ei
duas arruelas, uma de felcro fino ou casemira na base só)

t,, outra de ! atilo na parte superior. A primeira, que é
oolladaao prato, tem um orifício correspondente ao ouvido e
destina-se'a regularisar a combustão cio mixto fusível. A segunda, entre o mostrador e o capitei, tem dous dentes que se
iutroduzem em duas lendas longitudmaes do cylindro eixo
para impedir que ella rode em torno deste, dando maior
estabilidade ao mostrador.
Capitei.— E' uma peça tronconica, terminada superiormente em calote comum orifício central e uma ranhura para
alojamento do grampo de segurança.
Interiormente ó (Oco e roscado para ser atarrachado ao cylindro eixo.
A superfície exterior é serrilhada com dous cortes lateraes
para applicaçao da chave com que se aperta.
Concussor.— E' unia peça, apresentando exteriormente
a fôrma de dous cylindros superpostos de diflerentes dimensões
O inferior de maior diâmetro e altura tem'na base a câmara do fulminato e na parte superior um orifício roscado,
onde se atarracha o cylindro menor ou cabeça, o qual tem um
orifício transversal, onde penetra o grampo de segurança.
Grampo.— E' uma chaveta de arame dobrado, formando
um pequeno annel em um dos extremos e tem por fim impedir o
funccionamento da espoleta durante os transportes.
Mola.— E' uma lamina circular, vasada no centro, com
duas azas levantadas. A mola colloca-se na bocca do cylindro
para impedir a queda do concussor sobre a agulha antes do
tiro.
Esta espoleta funcciona do seguindo modo :
Graduada a espoleta, isto é, feita a coincidência do numero
de divisões correspondente à distancia do alvo, com a linha de
fé, atarracha-se fortemente o capitei para unir bem todas as
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peças entre si, tirando-se o grampo de segurança na occasíão de
introduzir o projectil na câmara.
Na occasião do tiro, a agulha, encontrando o eoncussor,
desde que a mola cede, o fulminato é ferido pela agulha, e a
chamma, passando pelos eventos, vae accender o mixto fusível e,
lançando fora a gomma laça que fecha o respiradouro que lhe
serve de tubo de descarga, vae queimando o mixto até encontrar
o ouvido que communica por sua vez o fogo ao petardo e este,
cuspindo o jacto sobre a carga de ruptura do projectil, produz a
sua fragmentação.

TERCEIRA PARTE

OROANISADAÍ3 PELO

T E N E N T E GOUONEL HENRIQUE VALLADARES
MODIFICADAS R APPftOVADAS PEIiA COBUSSÍO DE [ MEIHOBAMEXTOS DO HITERIAL 1)15 «UHIITU

Serviço do canhão por artilheiros a pó
1.° Para o serviço deste canhão ó necessário, além dos
conductores, o seguinte pessoal que terá as obrigações abaixo
especificadas:
Dirige a secção em marcha e em combate,
serve de ponto nas manobras ; nos movimentos de metter e tirar armão segue na
Um commandante de frente das parelhas ; é immediatamente
secçSo (official infe
subordinado ao official commandante da
rio r)
divisão, perante quem ê responsável pela
disciplina e instrucção do pessoal, trato
dos animaes e material da secção.
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Atarracha o capitei da espoleta ãe percussão, ou tira grampo cie segurança das
de tempo. Faz a pontaria .; serve dê guia
á guarníção ; nos movimentos de metíer
Um chefe de peça armão, colloca-se junto à bocca cio canhão
(cabo de esquadra)..*>, e determina as voltas daq.uella viatura,
_.

—^ ~*uwv

IA v

4° servente.

Municia o canhão, introduz na culatra o
projectil e o cartucho, arma o leme e
conteira o canhão durante a pontaria. Nos
movimentos de avançar ou recuar empunha o leme para auxiliar os outros
serventes ; nos movimentos de tirar armão
serve de ponto ao mesmo.

5° servente,.

E' o guarda do armão; distribue a munição ao 4° e serve de ponto á guarnição
nos movimentos de metter armão.

V'C*..! M..ICU.'

_1 - J- -

para facilitar a introducção da Iwneta na
clavija ; nos de tirar armão ajuda a suspender a conteira e fazer rodar o reparo,
segurando na aza esquerda da conteira.

l" servente.
J
/
I
\

servente.

3» servente.

Tira e colloca a tapa do canhão, a capa
da escova da lanada e a coifa do caíxüíio;
tem a bolsa das estopilhas e o detonador,
sangra o cartucho quando for necessário ;
e dá fogo ao canhão; tira e torna a collocar
a lanada nos estribos, Nos movimentos
de armüo serve de peão para rodar • o reparo e para que este avance ou recue,
impelle os raios.da roda de seu lado.

Auxilia 61° a tirar e collocar a lanada;
limpa o canhão com a lanada, impelle com
o soquete o projectil e o cartucho ao seu
alojamento na câmara. Nos movimentos
de metter e tirar armlo suspende a con: teira pela aza direita.
Abre e fecha a culatra ; desaftveíla ou
prende a capa da culatra, limpa quando
for preciso os apparelhos de fechamento
o bturação; impelle os raios da roda
querda nos movimentos de tirar anru>;
outros; limpa a câmara com a escova.

2.° O chefe de peça e os cinco serventes formam uma
guarnição.
3.° Em parada.—O armão estará a vinte passos da conteira
e a guarnição a dez passos da mesma conteira, formada em duas
fileiras, ficando o centro correspondendo ao eixo do canhão.
O commandante de secção, o chefe de peça e os serventes
tomam as seguintes posições :
O commandante de secção a cavallo, um passo á esquerda
da parelha, guia*os serventes ns. l, 2, 3, e o chefe de peça em
uma fileira na ordem aqui designada da direita para esquerda.
Os ns. 4 e 5 formam a segunda fileira, ficando o 4° á
retaguarda do 3° e o 5° á retaguarda do 1.°
4.° Estando a guarnição a postos e a palamenta atracada,
tomam as seguintes posições, fazendo frente á campanha:
O n. l á direita do reparo na altura da parte deanteira
da roda e a 22cm por fora delia.
O n. 2, cobrindo o n. l na altura da conteira.
O n. 3, do lado esquerdo do reparo perfilado pelo n. l
e a igual distancia da roda.
O n. 4, cobrindo o n. 3 e perfilado pelo n. 2.
O n. 5, á direita do armão, cobrindo os ns. l e 2.

63

O ,iiefe de peça á esquerda ao reparo entre c;.- :::-, 3 o - i ,
correspondendo ao centro da fleclia.
O cominandante de secgão na mesma posição do artigo 3.°
õ.° Em acçãô. O coniniandante da secção a pé três passos
á esquerda do reparo na altura do eixo das rodas, voltado para
o canhão,

rect&guarda e nomeia na primeira fileira da direita para a esquerda; 1°, 2°, 3° serventes e na segunda fileira da esquerda
para a direita: 4° e 5°, volta ao seu logar, dando um passo oblíquo á direita e volvendo á frente.

Os ns. l e 3 na altura da culatra a 22"", por fora das
rodas.

G-uarnecer — March e

Os ns. 2 e 4 na altura do leme, cobrindo osns. l b3.
O n. 5, à rectaguarda do armão.
O ciiefe de peça entre os ns. 3 e 4 correspondendo ao
centro da flecha.

10. A'primeira voz os serventes e chefe de peça levam as
espadas ao gancho : o 5° faz meia volta.
A' voz marche, toda a guarnição vae em accelcrado a occupar os logares indicados no 4.°

6.° Em batalha, isto é, quando o reparo estiver engatado ao
armão e a viatura fazendo parte de uma linha, a gtiarnição
estará a dez passos á rectaguarda da peça, correspondendo o
centro ao prolongamento da bocca de fogo; o commandante
de secção a cavallo um passo á esquerda da parelha guia.
T."'Em cohtínna. O commandanío de secção estará á
esquerda da parelha guia si a columnafôr directa o á direita si
for inversa ; a guarníçíío formada á retaguarda da peça a três
passos.

Serviço do canhão
8»° Estando o reparo desengatado do armão e à fronte deste
na distancia establecida, a palamenía atraca.da e utenslios nos
f?eus logares, a guarnição formará na ordem designada nó artigo 3° e dar-se-hão as vozes de commando quo se seguem :
Nomear —postos
9.° O chefe de peça dá um passo oblíquo á direita cot!. ...
perna direita de modo a ficar no centro da guaruíção, volvo á

Pegar na palamenta
11. Os.concluctoresapeiam. O commandante de secção apeia,
entregando as rédeas ao conductor da parelha guia, indo collocar-se a três passos à esquerda da peça na altura do eixo das
rodas voltado para ella.
O n... l volve ao canhão, dá um passo era frente, tira a tapa,
dá um passo á rectaguarda, volve á esquerda e vae depositar a
tapa no cofre da flexa, desafivela a coifa e prende-a na escora
da falca, recebo do chefe de peça a bolsa de estopilha, e o detouador, do qual enfia o bracelete no punho da mão esquerda, enrolando-o no braço e segurando á mão a corrediça e toma o logar
cio artigo 5.°
O n. 2 volve ao canhão, dá um passo era frente, recebe do
li. 3o soquete, dá um passo á rectaguarda e volve á frente.
O n. 3 dá meia volta, avança até a culatra e volve á esquerda: tira o soquete doestribo e passa-o ao n. 2, desafivela a
capa da culatra que prende a escora da falca, dá um passo á
.rectaguarda e volve á fronte : recebe do n. 4 a escova, que pendura no talim.
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O n. 4 volve ao canhão, dá um passo em frente, arma o
leme; volve à rectaguarda, dirige-se ao commandante de secção,
de quem recebe as chaves do cofre, vae ao cofre, entrega uma
chave ao n. 5 e abre o cadeado da esquerda ; recebe do n. 5 a
corrêa porta-bolsa, que passa a tiracollo da direita para a esquerda; auxiliado pelo n. 5 pendura a bolsa nos ganchos;
recebe do mesmo a alça ou qualquer outro accessorio pedido e a
escova, entrega a alça e a caixa dos capiteis ao chefe de peça, a
escova ao n. 3 e vae ficar perfilado pelo extremo do leme, cobrindo o n. 3.
O n. 5 dá meia volta, vae á rectaguarda do cofre, recebe a
chave e abre-o : entrega ao n. 4 a corrêa porta-bolsa e a bolsa.
Abre a caixa de accessorios, tira a alça, que entrega ao 4.°:
guarda a caixa de accessorios: guarda os cadeados na gaveta
de ferro e entrega ao 4° os capiteis.
O chefe de peça volve ao canhão, dá um passo em frente,
abre o cofre da flexa de onde tira a bolsa de espoletas que passa
ao n. l, guarda a tapa, fecha o cadeado e depois que todos estiverem em seus postos com a respectiva palamenta, cavalga a
flexa, eleva a culatra, fazendo girar o volante até que a' peça
fique approximadamente na horizontal, recebe do n. 4 a alça que
enfia entre o talim e o corpo do lado esquerdo da chapa, recebe
do mesmo os capiteis e volta a tomar o seu legar.
Verificar
12. O servente n. l examina si o bracelete, cordel e corrediça do detonador estão perfeitos: si as estopilhas ainda
estiverem empacotadas desembrulha-as: verifica o ouvido introduzindo o diamante.
O n. 2 verifica si o soquete não tem área ou lama e limpa-o
cuidadosamente para não introduzir na alma do canhão qualquer grão de área ou lama.

i. !> verifira o ajustamento dos apparelhos de fechamento
i i'ação ; •. si os parafusos da chapa testa da cunha estão bem
•irachados, assim como o cio linguete de segurança.
O chefe de peça verifica a alça : si o cursor corre beta ao
longo da haste, si a coi-rediça tem o movimento necessário, si
tudo está em perfeito estado,
O commandaníe de secção approxima-se do canhão e vela
i>ara que todas estas verificações sejam feitas em ordem, participando ao offlcial commandante da divisão qualquer irregularidade ou deterioração que tenha havido.
Limpeza do canhão
13. A limpeza da alma com a lanada faz-se no começo do
uxercicio e depois de 14 a 20 tiros, limpando-se apenas a câmara
•'e cinco em cinco tiros com a pequena escova de câmara.
Quando os resíduos forem em grande quantidade e difficul! i irem a manobra da cunha,' o n. 3 limpará a placa e a parte
superior'da cunha com um pouco de estopá molhada.
Para fazer a limpeza com a lanada dar-se-ha a voz :
Limpar
(3 tempos)

í° tempo — O n. l avança até á frente da roda, volve á esquerda, dá um passo em frente, separa a pernaesquerda da
direita,, abaixa o corpo, desafivella a capa da escova que prende
a.» eixojla roda, desprende do eslribo a haste segurando-a com
a mão direita de unhas abaixo, abaixa-a para que o n. 2 desprenda a massa, pucha a haste para a direita, segurando-a a
meio com a mão esquerda de unhas acima, dá um passo á direita
e conserva-a na horizontal.
O n. 2 volve ao canhão, dá um passo em frente, entrega o
soquete ao n. 3, separa a perna direita da esquerda, abaixa o
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corpo e auxilia a extracção da massa do estribo : ergue o corpo,
une o pé esquerdo ao direito e fica firme.
O n. 3 volve ao canhão, dá um passo em frente, levanta o
linguete do retêm, empunha a manivella com a mão direita de
unhas acima e a esquerda de unhas abaixo, volta a manivella
para a esquerda e pucha a cunha lentamente para si até ao fim
do seu percurso, abandona a manivella, recebe o soquete do n. 2
e fica firme.
2.° tempo — O n. l separa a perna esquerda da direita, estende os braços para a esquerda, entregando a lanada ao n. 2.
O n. 2 separa a perna direita da esquerda, estende os braços
para a direita, recebe a lanada com a mão direita de unhas
acima e a esquerda de unhas abaixo: une o pé direito ao
esquerdo, afasta o esquerdo do direito, introduz a escova na
culatra com as mãos de unhas abaixo, curva o joelho direito,
impellindo para o interior do canhão a escova que volteia à medida que a faz avançar até que ella tenha sabido fora da bocca
do canhão : por movimentos inversos tira a lanada da alma,
ficando com ella na horizontal.
3.° tempo —'O n. 2 estende os braços e inclina o corpo para
a direita, entregando a lanada ao n. l : une o pé direito ao esquerdo, separa a perna esquerda da direita, abaixa-se e ajuda a
atracar a lanada, collocando a massa no estribo : ergue o corpo,
recebe do n. 3 o soquete, dá um passo á rectaguarda e volve á
campanha.
O n. l estende os braços e o corpo para a esquerda, recebe a
lanada, inclina o corpo e os braços para a direita, mette a lanada
no estribo, afivellâa capa da escova e volta aoccupar o seulogar
na altura du culatra.
O n. 3 entrega o soquete ao n. 2, empunha a manivella com
a mão direita unhas abaixo e a esquerda unhas acima, impelle
brandamente a cunha para a frente, volta a manivella para a
direita abate o linguete e volta ao seu logar.
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Carregar
(2 tempos)

14. 1° tempo—Os ns. l, 2 e 3 assim como o chefe de peça
volvem ao canhão:
O n. l fica firme.
O n. 2 dá um passo em frente e separa a perna direita da
esquerda.
O n. 3 dá um passo em frente, empunha a manivella com a
mSo direita unhas acima e a esquerda de unhas abaixo e abre
lentamente a culatra.
O n. 4 dá meia volta, vae ao cofre, recebe do n. 5 um projectil que segura assentando o fundo na palma da mão direita e
segurando a ogiva com a mão esquerda o dedo polegar sobre a
espoleta: vae ficar a seis passos do canhão, cobrindo o n. 3.
O n. 5 abre um cofre de projectis, de onde tira um no qual
colloca a espoleta e que entrega ao n. 4.
2° tempo— O n. 4 avança com a granada e vae ficar entre
a falca e o chefe de peça o qual atarracha o capitei, abaixa a
mão esquerda e introduz com todo o cuidado o projectil na
culatra, impellindo-o com a mão direita até que o fundo do
mesmo esteja além do corte da culatra.
O chefe de peça depois de atarrachar o capitei fica firme.
O n. 2 applica a massa do soquete ao fundo do projectil,
impelle-o lentamente até ao seu alojamento na câmara.
O n. 4 abre a bolsa, tira com a mão direita um cartucho,
achata a parte excedente ao atilho e desde que o n. 2 tiver extrahido o soquete, introduz na culatra o cartucho com o atilho
para a frente e vae collocar-se perfilado pelo extremo do leme.
O n. 2 leva com o soquete o cartucho ao seu logar, feito o
que volta á posição do 1° tempo.
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3 depois r,<uo o n. 2 tem acabado o carregamento eriipuriha a manivella com a mão direita unhas abaixo e a esquerda
unhas acima, impelle-o brandamente para a frente, volta a manivella para a direita, abate o linguete e v~olta á posição do
1° tempo.
OBSERVAÇÃO.r-• Nos tiros de salva o n. 4 só vae ao ca;
municiara bolsa q miúdo se esgotar a munição.

Apontar
15. Toda a guarnição volve ao.centro.

Fogo

O chefe de peça dá um passo em frente, cavalga a flexa, .fixa
o cursor na escala das distancias no ponto que tiver sido ordenado, faz caminhar a corrediça das derivações até. ao traço
correspondente á distancia dada: introduz a alça no canal até
que o cursor assente sobre o boccal: assenta-se sobre o cofre das
faicas, apruma o tronco do corpo e dirige o raio visual pelo
fundo do entalhe da alça, vértice de mira e ponto a bater; de
fôrma que a parte superior da. corrediça, o vértice da mira e o
ponto a bate,r fiquem em um mesmo, plano: para isso procura
primeiro adirecçâo, fazendo coníeirar o canhão para a direita ou
para a esquerda, batendo na flexa com a mão do lado opposto
áquella para o qual se deve deslocar a conteira, dada a direeção,
procura a elevação.; movendo o volante para abaixar ou elevar
a culatra até porem linha recta os três pontos mencionados.
Para indicar ao n. 4 que está terminada a pontaria, curva Ú
o braço direito com a palma da mão volüula para a direi*
Ergue o corpo, tira a alça do cauctl, dnfia-a entre o taiirn s
corpo do lado esquerdo da chapa, desça valga a flexa e vai
car-se na posição anterior.
O n. 4 dá iHf'

sso

f aite,

.

t n e conj a s duas r < 3 , coníeira >•

do chefe de peça e desde que este desçavalga a flexa, desarma o
leme e volta á posição anterior.
O n. l desde que o chefe de peça cavalga a flexa, desenrola
do punho da mão esquerda o cordel do detonador, segurando
com a direita a corediça e o gancho.
Terminada a pontaria introduz aestopilha, engata o gancho
do detonador, dá um passo largo á rectaguarda, afasta a perna
esquerda da direita, curva o joelho direito, estende o esquerdo,
apoia a mão esquerda fechada contra o talim, estirando o cordel
do detonador, a todo o comprimento e segura com a direita a
corrediça.

Ia, empunha1»

i d o a s indicações

16. O n. l pucha com força a corrediça do detonador até
que ella encontre o nó. Dado o tiro une o pé esquerdo ao direito e enrola de novo o cordel no punho da mão esquerda.
Toda a guarnição volve á campanha :
1.° A braços para a frente
S.° Marche

17. A' primeira voz toda a guarnição dá meia volta e
avança: osns. l e 3 ficam na altura do eixo das rodas; o
n. 2 e chefe de peça na conteira e o n. 4 no estremo do leme
que arma.
A' voz — marche — os ns. l e 3 impellem as rodas, o n. 2 e
chefe de peça seguram as azas da conteira e o n. 4 dirige o
reparo, empunhando o leme.
Alto
18. A esta voz, dada pelo commandante de secção, a guarnição volta a seus logares. O n. 3 abre a culatra para arejal-a.
Quando for necessário dar-se-ha a voz.
A braços para a rectaguarda.
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Marche
19, Os serventes occupar&o as mesmas posições de'a braços
para a frente, fazendo recvr o canhão até à voz de alto,
i>

1.° Trocai» poistos
Sf." Marche

' 20. A' primeira voz o n. l desafiveJIa*da cintura a bolsa e
desenrola o detonador gate fecha na mão esquerda,
O n. 2 passa o soquete para a meio esquerda.
O n, S tira a escova da câmara do gancho e segura-a com
a mSo direita.
O ii, 4 tira a bolsa, segurando-a pelo poría-bolsa com a í.onu
direita, o braço curvo para cima.
O n. 5 vae ficar á esquerda do eixo do cdfre.
Todos os serventes dão ura passo ao lado, os da direita para
a direita e os da esquerda para a esquerda.
A' segunda voz o n. 5 avança e vae postar-se â direita do
4° do qual recebe a bolsa que põe a tiracollo,
O n. 4 avança e vae postar-se á direita do n. 3 de quem
recebe a escova que pendura no gancho d.o'íalírn, o n. 3
contra marcha e vae postar-se á esquerda do n. 2 de quem
recebe o soquéte, on. 2 avança, vae postar-se á esquerda do
n. l de quem recebe a bolsa de esíopilhas que aflvella na
cintura e o detonador cujo bracelete enfia no punho da mão
esquerda, enrolando o cordel no mesmo braço; n. .1 contra
marcha e vae postar-se á recíaguarda do cofre.
Atracar

a

palamenta

21, O n. l volve ao canhão, dá um passo em frente, ai
velJa a t. :• "à, desprende a bolsa da cintura, desenrola o detc

nador que entrega ao chefe de peça : recebe deste a tapa que
..'ilocar nabocca do canhão e torna a posiçSo do artigo 4.°
O n, 2 volve ao canhão, dá um passo em frente, entrega ao
n. 3 o soquete e volta á posição do artigo 4,°
O n. 3 entrega a 'escova ao n. 4, recebe do n. 2 o soquete
que prende no estribo, afivelía a capa da culatra e volta á posição do artigo 4.°
O n. 4 recebe do chefe de peça a alça do n. 3 a escova e
vae entregal-as ao n. 5 ao qual entrega também a bolsa: antes
de tomar a posição do artigo 4° entrega as chaves do cofre e .
desarma o leme,
O n. 5 recebe os objectos que lhe entrega o n. 4, arruma o
cofre, fecha-o e entrega as chaves ao n. 4.
O chefe de peça volve ao canhão dá um passo em frente,
entrega a alça ao n. 4, abre o cofre, tira a.tapa que entrega ao
n. l, recebe deste a bolsa de estopilhas com o detonador, fecha
o cofre com o cadeado, guarda a chave, abaixa a culatra e volta
a tomar a sua posição. Todas as vezes que for possível os movimentos devem ser,feitos em accelerado.
O comrnandanto de secção depois de verificar si tudo está
em ordem vae occupar a cavallo a posição que lhe compete ao
lado da parelha guia.
Nota. Os offtciaes: commandantes de divisão desde que as
guarniçòes pegam napalamentaapeiam, entregando os cavallos
pelas rédeas aos conductores, e fiscaliaain o serviço das suas
respectivas divisões, trarismittiudo as ordens do capitão, verificando si a alça ordenada foi rigorosamente dada, si a correcção è a necessária, si as pontarias são bem dirigidas, etc.,
montando depois de atracar a palamenta.
'O capitão dirige o fogo a pé ou a cavallo, conforme julgar
mais conveniente á observação do tiro,, escolhendo sempre uma
posição do lado de onde o vento sopra para que o fumo nSo lhe
impeça á observação do tiro.
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Os conductores também apeiam á voz de pegar na palamenta
e seguram as cavalgaduras pela rédea.

um destes as suas funcções e as do servente que substitue:
iáltando o chefe de peça será substituído pelo comtnandant<='
de secção e este por aquelle.

J.." Formar g-uarnição
*.° Marche

Falta tal servente

22. Toda a guarnição dá meia volta pelo centro :
O chefe de peça vae collocar-se a dez passos de distancia da
conteira, volve á esquerda e perfila-se pelos ns. 4 e 3.
A' voz marche a guarnição vae tomar a posição do artigo 3",
todos tiram as espadas dos ganchos.
23. Estando em acção—á 1a voz a guarnição executa
simultaneamente os movimentos de atracar a palamenta e o
prescripto neste artigo.

26. A' esta voz, o artilheiro designado, largando a peça
de palamenta que tiver, deixa o seu logar e vae postar-se á
direita do reparo a seis passos de distancia e voltado para
elle.
A esquerda deste servente irão collocar-se os outros que
forem designados.

Estando em parada, devem ser dadas freqüentes vezes
as vozes:

Movimento de armão

1.° Em aeção

Estando em parada serão dadas as vozes:

íi." Marche

24. A' primeira voz, o n. 5 dá meia volta e á voz marche,
todos executam os movimentos de guarnecer e pegar na,
palamenta.
As continências serão feitas com a guarnição em parada
e de fileiras abertas. A' voz marche do mandamento abrir
fileiras, o commandante de secção vae postar-se três passos
á direita da guarnição.
Modo de supprir a falta de servente
25. Faltando o 1°, será substituído pelo segundo; faltando este, será substituído pelo 1°; faltando o 3°, será substituído pelo chefe de peça, faltando o 4°, será substituído pelo
5°, faltando o 5°, será substituído pelo 4°; accumulando cada

1.a Metter armão papa. a frente
».a Marche

27, A'primeira vozosns. l e 2, obliquando á direita, os
ns. 3, 4 e chefe de peça, obliquando â esquerda, quanto
seja necessário vão occupar as seguintes posições : o n. l
adeantõ da roda e perfilado por ella e voltado para a direita,
O ns, 2 e 4 juntos á conteira e voltados para o centro.
''N. 3 na altura- do cabo da ;outra roda, voltada para o
reparo.
O chefe de peça a dous passos á frente da roda esquerda
voltado para a direita.
O commandante de secção na frente da parelha guia para
guiar a marcha.
N, 5ficafirme,
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A' voz-marohe — o armão segue a passo pela direita do
reparo passando de modo que a distancia entre os extremos doa
eixos seja de um passo ; nesta altura diminue a velocidade do
andamento, inclina um pouco para a esquerda e logo depois
à direita, quanto baste para que a roda esquerda do armSo
esteja em direcção da roda direita do reparo, e faz — alto —
à voz do chefe de peça.
O commandante de secção, logo que o armão toma a
posição conveniente, retira-se à sua posição ao lado da pa" relha guia.
O ri. l desde que o armão tem passado na sua frente dá um
passo oblíquo á direita de modo a ficar junto á roda, volve ao
canhão, põe os pés nas pinas inferiores e, segurando ao mesmo
tempo nas superiores com as palmas das mãos voltadas para
cima, deixa cahir o corpo para traz, estendendo os braços a todo
o comprimento.
O n. 3 segura em cada mão um raio da outra roda,
O chefe de peça, quando o cubo da roda esquerda do armão,
chega á sua altura, dá a voz alto — á qual o armão pára e a
guarnição executa o seguinte :
Os ns. 2 e 4, suspendendo a flexa pelas azas da conteira,
fazem rodar o reparo da esquerda para a direita sobre a roda
direita como pião, auxiliados pelo n. 3 que impelle a roda
esquerda e quando a flexa estiver em direcção opposta á que
ella tinha, fazem alto e introduzem. a luneta na chavija, cuja
chá veta o n. 4 prende : todos da guarnição volvem pelo centro
á rectaguarda e vão em accelerado formar no ponto tomado
pelo n. 5.
Estando a guarnição a postos, á voz de metter armão para
frente, o n. 5 vae tomar o ponto para a guarnição : os outros
serventes e o chefe de peça vão ás posições indicadas no
artigo antecedente.
A' voz — marche — executam os mesmos movimentos.
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Estando — em acção — à voz metter armão para frente,
executa-se o movimento de atracar a palamenta, tomando
depois a guarnição as posições designadas para o movimento
indicado que é executado á voz — marche.
1.° Tirar armão para a rectaguarda
».° Marche

28. A' primeira voz o n. 4 dá meia volta e em accelerado
vae tomar posição á esquerda do logar em que tem de ficar a
parelha tronco depois de tirado o armão e ahi cobre-se pelo
chefe de peça depois que o reparo tiver rodado e dá meia
volta.
Os chefes de peça e os outros serventes vão em accelerado
tomaras seguintes posições, indo pela direita o chefe de peça
e o s n s . 3 e 5, e pela esquerda os ns. l e 2.
O n. 5, vae postar-se à direita do cofre do armão e o
acompanha na marcha.
Os ns. l e 3 ficam na altura do cubo da roda e o chefe
de peça e o n. 2 na altura da conteira, todos voltados para
o centro.
O chefe de peça ao chegar ao reparo desprende a chaveta
da chavija e com o n. 2 suspende a conteira pelas azas.
O n. l faz pião, como já foi explicado no artigo antecedente.
O n. 3, impelle a roda, segurando um raio em cada mão.
Logo que o reparo estiver desengatado, o armão avança
quatro passos, inclinando á direita ; o commandante de secção
segue á frente das parelhas para guiar a marcha.
A' voz marche, os artilheiros e o chefe de peça fazem
rodar o reparo da esquerda para a direita sobre a roda do
n. l, e quando a flexa se acha em direcção opposta á primitiva,
assentam a conteira no terreno e tomam as posições dq artigo 4°.
3r

O armão cou
[uerda e segue a passo enp
direcçãoao ponto qu- •' • •
, SSOs á esquerda, continua
a marcha ato qvi iiiív ,,;
• do ponto, contramarcha
de novo á esquerda, seguindo de modo a deixar o ponto á esquerda e a lança correspondendo ao prolongamento da flexa .
O n. 4, desde que aparelha tronco chega á sua altura
dá a voz — alio,
O comraandante de secção e os ns. 4e5 tomam as posições do artigo 4°.
Si .houver intenção de fazer pegar na palamenta, logo depois
de tirado o arnaao, em vez de •— tirar armão para a rectaguarda, mandar-se-ha :
I.° Km acçfio para a fronte
Se.* Marche

29. A' primeira voz a guarnição executa o que está determinado para — tirar armão para, a reotaguarda.
A' voz marche, executa-se o movimento, pegando /depois
na palamenta ; o armão segue ao trote para a sua posição.
Estando em parada, mandar-se-ha :

A' voz marche, o armão segue a passos, fazendo um oitavo á direita, e volta á esquerda, logo que está na altura
conveniente para que os animaes de mão passem próximo
da conteira, e quando a parelha tronco chega á altura da luneta,
volta á esquerda, a voz do chefe de peça, e faz alto, devendo
a lança corresponder ao prolongamento da flecha,
Os serventes ns. 2 e 4 suspendem a conteira pelas azas,
introduzern a luneta na chavija, auxiliados pelos ns. l e 3,
que impellem os raios das rodas; o n. 4 prende a chaveta,
e todos volvem á rectaguarda pelo centro e vão em accelerado
formar a guarnição.
Logo que o armão faz alto o commandante da secção volta
ao' seu logar.
Estando a guarnição a postos, dada a voz de metíer armão
para a redaguarãa, todos tomam posições indicadas no artigo
antecedente.
Estando cm acção, à voz de metter armão para a rectaguarda, executa-se o movimento de atracar a palamenta,
tomando a guarnição as posições, como no artigo 29.
1.» Xírar armão para a frente
9.° Marche

1.» Metter ac-naSo para t*
36.° Marche

A' primeira voz a guarnição vae em accelerado tomar as
seguintes posições :
O chefe de peça em frente à bocca do canhão voltado para
elle. Os ns, l e 8, na altura dos cubos das rodas, os
e 4 na altura da contei rã, todos voltados AO centro.
O n. 5 segue à frente para servir de ponto a guarnição.
O commandante da secçâo váe á frente das parei hás para
guiar a marcha.

30. A' primeira voz, e o n. 4 vae tomar o ponto á esquerda
do logar em que deve ficar a parelha tronco, depois de tirado
o armão, e ahi cobre-se pelo chefe de peça e dá meia volta.
O resto da guarnição toma as seguintes posições :
O chefe de peça ns. 3 e 5 pela direita; ns. l e 2. pela esqeurda.
O n. 5 á direita do cofre e o acompanha na marcha.
Ns. l e 3 na altura dos cubos das rodas : n. 2 e chefe de
peça na altura da conteira todos voltados ao centro.
O chefe de peça desprende a chaveta da chavija e com o n. 2
suspende a coníeira pelas azas o assenta-a sobre o terreno.
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Logo que o reparo está desengatado, o arin;i.j avança qu^r/rc
passos : o cornmandante de secção posta-se á f roí i. Io da parelha
guia.
A'voz—marche—o clie^e de peça, ns, l, 2 e 3 volv.'
.frente e tomam as posições do artigo 4°.
O armão avança c vae tomar a posição indicada pelo n, 4,
executando o que já foi dito no artigo 28.
Quando o armão faz alto, o commandante de secçâ'0 e ns. 4
e 5 voltam a seus logares.
Si houver intenção de mandar pegar na palamenta, depois
de tirado o armão, em vez—tirar armão para a- retaguarda,
—.mandar-se-ha:
1° ESm acção para a retaguarda
SS° Marche

A' primeira voz a guarnição executa o que está determinado
para—tirar-armãopara a frente,
A1 voz—-marche—faz-se ,o movimento indicado, pega-se na
palainenía, e o armão vae a trote tomar a posição.
Estando a guarnição—e)n parada—rnaridar-se-ha :
1° Metter armão para a. direita
S0 Afarc-he

31. A' primeira voz a guarniçíío vae occupar as segui.
posições:
Ns. l e 3>na altura dos cubos das rodas: 2 e 4 na altura da
'conteira, todos voltados ao centro.
N. l íaz p i ü i i : n. 'A empunha um raio da roda em cada
: 2 e 4 suspendem a CGutcira pelas azas « rodam, sobre o
n. l auxiliados pelo n. 3 : desde que o reparo girar um q:
'. io asserttam a confeira e cortse • \ ,« mesmas pôs
voltados ao centro.
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O chefe de peça vae ficar um passo á esquerda da linha dos
serventes entre os ns. 3 e 4, voltado para o centro : desde que o
reparo tem rodado, approxima-se da bocca do canhão para o
qual fica voltado,
O n. 5 vae tomar ponto para a guarnição, quatro passos á
rectaguarda da bocca do canhão, depois que o reparo tiver rodado.
O commandante de secção posta-se á frente da parelha
guia.
,
A' voz—marche—o armão segue a passo ein direcção à luneta: quando a parelha tronco chega a essa altura o armão
volta à direita á voz do chefe de peça e faz alto, devendo a lança
corresponder ao prolongamento da flecha.
Os ns. 2 e 4 suspendem a conteira e auxiliados pelos ns, l
o 3,' que impellem as rodas, iutroduzeni a luueta na chavija;
n. 4 niettea chavcta na ehavija e vão formar •&• guarnição.
O commandante de secção vae occupar o seu logar.
Estando a guarnição—a postos—á vo/—metter armão
para a direita, todos tomam as posições indicadas no artigo
antecedente e executam o que já foi determinado.
Estando—em acção—Á, voz—metter armão para a direita,
executa-se o .movimento de—atracar a palamenta e o mais
que prescreve o artigo 31.
I" Tirar armão para a direita
9" Marche

32. A"' primeira voz, o , 4 vae e;n ;vjo:li'Tíulo tomar poà esquerda do logar ond 3 ha de ir ficar a parelha tronco
th.i cobre-se pelo cíiei':
. : ti
meia v o l t a .
iue o reparo
• terado u

l e
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O n. 5 á direita do armão na altura do cofre e segue-o na
marcha : os ns. l e 3 na altura dos cubos das rodas : chefe de
peça e n. 2 na altura da conteira ; todos voltados ao centro.
O chefe de peça, ao chegar ao reparo, desprende a chaveía
da chavija e c o m o n. 2 suspende a conteira pelas azas para
tirar a luneta da chavija.
O n. l faz pião: o n. 3 irapelle a roda, empunhando dons
raios.
Desde que o armão está desengatado, avança quatro passos,
inclinando á direita o o commandante de secção posta-se á frente
das parelhas.
A' voz—marche — os artilheiros fazem rodar o reparo
para a direita sobre o n, l corno pião, e quando descrever um
quarto de circulo assentam a conteira no terreno e tomam as
posições do artigo 4°.
O armão volta á direi tá, dirige-se ao ponto, executando os
movimentos prescriptos no artigo 30.
O armão fazendo alto, o commandante de secção e ns. 4 e 5
vão occupar os logares do artigo 4°.
Si houver intenção de pegar na palamenta immediatamente
depois de tirado o armão, em vez os tirar armão para a direita, mandar-se-ha :

1° Em aeção para a esquerda
»° Marche

33, A' primeira voz a guarnição executa o que foi estabelecido á voz de tirar armão para a direita.
A voz — marche — completam o movimento e pegam immediamente na palamenta, seguindo o armão a trote para a sua
posição.

Estando a giiarmoao evnparada a gostos <?« acção mandar-se-ha :
l" JMetter armão para a esquerda
Si° Marche

34. A guaruieão procede de modo análogo do descripto
para o caso de metter armão para a direita, sendo ainda o n, l
o pião,
1° Tirai* armão para esquerda
Si» Marche.

35. A guamição procede de modo análogo para o caso de
tirar armão para a direita, sendo ainda o n. l que faz pião.
Si houver intenção de fazer pegar na palamenta immediatameute depois de tirado o armão, em vez de tirar armão para
a esquerda, niandar-se-ha :
I" Em ucefto gmivrt a direita
S?.o Marche

30. Executa-se o.que está prescrípto r;ü
os.
Sempre que o armão estiver separado do reparo, ;• • lia ela
estará fora da lenda da chavija, para nâ'o demorar a c/p;
'de iriettor armão.
Quando por qua i;
-íancia se deve uxeeulai 1 com
" rapidez o movimento iv bé1 er armão, a segunda v o/ será :
«" l**1»

andamento ô sem p

fcvoU'.

Marche .
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Serviço do canhão por artilheiros
a Cavallo

37. São necessários, além do pessoal marcado para o serviço por artilheiros a pé, mais dous artilheiros encarregados da
guarda dos caTallos da guarnição e denominam-se guias.
O pessoal em parada e em batalha, è disposto em duas fileiras, 15 passos a rectaguarda da conteira, correspondendo o
centro da guarnição ao prolongamento do eixo do canhão. Os
ns. l, 2 e 3 e guias esquerda, na primeira fileira na ordem aqui
designada da direita para a esquerda, e na segunda ficam os
ns. 4, 5 e o guia direita; o n. 4, cobrindo o guia esquerda : o
n, 5 cobrindo o n. 2 e o guia direita cobrindo o n. 1.
Em columna: a guarnição com a formatura acima indicada
está a três passos da boccado canhão, contados da testa dos cavallosda primeira fileira da guarnição,
Guarnecendo a secção com ou sem palamenta, a guarnição
occupa as posições dos artigos. 4° e 5°.
Para — nomear postos, o chefe de peça dirige-se á frente
da guarnição, enumera da direita para a esquerda na fileira da
frente : 1°, 2°, 3° serventes, guia esquerda; e na fileira da .retaguarda ; 4° e 5° guia direita.

Os ns. l, 2 e 5entregam os cavallos pelas rédeas ao guia
direita ; o chefe de peça e ns. 3 e 4 entregam os seus ao guia
esquerda.
Volvem à frente e formam a guarnição.
A' voz—marche—seguem em accelerado a tomar as posições
do artigo 4°. Os guias conduzem os cavallos para a rectaguarda
onde vão ficar a 20 passos do cofre, prendendo-os pelosmaneadores.
No exercicio do canhão e movimentos ha as seguintes alterações :
l.o Formai» guarnicão
9.» Marche

39. O chefe de peça vae tomar o ponto e os guias, trazendo
os cavallos, o guia esquerdo um passo á direita do chefe de
peça e o guia direita quatro passos á direita do guia esquerda e
perfilado por elle.
A' voz—marche—os serventes vêem em accelerado, tomam
os seus cavallos, montam e formam, como já foi explicado.
1° Trocar postos
S° Marche

40. O n. l em vez de substituir o n. 5, substitue o guia
direita, este ao guia esquerda e este ao 5° servente.

1.° Guarnecer

1° Metter armão para a frente

a.° Marche

»° Marche

38. A' primeira voz os ns. l e 3 assim como toda a segunda
fileira recuam o comprimento de um cavallo e todos os serventes
e guias executam os movimentos de preparar para apear e
a pé.

41. Os guias e n. 5 conservam-se a cavallo.
O resto da guarnição apeiae os ns. l e 2, entregam os cavallos
ao guia direita, ns. 3, 4 e chefe de peça ao guia esquerda.
A voz—marche—depois de engatado o armão, os serventes
vão tomar os seus cavallos e formam como já foi dito.

S!

$ |J . Tirar ariniio para a rectajsruarda
!1

íí
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Alarche

42. Toda aguaroição apeia e o n. 4 vão tomar o ponto para
a entrada do armão : depois do ter dado a voz—alto—vaeoccupar o seu logar.
l" Itfetter armão para a rectagruarda
!*<• marche

43. Estando a guarnição em parada, á 1a voz os guias e
u. 5 conservam-se firmes a cavallo.
O resto da guarnição apeia e executa o que jú foi prescripto:
volta aos cavallos, montam e por filas da direita a guarnição
vae tornar posição á rectaguarda da viatura,
I" Tirai* annão para s» frente
5f° Marche

44. A' primeira vo/, a guarnição vae por filas da esquerda tomar a posição que deve occupar cm parada; depois
apeia e executa o que está determinado.
IlHetter armão pa.rá a
Si0 Marcho

45, Estando a guarnição cm parada, os guias c n. 5 ficam
a cavallo : mettido o armà'o, a guarnição volta a tomar os seus
cavallos e por filais da esquerda vão para a rectaguarda da
viatura.
Estando a postos oa cm acção, o u. 5 vae tomar o ponto
para a guarnição.
Os outros movimentos executam -;•;<:• de modo ahnloíro,

Observações geraes
46. Antes de sahir do parque a bateria, os commandantes
de secçfío verificam si tudo está em seus respectivos logares, em
perfeito estado de conservação e si a atracação é perfeita : si as
mangas dos eixos foram lubrificadas, si o carregamento, sobresalentes e accessorios estão em seus respectivos logares e a bolsa
cheia de estopühas.
Si durante o fogo falhar uma cstopilha, o chefe de peça deve
deixar decorrer alguns segundos para a substitucão da estopilha falhada, por outra.
Por economia de munição, ou mudança de alcance, nunca
se deve extrahir um projeclil da câmara de um canhão,
porque as vantagens não compensam os riscos a que a guarniçSo
fica exposta, sendo sempre preferível que se dê o liro antes de
cessar fogo.
Quando se atirar com lanternetas, a operação não ofíerece
risco : extrahe-se pela culatra não só o cartucho como a lanterneta, pois convém poupar estes projectis que são em pequeno
numero.
Depois do exercício e logo que haja tempo, o canhão é lavado
perfeitamente.
Os apparelhos da culatra cuidadosamente limpos: depois de
bem seccos oleados com óleo fino.
Qualquer estrago ou extravio que tenha havido, o commandante de secção participará ao comrnandante de divisão, o qual
dará parte por escripto ao commandante da bateria.
Estas instrucções referem-se ao exercício com a bateria de
manobra que se compõe apenas de seis peças e seis armões.
Na bateria de combate composta de seis peças, seis armões, sois carros de munições, forja, galeras e carro debateria,
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lia pequenas modificações na maneira de dispor o matei ..t), e municiar o canhão, as quaes são reguladas pelas instrucções apresentadas pelo coronel Francisco Antônio de Moura e mandadas
adoptar por aviso do Ministério da Guerra de junho de 1885 e
abaixoíranscriptaís.
Instrucções
i

Sobre uma bateria de campanha era 'ordem de combate e
modo de distribuir-se a municio.
I.° Uma bateria de combate divide-se no campo de batalha
em dous grupos: um composto An seis boccas de fogo e de ires
carros de munição, com os rvsjvctívos armões, pessoal e animaes estricíameníe necessários para o seu serviço, e o outro
.constituído pelos carros restantes e outras viaturas da bateria,
com o competente pessoal e animaes, e mais as praças, cavallos
e muares destinados a preencher os claros que derem-se.
2.° Cada carro de munição deve ter para seu serviço, além
dos conductores, três praças, sendo uma dellas graduada e montada, esta será o chefe do carro.
3.° A bateria deve formar em ordem de combate do seguinte modo : em uma linha as boccas de fogo com o intervallo
de 20 metros na rectaguarda das secçSes direitas e á distancia
de 10 a 15 metros três carros de munições—20 ou 30 metros á
rectaguarda da primeira linha os armões das boccas de fogo—e
a 400 metros e convenientemente abrigados os carros restantes
e as demais viaturas com o pessoal e animaes de reserva.
O intervallo entre as boccas de fogo poderá ser reduzido
até 10 metros, porém só em caso de absoluta necessidade por
falta de espaço.
Si houver abrigos á rectaguarda da primeira linha e nas
proximidades delia, os carros acolher-se-Mo a elles em vez do
postarem-se á rectaguarda das secçSes direitas,, ..tendo-se era
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•i praças encarregadas de municiar as boccas de
fogo nio devem ter grandes distancias a percorrer; si não
houver abrigos naturaes, será conveniente construií-os sempre
que for possível.
Si o terreno não offerecer abrigo sufficiente para o segundo
grupo, poderá este ser fraccionado em dois escalões) um formado
pelos carros de munição, pessoal e animaes de reserva., e o
outro que postar-se-ha .mais á rectaguarda em logar convenionte) composto das viaturas restantes.
4.° As lanças dos armões devem ficar voltadas para a rectaguarda no caso dá estarem abrigados naturalmente, ou por
espaldões construídos na occasião.
5.° A munição deve ser fornecida ás boccas de fogo pelos
carros pertencentes ao primeiro grupo da bateria ; cada carro
abastecerá uma divisão: os armões das boccas de fogo devem
conservar-se intactos, somente em casos extremos lançar-se~ha
mão da respectiva carga; os armSes, que nesses casos tiverem
de fornecer munição às boccas de fogo, approximar-se-hão da
primeira linha.
6,° O fornecimento da munição deve começar sempre pelo
da do cofre trazeiro do carro ; somente depois de esgotado esse
cofre, passar-se-ha a extrahil-o do cofre dianteiro, e finalmente do respectivo armíío.
7.° Quando estiver para esgotar-se a carga do cofre deanteiro o chefe do carro dará disso parte ao commandaníe da
bateria, que mandará ordem ao encarregado do segundo grupo
para fazer avançar outro carro.
8,° Os carros que se esvasiarem devem ser logo apresentados ao official encarregado do segundo grupo, que requisitará por escripto. á secção de munições mais próxima sua substituição por outros cheios; a requisição deve conter o numero
do regimento, e o da bateria e a quantidade de carros requisitados.
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9.° Os carros da reserva, que passarem a fazer parte do
primeiro grupo, postar-se-fa&o ao lado daquelles, a que tenham
de substituir, e logo que estes retirarem-se occuparão os logares disignadosno § 3°.
10. Quando houver urgência em romper fogo ou por
qualquer circumstancia der-se alguma demora na substituição
dos carros, lançar-se-ha mão da carga dos armões das boccas
de fogo, começando no segundo caso pelos armões das secçOes
direitas e havendo o cuidado, em qualquer dos casos, de completal-os logo que se offerega opportunidade.
11. Quando prolongar-se o combate e for grande o consumo de munições o parque divisionario, ou de corpo de exercito, mandará alguns carros percorrer a linha das reservas,
tomando assim a iniciativa no muníciamento que em todo caso
será feito por trocas de viaturas.
12. Terminado o combate, logo que seja possível, desfarse-ha a troca de carros de munição que porventura tenha
havido durante o combate.

MODELO
IDE

PARA O i° E 2° GRUPOS^

BATERIA DE COMBATE
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Modelo para o 2° grupo

Modelo para o 1° grupo

IV. l

1° Regimento de Artilharia
de Campanha

1° REGIMENTO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
4a BATERIA

Vale m carro fle munições

Vale um carro do munições
O commandante da bateria,

Tf. l

Io Regimento de Artilharia
de Campanha

1° REGIMENTO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
4a BATERIA

Vale 2 carros de munições
O oommandante
do Z" grupo,
A. Tavares.

Vale dous carros de munições
A. Tavares,
•

2° Tenente.

Silva Franco.

TÍ. a
1° REGIMENTO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA

Tf. 3

1° Regimento de Artilharia
de Campanha

1° REGIMENTO DE ÁETILHAEIA DE CAMPANHA

4a BATEEIA

4a BATERIA

Vale Dm carro fle munições

Valo um carro de munições

Io Regimento de Artilharia
de Campanha

BATERIA

Vale. carros fle munições

Vale

carros do munições

O eommandante da bateria,
Silva Franco.
Tf. 3

Io Regimento de Artilharia
de Campanha

1° REGIMENTO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA

4a BATERIA

4a BATERIA

Vale um carro de munições
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Cada caderno deve ter 50 folhas.de papel c,1..'tão fii;,.
O commandante da bateria rubricará de antemão vn certo
numero de vales que irá destacando do respectivo talão para
entregar aos chefes de. carros quando participarem que a
munição está para esgotar-se.
O chefe do carro entregará o vale ao official commandante
do 2° grupo para que este mande substituir o carro vasio por
outro cheio,
O commandante do 2" grupo mandará imroediatameníe os
carros vasios á seccJZo de munições, com um vale para, ser
entregue ao commandante da mesma,
No fim do combate, o commandante da bateria, conferindo os
talOes e o numero de tiros que lhe restam nos cofres, dará a sua
parte de combate e a despeza da munição ;• o commandante da
bateria bem corno o commandaníe do 2a grupo passarão um
traço diagonal sobre os talões.

