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1. Para que a instrucção seja uniforme, haverá em cada corpo
um único instructor, offlcial, com um ou mais sargentos auxiliares.
2. A responsabilidade toda do ensino dos recrutas pertence ao
instructor.
3. Os recrutas teem seis mezes para se preparar, podendo
entretanto passar para a classe de praças promptas antes
desse prazo, porém sempre examinados pelo fiscal nesse acto.
4c. O instructor só nos primeiros dias não exigirá rigorosa firmeza e durante todo o tempo de ensino muito attenderá para o
descanso necessário dos recrutas, pois a firmeza directamente
disso depende.
£». As vozes de commando serão divididas, por uni traço ; ficando a que serve de advertência ou indicação antes 'da de execução ; a primeira pronuncia se clara e pausadamente em todas
as suas syllabas, a outra deve ser pronunciada, depois de pequena
pausa da primeira, com rapidez e energia.
Quando em uma só palavra se acharem incluídas ambas as vozes, haverá uma pequena pausa antes' dá ultima ou" penúltima
syllaba.
© • Nas primeiras lições se fará notar á differença que vae da
voz de advertência para a de execução, quanto á pronuncia.
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y. O instructor dará as suas explicações acompanhadas do
exemplo, porque é mais fácil ao recruta imitar o que vê, do que
comprebender uma linguagem inteiramente nova.
S. Para melhor comprehensão do ensino poder-se-ha decompor
os movimentos nos tempos elementares que os constituem, designando-os por um, dois, três ; sendo o primeiro logo depois da
voz de execução.
O. Baciencia, suavidade, methodo e garbo militar são qualidades indispensáveis no instructor, e todos os militares deverão
forcejar por adquiril-as.
10. Deve-se muito attender para a perfeição do ensino de
recrutas, para, que por esse esmero possam tirar todo o proveito,
confiando mais em si, pela consciência do auxilio immenso dado
pelo seu armamento e assim conservar a indispensável calma
em todos os lances difflceis da vida.
11. Nos primeiros momentos da luta, sendo necessário que os
homens não se achem muito agrupados, e não podendo todos
elles ter um offlcial junto a si, é claro que precisam ter muita
instrucção para supprir essa circumstancia.
12. Um recruta de pouca intelligencia não poderá aprender
senão com a explicação seguida do exemplo ; será muito prejudicial mortiflcal-o, porque então cada vez se confundirá mais.
13. Quando alguma voz de execução não for correctamente
cumprida, o instructor, para repetir até acertar, mandará —
ultima-fórma.
14. O methodo do instructor deverá tender para a simplicidade, rapidez e naturalidade, para ter como resultado : — Execução fácil, economia de tempo e commodidade.
DEFINIÇÕES
1E». Exercito é o conjuncto de homens convenientemente adestrados, de animaes, armamentos diversos, leis, regulamentos,
corporações de administração e estabelecimentos de instrucção
indispsnsaveis para o bom resultado nas guerras.
IO. O pessoal combatente, em attenção aos difterentes instrumentos de que fazem uso, é dividido em três grandes fracções,
denominadas armas e são ellas especialmente chamadas : Infantaria, cavallaria e artilharia.
l"y. A infantaria caracterisa-se por marchar e combater sempre a pé, usando de armas portáteis.
18. Além deste pessoal que fôrma propriamente as armas, ha
ainda corpos denominados de engenharia e constituídos de ofliciaes com instrucção variada e de indivíduos, praças de pret,
com differentes offlcios ou aptidões de que se ha mister na
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guerra; a estes corpos também se amplia a denominação de
arma.
IO. Ha finalmente em quasi todos os exércitos o pessoal : —
Estado-maior, composto unicamente de offlciaes, cérebro dos
Exércitos, e que são os auxiliares directos dos generaes.
20. A infantaria divide-se administrativamente em batalhões,
que é ao mesmo tempo cada um a unidade tactica da arma.
O Batalhão ó dividido em companhias, constituindo cada uma
dellas uma unidade de combate.
21. Dois ou mais batalhões formam uma brigada, duas ou mais
brigadas uma divisão; duas ou mais divisões o — corpo do
Exercito.
22. As brigadas e as divisões podem ser mistas, isto ó,
formadas de mais de uma arma.
«3. Chama-se fileira a linha de combatentes collocados uns ao
lado dos outros e voltados todos para a mesma parte.
24.-. As fileiras de combatentes são na infantaria em numer0
de duas ou quatro.
2&. A fileira, que estiver na frente, será chamada da frente ou
da vanguarda, e a que estiver em ultimo logar—da retaguarda,
e si houverem outras entre ellas serão chamadas fileiras intermediárias.
2&. Aa fileira da frente, na formação primitiva, chama-se
também
1 fileira e a da retaguarda, nas mesmas condições,
2a fileira; estas duas denominações são fixns. Ha também o que
se chama fileira supranumeraria, formada de offlciaes e s.irgentos
à retaguarda da ultima fileira.
2'7. Fila é a linha de combatentes collocados uns atrás dos
outros e voltados todos para a mesma parte, exceptuando, porém,
0 movimento das fileiras para a direita ou esquerda, porque
neste caso conservam a mesma denominação.
2&. Intervallos são os espaços que separam os indivíduos e
fracções que estão em linha com a mesma frente.
2&. Distancias são os espaços que separam as fileiras ou as
fracções que se succedem umas atrás das outras.
30. As ordens de formatura da infantaria são: em linha, em
escalões, em columna, linha de columna, quadrado, estendida e
mixta.
31. A escolha para o emprego de uma dellas na guerra
depende de muitas circumstancias diversas, como sejam; natureza
do terreno e sua topographia, qualidade da arma, isto é, caval1 iria, infantaria e artilharia, tanto de um como de outro lado
dos contendores e da qualidade do armamento, etc.
33. A ordem em linha compõe-se de um certo numero de
fileiras, umas logo atrás das outras, permittindo que todos os
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combatentes que as formam possam simultaneamente empregar
os seus fogos.
33. A ordem em linha habitual na infantaria é em duas
fileiras.
34. Escalão é a ordem de formatura em que a linha Jsendo
dividida em fracções iguaes estão estas formando uma espécie de
escada ou mesmo duas, convergindo para um mesmo ponto.
As fracções representam os degráos.
35S. Oolumna é quando as fracçõss se acham á retaguarda,
uma das outras com os seus flancos (41) em um mesmo alinhamento, perpendicular á frente ; esta formatura, multiplicando
o numero de fileiras, reduz a frente e diminue muito a quantidade
de fogo.
36. Linha de columnas é a formatura em que ha differentes
columnas, umas aos lados das outras, com as suas fracções correspondentes, isto é, do mesmo numero, no mesmo alinhamento.
As columnas terão entre si intervallos completos de desenvolvimento ou apenas metade, e neste caso _serão chamadas
linha de columnas contíguas.
3"7'. Quadrado é quando as fracções se acham collocadas de
modo a fechar um recinto todo, as faces duas a duas mais ou
menos parallelas ficam voltadas para o exterior, salvo marchando, que então estarão todos voltados para p lado a dirigir-se.
Esta formatura é só própria para resistir á cavallaria ; mas
deve ficar bem entendido que não é a única; porque com as
armas modernas, desde que os soldados confiem, como devem,
em seu armamento e se conservem calmos, terão sempre vantagem sobre a cavallaria.
38. Estendida é quando uma linha de combatentes tem entre
as suas filas intervallos maiores que as existentes na ordem em
linha unida.
30. Mixta é a ordem de formatura em que encontram-se
fracções estendidas e outras em linha ou em columna; concorrendo todas para um mesmo fim commum.
40. Frente de uma força é a avaliação expressa em passos ou
outra qualquer unidade da extensão que ella occupa, voltada
para o inimigo.
41. As fihs extremas da linha ou de qualquer das suas
fracções em 'columnas denominam-se flancos : — direito ou
esquerdo, conforme o logar.
4S. O combatente da frente da fila chama-se—chefe de fila, e
o que lhe fica atrás — cerra fila.
43. Um batalhão ou mais em linha, divide-se em duas alas,
particularmente chamadas de direita e esquerda.
Quando a ala direita acha-se logo contígua á esquerda, chama-se centro o ponto que as liga; porém quando as grandes
unidades são divididas em três fracções, chama-se então centro

a que ahi estiver ; podendo essa fracção ser igual ou maior que
as outras que constituem as alas.
44. O movimento que as forças executam para passar da
ordem primitiva a outra accidental, e reciprocamente, ou para
mudarem deformação, chama-se evolução e manobra a operação
militar que resulta da combinação de algumas evoluções ou
os movimentos que as forças executam nas differentes combinações de suas marchas, operações e disposições, com o fim de
conservar o inimigo na incerteza dos seus verdadeiros projectos
e intenções.
45. A evolução de passar de linha para a columna chama-se
dobramento e a inversa desenvolvimento.
4<3. A columna em marcha ou em manobra será cerrada.
isto é, as fracções conservarão entre si a distancia de seis passos ;
salvo quando houver intenção de desenvolvimento para a
esquerda ou direita ; porque então se mandará abrir distancia
equivalente á frente das fracções.
. Quando as tropas se encontram com as do inimigo tem
logar as acções, que se distinguem em geral em escaramuças,
combates e batalhas.
48. Escaramuças são~confiictos travados por pequenas forças
em recontro fortuito e independente de um plano.
4í>. Combates são acçSos parcíaes travadas só entre alguns
corpos dos exércitos belligerantes.
Batalhas são acções geraes entre os exércitos inimigos,
empenhandp-se toda ou maior parte da força de que os generaes
em chefe dispõem.
SI. Estas acções executam-se por meio do fogo, da carga ou
choque, ou mais geralmente por ambos os modos, precedendo
sempre o primeiro ao segundo.
S5S5. As acções são offensivas ou defensivas, si bem que
mui difficil de discriminal-as, ou limitar-se a uma dellas
somente .
6í3. Na defensiva o movimento aggressivo feito sobre a frente
chama-se retorno e o de fianco contra-ataque.
Ordem de batalha ó a disposição escolhida, de accordo
com as circumstancias, para combater.
Distingue-se a primitiva e a accidental.
B. A parte dos conhecimentos da guerra, que ensina como as
forças devem executar os seus movimentos, corno devem formar
as suas ordens de batalha e como devem combater, chama-se
tactica e divide-se em tactica elementar e grande tactica ; esta
relativa aos exércitos e a primeira em referencia só aos corpos
que formam o exercito.
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Ollmi* — direita (esquerda)

DO RECRUTA

(um tempo)

Ensino sem arma (Em uma só fileira sem se apertarem.)
POSIÇÃO DO SOLDADO FIRME

Os calcanhares na mesma linha e unidos, as pontas dos
pôs voltados para fora e separadas pelo intervallo de um pé,
proximamente, os joelhos direitos, o ventre recolhido, o tronco
do corpo bem aprumado sobre os quadris, o peito avançado sem
affectação, os braços cabidos sem constrangimento e oscotovellos
pouco afastados do corpo, as mãos abertas e um pouco voltadas para a. frente, dedos unidos e sem que o pollegar exceda
a perna ; a cabeça levantada e olhar fixo sobre a frente a
alguns metros de distancia, eis aqui a posição de sentido, que
também se diz — estar quadrado.
Descançar

OO. Inclina-se a vista para o lado indicado, por um movimanto
de cabeça sem perder a perfeita quadratura, ou posição perfilada ;
outro tanto se fará pelo lado inverso para voltar a frente primitiva, com a voz — olhar — frente.
Oas voltas

61. Os movimentos circulares que' sobre si mesmo executa
cada indivíduo, para voltara sua frente, sem mudar de situação,
chamam-se voltas, que se designarão por: —oitavo á direita —
ou á esquerda — volver, — direita ou esquerda — volver — e
— meia volta — volver, — que sara esta ultima na infantaria
só effectuada pela direita.
Oitavo a direita (esquerda) volver

(Um tempo)

(Um tempo)
m

Retira-se directamente o pé direito O ,15, cahindo o
peso do corpo quasi todo sobre a perna direita e curvando urn
pouco a esquerda ; as mãos vêem á frente do corpo, cruzando-se
os dedos pollegares, de modo que o da mão direita fique entre
a palma da mão esquerda e o pollegar da mesma mão, e a palma
da mão direita sobre as costas da esquerda, os hombros devem
ficar sensivelmente na mesma linha da frente, a cabeça firme e
o resto do corpo sem constrangimento.

A' voz de execução, levantando-se as pontas dos pés,
gyra-se sobre os calcanhares o oitavo de circulo para a direita
(esquerda) ; o calcanhar do pé direito une-se rapidamente ao
do esquerdo e a ponta do pé esquerdo (direito) fica bem para
frente .
Oi rei tá —vol ver

(Dous tempos)
Sentido
(Um tempo)

As mãos vão rapidamente aos lados e simultaneamente
o calcanhar do pé direito une-se ao esquerdo.
Sd. Quando se pretender dar descanço prolongado, depois da
voz de descançar seguir -se-ha a d'e : — á vontade — para que
cada indivíduo fique na posição que mais lhe convier, comtanto
que não tire o pé esquerdo do logar, para não perder-se o
alinhamento primitivo .
Permite-se nesse tempo conversar baixo e algumas vezes até
fumar.
Seguindo-se a voz — firme, — dada com vigor, todos retomam
a posição de descançar .

G3. (1°) A' voz — direita — leva-se o concavo do pé direito
a tocar no calcanhar esquerdo, recuando pés na mesma
direcção.
(2°) A' voz — volver — levanta-se as pontas dos pés. e gyrando
sobre os calcanhares volta-se o corpo para a direita um quarto
de circulo e une-se rapidamente o calcanhar direito ao esquerdo.
Esquerda— volver
(Dous tempos)

O4. (1°) A' voz — esquerda — leva-se o pé direito na mesma
direcção a assentar o calcanhar junto do concavo do pó
esquerdo.
—2
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02°) A' voz - volvei- — levanta-se as pontas dos pés e
gyrando sobre os calcanhares volta-se o corpo para a esquerda
um quarto de circulo, unindo-se com rapidez o calcanhar direito
HO esquerdo.
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. Ha também os passos curtos, retrogados, largos e lateraes; todos na cadência do passo ordinário, porém os dous mprimeiros com metade da grandeza do
passo ordinário, isto é, O ,35,
o terceiro com a grandeza de Om,75 e o ultimo com a grandeza
de O m ,22.
Alto

f

Meiu voJtii volvei*
(Dous tempos)

OEí. (1°) A' voz de advertência, leva-se o pi direito á retaguarda, na mesma direcção, tocando o seu joanete o calcanhar
do pó esquerdo, sem alterar a posição do corpo.
(2") A' voz de execução levantarn-se as pontas dos pés e gyrando-se sobre os calcanhares muda-se a frente para a retaguarda
e une-se rapidamente o calcanhar do pó direito ao do esquerdo.
Ot>. Quando se tendo feito direita, ou esquerda volver ou meia
volta, queira-se voltar á frente primitiva, mandar-se-ha: —frente
á esquerda—ou direita—volver—ou—meia—volta volver— executando-se então esquerda ou direita volver ou meia volta
volver.
I>OM

As marchas são executadas por meio de passos.
A diversidade de passos militares é carecterisada por suas
cadências e grandezas.
O'?'. Cadência é o numero de passos que se dá em um minuto;
e grandeza do passo ó a distancia que vae de um a outro calcanhar do mesmo soldado.
OS. Toda a marcha principia com o pé esquerdo, exceptuando
a que se faz com o passo lateral á direita.
Ot>. Os passos regulamentares são: o ordinário, o accelerado
e o de carga, e fora da tactica o grave.
fO. O passo ordinário tem de grandeza Ora, 70 e de cadência
120 passos.
"71. O passo accelerado tem de cadência 130 passos e Om,7õ
de grandeza.
. O passo de carga tem a cadência de 180 passos e de grandeza Om,80.
73. O grave tem a cadência de 76 e a grandeza de Om,70.
74=. A' voz de indicação do passo para effectuar-se uma marcha, firma-se o corpo sobre1 a perna direita, sem se notar movimento algum do corpo, e á voz de execução rompe-se a marcha,
dando poróm os dous primeiros passos sempre menores do que
os exigidos.

7G. O pé em movimento completa o passo iniciado e o outro
na menina cadência vae unir-se-lhe,interrompendo-se a marcha.
f"7. Dos passos curtos e largos para se passar ao ordinário é
só dar-se a voz—habitual—passo,—e no caso contrario se manjará—encurtar passo,— alargar — passo.
TTroCftr pnsso

Vi*. Acontecendo que os recrutas marchem desencontradnmente, mandar-se-ha— trocar — passo,—executando-se do modo
seguinte:
O pé em movimento completa o passo e o outro avança rapidamente até approximar o seu joanete do calcanhar do outro, que
de novo rompe outro passo para frente sem perder a cadência.
• Por este modo os recrutas acertam os seus passos, mesmo sem
voz, para uniformisar o movimento da marcha.
'yo. Quando os recrutas se tenham familiarisado com os passos
militares e sabendo romper a marcha, sem constrangimento,
unir-se-hão em uma fileira e praticarão a marcha em linha,
procurando conservar o mesmo alinhamento pelo toque dos
cotovellos.
SÓ. Ha muitas vezes necessidade de simular passos no mesmo
terreno e isto se fará na mesma cadência com a voz—marcar
— passo. O passo neste caso não terá grandeza alguma
e os pés
levantar-se-hão alternadamente do terreno apenas O m ,l.
SI. Quando os recrutas tenham o necessário desenvolvimento
entrarão em fôrma em duas fileiras, mandando depois o instructor: — Direita—volver: metter por alturas em duas fileiras.
Os recrutas depois de volvidos irão procurar as suas alturas,
sem mudar de frente, recuando os menores e avançando os
maiores.
8í3. Depois o instructor mandará: — Frente ã esquerda —
volver.
S3. Assim formados em duas fileiras o instructor mandará
—nomear — filas ; o primeiro chefe de fila da direita dirá—direita; o segundo, que lhe fica logo ao lado esquerdo,—esquerda;
o terceiro—direita, e assim alternadamente até o ultimo.
O instructor obsarvará que cada recruta conserve inteira
liberdade de movimentos e que os seus hombros e calcanhares
nquem nas mesmas linhas dos camaradas da mesma fileira.
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84. Cada soldado occupa na fileira um espaço igual a Om,55,
pouco mais ou menos.
8£>. A fileira da retaguarda, na ordem unida, distará d a d a
vanguarda um passo de Om,70, contado da linha dos calcanhares
de uma à linha dos calcanhares da outra fileira e quando equipados, as fileiras conservarão a distancia de Om,40, entre o plano
vertical que passa pelo peito do soldado da retaguarda e o plano
parallelo que passa pela parte exterior da mochila do chefe
de fila.
«O. Si a força constar de um numero impar de praças, ficando
assim fila incompleta, será então a antepenúltima que não terá
cerra- fila.
alinhamentos

'. Consiste o alinhamento perfei to em que cada soldado se colloque rapidamente na linha determinada para fileira de que
faz parte, cuja direcção lhe n dada pelos mais próximos camaradas do ílanco de alinhamento, de maneira que os calcanhares,
o peito e os hombros de cada homem, que fôrma a fileira, fiquem
nas mesmas linhas, tanto quanto o puderem permittir asdifferenças de conformação, tocando levemente os cotovellos sem se
apertarem.
88. A direcção traçada para o alinhamento é conhecida pelo
soldado, desde que olhou para o flauco indicado, como já se
explicou ; a vista neste caso e quando ei lê esteja na verdadeira
posição não alcançará mais do que o segundo camarada do lado
do alinhamento. Se por acaso descobrir toda a linha ô porque
atrazou o hombro deste lado, ou a cabeça deixou a vertical em
que devia manter-se.
Quando o soldado tenha conseguido o fim aqui proposto, conservar-se-ha immovel até a voz de — olhar— frente.
Tanto a pé firme como em marcha o alinhamento das
fileiras é pela direita, devendo indicar-se a esquerda ou o centro
quando tenha logar a excepção.
ÔO. As pequenas incorrecções não se melhoram retirando ou
avançando o peito, porque o alinhamento seria temporário ; é
essencial avançar ou recuar os calcanhares, por pouco que seja,
para obter, o alinhamento estável.
OI. A/fileira da retaguarda alinha-se pela mesma maneira,
tendo cada homem o cuidado de cobrir exactamente seu chefe
de fila.
. No ensino dos alinhamentos o instructor mandará avançar
uma ou duas filas do flanco, um ou dois passos em frente e depois
alinhará fila por fila, prevenindo que quando o novo alinhamento for traçado, a dois passos para a frente do primitivo,
cada fila tem de dar um passo de grandeza habitual, e depois
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vencer rapidamente, e com passos curtíssimos, o espaço que
ainda lhe resta, sem cortar nunca o novo traçado até sentir o
toque do cotovello do soldado que o precedeu no alinhamento.
Si o novo alinhamento fosse a três passos, seriam dois os
pafsos regulares, e o ultimo executar-se-hia como dito fica.
í>3. Igualmente pôde o instructor mandar fazer um oitavo á
direita á fila do flanco direito ou um oitavo á esquerda á fila do
flanco esquerdo, e alinhar depois fila por fila na direcção
oblíqua.
O4. O ensino dos alinhamentos deve dirigir-se principalmente
a avançar a rapidez ; si bem que na instrucçSo regular e methodica devam ser correctos ; a perfeição nunca deve prejudicar a
celeridade.
Pela direita (esquerda) |»ara
(retaguarda) perfilar.

frente

O Ê> . Avançada uma fila, como fica dito, todos executarão rapidamente o que foi indicado, nos alinhamentos para a frente ; o
cerra fila seguirá
o seu chefe de fila, e depois de guardar a distancia de Om,70 alinhar-se-ha pelo lado que foi determinado;
nos alinhamentos para a retaguarda, a segunda fileira rasgara
promptamente a passo retrogrado, para que a primeira se não
encontre com ella durante a execução.
Alinhadas que sejam as fileiras ficam immoveis até á voz de
— olhar — frente —, com a qual todas se restituem á posição
normal.
O6. Pela direita (esquerda) perfilar.
No alinhamento pelo flnnco, o instructor dirige-se àquelle
que tiver indicado, e collocando-se no prolongamento do traçado a dois passos fora da fileira e voltado para ella, alinhará
bem as três primeiras filas, e por estas todas as mais devem,
empregando os princípios ensinados, alinhar-se em momentos.
O iustructor dará depois a voz de—olhar frente como no caso
do numero antecedente.
Formatura a dois e a quatro de costado

. Quando as duas fileiras unidas recebem a voz—direita
(esquerda) volver,— à de advertência todos preparam-se para
direita (esquerda) volver e á voz de execução todos effectuarão o
quarto de volta para o lado indicado, ficando com dous de frente
e em formatura chamada de costado.
OS. Querendo voltar á formatura primitiva em linha se mandará:
frente à esquerda (direita) volver. Em marcha se mandará
depois de volver—Em frente—ou—alto.
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Para formar a quatro com a frente para a direita se
mandará — Quatro d direita — volver.
A' voz de advertência a segunda fileira dá um passo á retaguarda, e todos se preparam para volver á direita, e a de execução
voltam ao lado indicado, dando as filas esquerdas um passo á.
direita e outro em frente e todos de conveniente grandeza, para
ficarem formando as secções de quatro e alinhados (131, 132, 133
e 134).
1OO. Quando da posição a pé firme a quatro de frente para a
direita se queira voltar á posição firme em duas fileiras se mandará
Dois á frente—volver

A' voz de advertência as filas esquerdas dão um passo á retaguarda e todos se preparam para volver á esquerda, e á de execução voltam á frente, ciando as filas esquerdas e o cerra fila direita
11 m passo em frente e de conveniente grandeza, para retomar
a ordem primitiva.
1O1. Em marcha com a mesma voz acima, as filas esquerdas
demoram o passo á voz de advertência, e á de execução entram
em linha para nova frente á esquerda, e depois seguir-se-ha uma
•das vozes — Em frente—ou—alto.
1O?3. Para volver por quatro á esquerda praticam-se movimentos análogos e segundo a voz de indicação, dobrando as filas
esquerdas depois de volverem, para o que darão um passo á
esquerda e outro para á retaguarda, entrando nas mesmas
secçõss.a quatro como quando por direita volver, e alinhando-se.
103. De quatro á esquerda para entrar na formatura em linha
habitual se mandará — Dois á freníe volver.
A' voz —dois á frente —darão as filas esquerdas meio passo
em frente e todos preparam-se para — direita — volver,— à voz
—volver—todos volvem á direita entrando nas linhas das fileiras
correspondentes.
104. Quando em marcha á voz—dous á frente—as filas direitas demoram o p~ jso, e á voz de execução todos entram em suas
fileiras na nova írente á direita e depois seguir-se-ha — Fm
frente—o«—alto.
1O£>. Querendo mudar as duas fileiras para quatro com a
mesma frente se mandará— A quatro formar — marcha.
A' voz de advertência a segunda fileira dá um passo á retaguarda e á de execução as filas esquerdas darão um passo á
retaguarda e outro á direita, e todos de conveniente grandeza,
para formarem filas a quatro de fundo.
1OO. Para retomar-se a formatura em duas fileiras se mandará — A dous_ formar — marcha.
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A' voz de advertência as filas esquerdas darão um passo á esquerda e á de execução todos entrarão em seus logares nas duas
lileiras.
10^- Quando se tenha formado a quatro com a mesma frente
e se queira unir a um dos flancos se fará isto com passo lateral
para esse lado com a voz unir á direita (centro ou esquerda)
passo lateral á direita (esquerda ou centro) marcha.
1OS. Depois de unidas a um dos flancos ou centro com filas de
quatro na mesma frente se volta a formatura a duas fileiras,
mandando—reformar a dois, passo lateral à direita (esquerda ou
aos lados) marcha.
1O£». As marchas na tactica elementar dividem-se em linha,
de costado e em columaa. A ultima será tratada na escolade
companhia.
110. A marcha em linha é directa ou oblíqua, conforme a direcção que a tropa segue ó ou não perpendicular a Bua frente;
a sua execução exige para que as fileiras não se desordenem, que
se mantenha o perfeito alinhamento, que se sustentem a cadência e a grandeza do passo e que se sinta sempre o ligeiro
toque dos cotovellos, que resulta da natural oscilação do braço.
111. Quando a marcha cessa ou á voz da alto, a linha ou
fracções da linha perfilam-se rapidamente independente de voz
e o instructor teiv.lo rectificado o alinhamento mandará olbarf rente.
l>a marcha directa

O instructor indicará o. ponto por onde as fileiras
hão de regular o seu alinhamento com a voz— guia direita,
ou guia esquerda — , o depois dará a de — ordinário — marche,
prevenindo o guia do ponto a que deve dirigir-se, tendo este o
cuidado de marcar os intermédios que o conduzem no mesmo
desenftnmento.
A' voz de marcha todos romperão a passo e executarão o que
foi ensinado para uma só fileira, com
a differonça de que a da retaguarda dá o primeiro passo de Om,35, para se distanciar da primeira, a qual cerrará pela voz de alto.
Regras da marcha directa:
í-° Sentir levemente o toque do cotovello do lado do guia;
2." Cederá pressão vinda deste lado e resistir à que vier do
lado opposto ;
3.° Unir pouco a pouco e não repentinamente, para o camarada do lado do guia, se por acaso tiver delle se afastado;
4.° Conservar a vista sempre na frente, qualquer que seja o
nanco que sirva de guia.
Durante a marcha o instructor fará — marcar, trocar,
alargar & encurtar — o passo com as vozes que vão indicadas ; e
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dará attenção a qu9 os cerra-filas cubram exatamente os seus
chefes de fila, sem perderem o alinhamento e sem augmentarem ou
restringirem a distancia entre as duas fileiras.
HE». As pancadas do tambor ou o toque da cometa, e na falta
de ambos, a indicação de esquerda e direita, marcarão a velocidade da cadência ordinária, isto ó, de 120 passos em cada minuto,
com a qual o soldado deve percorrer 84 metros neste tempo, ou
um kilometro em 12 minutos.
11G. Apenas as filas tendam a desordenar-se ou os recrutas
troquem p passo, o instructor suspenderá a marcha com a voz
alto—Q alinhará promptamente para depois repetir a marcha.
117'. Sobrevindo a necessidade de marchar na direcção opposta
àquellii em que se vae seguindo, ao que resulta ainda a marcha
directa, obter-se-ha este fim com a voz:
Meia volta—volver

Que se executa em quatro tempos ; no 'primeiro completa-se o
passo dado com o pé esquerdo, no segundo assenta-se o pé direito
á retaguarda do esquerdo, mas voltando já um oitavo para a direita, no terceiro marca-se outro passo completando a meia
volta, e no quarto avança-se sobre a nova frente com o passo da
grandeza e velocidade anteriormente indicados.
118. Para suspender a marcha com a frente em direcção
opposta o instructor mandará:
Meia volta—alto

A' advertência os recrutas ficam prevenidos para voltarem a
frente para a retaguarda, e á de alto, dado quando o pé esquerdo
assenta no chão, suspendem a marcha, e executam a meia volta
gyrando sobre o calcanhar esquerdo e unindo-lhe depois o direito.
119. Só por excepção se mandará passos á retaguarda e nunca
para mais de seis com as vozes (tantos) passos á retaguarda,
marcha.
Alargar—passo

12O. A esta voz o pé em movimento completa o passo de Om,70,
porém o outro irá assentar a Om,75, e desta grandeza serão os
seguintes até que nova voz a modifique.
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Encurta i*-passo

12 í. A esta voz o pó em movimento completa o passo de
Om,70, porém o outro irá assentai* a Om,3õ, e desta grandeza serão
os demais até que em ambos os casos (este e o numero antecedente) e para voltar ao passo ordinário, se dó a voz:
Habitual-passo

122. Depois da'qual o pé que vae em movimento completará o
passo de Om,75 ou de Om,35, porém o outro irá assentar a Om,70, e
assim se continuará.
Accelerado-marclia

12&. A' voz de advertência, apoia-se o peso do corpo sobre a
perna direita, elevam-se as mãos á altura dos quadris, os punhos
cerrados, as unhas p_ara dentro e os cotovellos retirados ; à de
marcha, lança-se rapidamente a perna esquerda para a frente,
curvando o joelho e dirigindo a ponta do pé pira o terreno, levando voltada para fora e por um pequeno salto, inclinando-se o
peso
do corpo para diante, assenta-se o pé esquerdo no solo a
Om,75 e passa-se rapidamente a perna direita para frente como
fica ensinado, indo o pé deste lado assentar a outros Om,75,
adiante do esquerdo, dando 130 desses passos dentro de um minuto, o que permitte vencer 97™ nesta unidade de tempo ou um
kilometro em 10 minutos e uma fracção. A natural oscilação dos
braços acompanha e favorece o movimento do corpo. Quando os
recrutas marcham armados, a mão direita, segurando a arma na
posição de suspender, eleva-se igualmente á altura do quadril.
124,. Tendo a força em marcha, e querendo que ella altere a
cadência e passo, supprime-se a voz de marcha e basta indicar-lhe
accelerado ou ordinário para passarem de uma á outra.
I":»SM<» de earga-mareha

12Zí. Estando a pé firme, á voz de advertência pratica-se
como ficou explicado para a marcha em accelerado e á de marcha
avança-se do mesmo modo a perna esquerda, dobrando um pouco
ojoelhoe
vae assentar-se a ponta do pé (esta primeiro) a distancia
de Om,80, e logo em seguida, firmando o peso do corpo sobre a
frente, executa-se com a perna e pé direitos o que fica dito para
os esquerdos, e assim continua a marcha, permittindo aos braços
a oscilação o natural.
Neste passo e cadência deve-se conservar a boca cerrada,
evitar a respiração amiudada, e não elevar demasiadamente os
joelhos para não prejudicar a extensão do passo.

— 18 Em geral nunca se passa a carga estando o pé firme •'
inicia-se a marcha pela primeira cadência, da qual se passa á
segunda e durante esta se dá a voz de — passo de carga —, com
a qual o passo se eleva á grandeza de Om,80 e a cadência de 180
por minuto, o que permitia vencer o espaço do um kilornetro
em menos de sete daquellas unidades.
1^7'. Si o passo de carga é empregado no intuito de produzir
o choque á arma branca, o íiistructor tendo feito armar as baycnetas, advertirá durante a marcha na segunda cadência com a
prevenção—preparar para a carga, e em seguida mandará —
carregar; após o que, a fileira da frente, cruza a bayoneta, a
retaguarda cerra sobre aquella, e ambas passam á cadência e
grandeza de passos marcados no numero antecedente.
Durante a instrucção, o instructor não exigirá mais de quarenta
passos neste andamento, nem repetirá a execução sem fazer
descançar os recrutas.
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13 O. A fileira da retaguarda marchará cobrindo cada cerra
fila o chefe de fila antecedente.
A marcha oblíqua interrompe-se mandando—frente á esquerda
(direita) alto ; a cujas vozes todos desfazem o oitavo e param
ou voltando á marcha directa com a voz — frente á esquerda
direita)-volver com a qual se desfaz o oitavo e se deixa de
seguir na diagonal.
Da marcha de costado por quatro de frente

131. Estando em linha mandar-se-ha : — q u a t r o d direita
(esquerda) volver e depois marchar em qualquer cadência, sempre
designando a qualidade do passo.

l Nisso lateral

1£38. Passo lateral á direita (esquerda) marcha.
A execução faz-se levando o pé direito ou esquerdo Om,22 para
um ou outro lado, seguindo-se logo depois o outro e assim até
completar o numero de passos ou até á voz — alto.
Quando se designe numero de passos, completo que elle seja,
todos fazem alto, independente de voz ; porém, quando não se
indique o numero de passos, á voz de alto, o pé que ganhava
terreno para o flanco completa esse passo e o outro vai unir-seIhe, ficando os recrutas firmes e attentos á voz de perfilar, que
pôde seguir-se, ou outro mandamento qualquer. A cadência é
sempre de passo ordinário.

13S5. Si nestas voltas para os flancos a fila extrema ficar
apenas composta de dous homens, por ser impar o numero total
de filas da força, a fila esquerda immediata, que dobrou sobre a
antecedente, irá preencher os espaços abertos na fila extrema.

!>:• marcha oblíqua

1Í3O. Achando-se a força alinhada e querendo marchar no sentido da diagonal, o instructor preparará o movimento com a voz:
oitavo a direita (esquerda) — volver com a qual se executará o
que
daráfoi
: prescripto para esta porção de volta ; e depois manOrdinário marcha

Indicado ao guia da direita (esquerda) o ponto a que deve
dirigir-se; toda a força, ouvindo a voz de execução, romperá a
marcha na direcção de sua nova frente, não podendo porém sentir
agora o toque de cotovelios, guíar-se-ha cada um pela linha
dos hombros do camarada que o precede, conservando os seus
bem na retaguarda e parallelos aos do que lhe antecede no lado
da obliqüidade, de modo que, dirigindo de quando em quando a
vista para a cabeça desse mesmo camarada, não veja nenhum
dos outros da mesma fileira.

133. Si a penúltima fila ficar incompleta por conter unicamente dous ou três recrutas, o cerra-fila cobrira pela ultima
fileira.
134
Ainda quando a fileira da frente esteja na retaguarda e
se volver por quatro a qualquer dos flancos, são sempre as filas
esquerdas as que dobram, formando sempre as mesmas secçoes
de quatro, não cortando a linha da frente.
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13£>. A flleira que está na retaguarda é sempre a que dá o
passo á retaguarda qualquer que seja ella; as secçdesficamconstituídas sempre dos mesmos homens.
13(5. Quando, porventura, sobrevanha a necessidade de effectuar a marcha de flanco ou de costado adous de frente se mandará
apenas — direiata-volver ordinário marcha.
1'yy'. Si durante a marcha por quatro for necessário diminuir
a frente se mandará — a dous formar e até mesmo — a um formar
A' voz de execução as filas esquerdas darão um passo curto e
outro oblíquo
se collocarem entre as respectivas filas direitas
em suas para
fileiras.
138. De dous para um de frente os cerras-filas demorarão o
passoformar.
entrando atrás dos seus chefes de filas, com a voz de — a
um
Por movimentos inversos se augmentará a frente na marcha
de costado,
dando o instructor as vozes : — a dous formar e a
quatro
formar.
l£$í>. Convém, porem, advertir, que, tendo restringido a
frente aformar
um dea fundo,
raeiro
dous. não se passará a quatro de frente sem pri14O. Marchando de costado a dous ou a quatro pelo flanco
direito (esquerdo) e querendo suspender a marcha e formar
frente á esquerda (direita) dar-se-hão as vozes :

Para a direita (esquerda) formar

Eutão o chefe de íila testa rodara a direita (esquerda) e excedendo a fileira desse lado de dous passos fará alto,collocando-;se
logo o cerra-tila à sua retaguarda.
As outras filas continuam a marcha e irão rodando successivamente para o flanco indicado na altura dos seus logares e vão se
ordenando em linha à esquerda (direita) da base.
1-43. Si em vez de formar a frente para qualquer dos flancos,
o instructor pretendesse formar em linha com a frente na
direcção que seguia, mandará formar a dous, e em seguida
I»ela esquerda (direita) frente-formar

A esta voz p chefe da fila testa, ou antes o guia marca o passo
e lodosos mais volvem um oitavo ao flanco indicado, e vão pela
diagonal ordenar-se à esquerda (direita) delle por ordem
successiva de filas, entrando 10 cerra-filada testa no seu logar
apenas o encontra desembaraçado, e marcando todos o passo logo
que chegam á linha, até que, estando a força ordenada, o instructor dá as vozes:
alto — ou — em frente

Frente á esquerda (direita) alto ; ou doua n
frente — alto

A' voz de advertência a força ficará prevenida para fazer
frente ao flanco indicado e á de alto todos param e volvem á
esquerda (direita) desdobrando as filas esquerdas quando tenham
marchado por quatro e ganhando a fileira da retagu irda a sua
distancia. O alinhamento faz-se pela direita (esquerda).
14,1. Si, porém, a intenção não fosse de suspender a marcha:
mas de continuar em linha e em nova direcção, as vozes seriam,
Frente á esquerda (direitn)-volver ou dousáfrentevolver — em frente guia direita (esquerda)

Neste caso, depois de voltar ao flanco indicado, com a voz de
— uofoe»",etendo desdobrado as filas esquerdas, quando por quatro,
seguiriam todos na nova direcção, alinhando-se pelo lado do guia.
143. Si marchando pelo flanco direito (esquerdo) se quizer
formar a frente para a direita (esquerda) com a fileira da frente
n i frente, depois de se mandar formar a dous dar-se-ha a voz:

com as quaes a força fará alto ou proseguirá na marcha directa,
indicando-se-lhe neste caso o guia.
Convindo não demorar a marcha, o instructor dará a voz —
em frente pouco depois da de — frente-forrna*-—e então as filas
que já estiverem em linha proseguem na marcha directa, e as
restantes passam á cadência immediata, retomando successivamente o passo ordinário à medida que entram nos seus logares.
Como regra, este movimento executa-se sempre sobre a
primeira fileira; quando, porém, houvesse necessidade de fazer
sobre a segunda seria o cerra-filada testa que marcaria o passo,
entrando logo o chefe de fila na sua retaguarda, e tudo mais se
executaria como ficou explicado.
Mudança de frente (A pé íirme)

144. Achando-se a força em linha a pé firme e querendo
mudar a frente para a direita (esquerda) num alinhamento parpendicular, o instructor dará as vozes:
A' direita (esquerda) formar ordinário marcha

A' primeira voz, o guia ou o pião do flanco indicado volve
para esse lado e o seu cerra-fila fica firme ; todos os mais fazem
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o oitavo à direita (esquerda) A' de marcha todos rompem a passo
e vão pela diagonal entrar successivamente no novo alinhamento,
perfilando pela direita (esquerda) .
. Si a mudança de frente não devesse ser em direcção
perpendicular, mas si o novo alinhamento ficasse numa direcção
oblíqua á antecedente, a menos de 45 gràos, o instructor
mandaria que p guia e as duas ou três tuas do flanco se collocassem no gráo de obliqüidade desejada, e depois tudo se reduziria a uma correcção de alinhamento.
Mudança de direcção para fracções maiores» do
que quatro de frente (li m marcha).

14=6. A mudança de direcção na marcha faz-se por meio de
rodas ou conversões circulares com as vozes — hombros direitos
(esquerdos)-frente—em que todos descrevem arcos concentricos
em torno de um logar, onde está o flanco que é chamado pião,
que marcará passo.
14'?'. Como os arcos são de differentes grandezas, para que
todos terminem ao mesmo tempo é preciso que os passos cresçam
do flanco pião para o flanco movente.
148. O olflcial ou instructor sempre se conservará no centro
da frente e voltado para a força, emquanto ella executa a conversão.
149. Quando a força se achar na direcção requerida o instructor dará as vozes:
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l&l. Marchando uma força de costado a dovs ou por secções de
quatro, mandando-se — direita (esquerda) rodar — a fila ou secção
testa rodará para o lado indicado em direcção perpendicular á
que ia, isto é, formando um angulo de 90 gráos e todos os mais
irão convergir no mesmo ponto.
1EJS3 . Si a direcção não tiver de ser perpendicular á antiga e
sim oblíqua, a voz será então — hombros direitos (esquerdos)frente, e quando a fila ou secção testa tiver rodado a porção sufflciente se mandará — em frente — para que a marcha siga nesse
grào de obliqüidade em relação á direcção anterior.
Ordem aberta

1!3£5. Quando os recrutas estiverem formados em duas fileiras
e se lhes queira instruir no manejo da arma dar-se-ha a voz :
/% ln-ii- - fileiras - marcha

A' voz de execução a fileira da retaguarda dará quatro passos
para trás e se alinharão todos pela direita .
1JS4. Também se pôde mandar abrir fileiras ficando firme a da
retaguarda com a voz :
Sobre a vanguarda abrir fileiras-marcha — e então á voz da
execução a fileira da frente dará dous passos para a frente .
Para unir fileiras a voz será :
Unir - fileiras - marcha

Em frente

Guia direita (esquerda) com as quaes toJos retomam a marcha
directa ; ou mandará :
Alto

a cuja voz todos suspenderão a marcha, alinhando-se pelo lado
do pião e esperando a voz de — olhar-frente.
ISO. Os preceitos a observar nas rodas são:
Sentir levemente o toque do cotovello do lado do flanco pião;
resistir à pressão vinda do flanco rodante; olhar para este
flanco, menos a fila que ahi estiver ; regular cada um a grandeza
do seu passo, segundo o logar que occupa na fileira, para que
todos acabem ao mesmo tempo a roda.

A' voz de execução será sempre a fileira da retaguarda que
dará dous passos á frente .
A fileira supranumeraria acompanhará sempre a segunda
nestes movimentos.

Continência
CONTINÊNCIA É O COMPRIMENTO MILITAR

A. A praça de pret desarmada, durante o tempo que
fallar a um offlcial, se conservará na posição de sentido, levando
a mão direita a tocar com a primeira phalange do dedo imie
à extremidade da pala do boiiet ou capacete, acima do ollu

— 24 —
direito. A mão aberta, com a palma para frente e os dedos
unidos. Depois de receber ordem para retirar-se executará meia
volta e seguirá em passo ordinário, si outro não lhe for
ordenado.
B. Si a praça estiver armada perfilará a arma e dando
com a mão direita forte pancada no delgado ahi a conservará,
em quanto não receber ordem para retirar-se, e si estiver de
bayoneta desarmada Io vara a arma á posição de braço arma,
dando então a pancacU na bandoleira com a mão esquerda, qua
ahi se conservará até retirar-se.
O. A praça desarmada e á vontade se conservará flrme
para todo e qualquer oftiçial de patente que se approximar e
logo que tenha passado cinco passos ficará outra vez à vontade.
1£»S I>. A praça desarmada em passeio fará apenas a continência com a mão direita, pelo modo explicado no art. 155 A;
mas si for para olücial general fará também alto, voltando-lhe
a frente e só proseguirá no passeio quando o general tenha
passado cinco passos.
lc>íS B. A força desarmada a pé flrme fará apenas sentido ;
mas si for para offlçial general, depois de sentido abrirá fileira
e receberá a voz — olhar direita (esquerda), conforme o lado
d'onde vier o general e isto a 20 passos. Logo que elle passar
pela frente — olhar-frente e depois de ter-se afastado cinco passos — unir fileiras.
F. A força desarmada em marcha só fará continência
a general. O commandante da força irá ao flanco e mandará—
olhar direita (esquerda) Q logo depois — olhar- frente.
13J3 Gr. A força armada a pé firme faz continência mandando-se — sentido, braço ou hombro arma ou ainda abrir fileiras e
apresentar arma, conforme a patente.
1ÈJEJ H. A força armada em marcha perfilará a arma em continência, e para general se mandará mais — olhar direita
(esquerda). Isto tudo por fracções, à proporção que forem se
approximando o general. Quem commandar irá para o flanco,
onde se achar o general .

Nomenclatura da arma
CAPITULO II

ir>O A arma Comblain é raiada, de retro-carga ; usa de cartucho metálico.
Divide-se a arma em seis parles, que são : cano, caixa do mecanismo da culatra, mecanismo da culatra, coronha, guarnições,
sabre e bayoneta.
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Cano é um tubo de aço que serve para dirigir a bala, receber
a carga e resistir á explosão da pólvora.
No seu interior nota-se :
Bocca : abertura que fôrma a entrada do cano, e por onde
sahe a bala;
Recortes da bocca : limites das raias;
Alma : vasio interior com ll m m de diâmetro ;
Raias : estrias em numero de quatro inclinadas da direita
para a esquerda, com passo de Om55 ; seu fim é dar o movimento
de rotação à bala ;
Adoçamento : a passagem suave da câmara para a alma;
Câmara: parte mais reforçada do cano, onde se aloja o
cartucho;
Entalhe do extractor : abertura da câmara, onde se aloja o
extractor;
No exterior :
Secção da bocca : a superfície circular anterior do cano;
Presilha : com base, botão e directriz, serve para firmar o
sabre-bayoneta ao cano;
Resalto : uma pequena saliência que fica na parte inferior
do cano e serve para mais fixar o sabre.
Ponto de mira e sua base : elevação de aço junto à boca para
com a alça determinar apontaria;
Reforço da culatra : o augmento de espessura do metal do
cano, na câmara, para resistir ao esforço dos gazes da combustão da pólvora ;
Nelle notam-se três faces na parte superior que sorvem para
fixar a chave especial, para desatarrachar o cano da caixa do
mecanismo ;
Rosca : parte extrema roscada do catio que serve para atarrachar este á caixa do mecanismo;
Alojamento para metade da virola do cartucho, que é completada pelo extractor;
Alça : ssrve para com o ponto de mira dirigir-se a pontaria
a diversas distancias.
Comprehende oito peças :
Pé: onde se deita a lamina da alça, tem dentes e resaltos, onde
descança
o cursor para as pontarias a distancias menores de
400m inclusive, e dous nós de charneira, que são ligados ao terceiro da lamina pela cavilha;
Mola: fixa ao pé da alça por um parafuso ; é ella destinada
a manter a lamina levantada ou deitada em seu pé;
Parafuso da mola : o que fixa esta ao pé da alça;
Lamina movei : peça de aço que contém o terceiro nó da
charneira, liga-se ao pé por uma cavilha;
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A lamina tem uma larga fenda por onde se visa o alvo
(quando a alça em pé), tendo
no lado direito da mesma as graduações de 100 em 100m, e do lado esquerdo as graduações
intermedias;
Cabeça da lamina : parte superior com duas ranhuras de mira
fixas, uma bem uo alto, para dirigir a pontaria para o máximo
alcance ; a outra mais abaixo, em um rebordo, e serve para por
ella visar quando a alça estiver deitada;
Cursor : a alidadeda alça, que percorre a lamina, e nella se
mantém por sua mola, tem uma ranhura de mira pela qual se
dirige a pontaria para as diversas distancias, segundo a collocação do mesmo cursor.
Cavilha : que atravessa os orifícios dos três nós da charneira.
Talão da lamina : q resalto que existe na parte anterior do
nó da charneira da lamina que limita o movimento delia até a
posição vertical.

Caudas inferior e superior, são os prolongamentos da caixa
da culatra que servem para ligar fortemente a dita caixa á
coronha.
A superior é a própria caixa prolongada, a inferior é peça que
está ligada à caixa por meio de dois pequenos parafusos. As caudas, superior e inferior, têm cada uma dellas dous vasados escariados, onde trabalham os parafusos que as ligam á coronha.
Na cauda inferior nota-se ainda pela parte interna a mola da
presilha e um parafuso. Esta mola serve para obrigar a presilha
a reter o extremo inferior da alavanca.

CAIXA DO MECANISMO DA CULATRA

Peça que liga o cano à coronlia, e em cujo interior trabalha a culatra movei (ou mecanismo da culatra).
Nella nota-se:
Porca : parte com filetes onde se atarracha o cano ;
Batente : peça presa com dous parafusos á parte anterior da
garganta, e que limita o movimento da alavanca. Nelle notase também o anel do parafuso do zarelho ou amilho e a porca
onde se fixa o extremo da vareta, quando está no canal da hastea;
Aberturas superior e inferior que servem para desembaraçar o
movimento da culatra movei;
Alojamento do extractor : vasado onde entra o extractor;
Alojamento da cabeça da alavanca: vasado onde entra e joga a
parte extrema superior da alavanca;
Passagem do cartucho: cavidade á retaguarda da culatra
que facilita a boa introducção do cartucho;
Faces lateraes — direita e esquerda : são as duas faces planas
direita e esquerda da caixa. Na 1a nota-se : as duas porcas do
parafuso do extractor e a do parafuso eixo da alavanca, e o pequeno parafuso, que prende uma das faces da cauda inferior á
caixa. Na 2a nota-se: vasados para os dous parafusos do extractor
e eixo da alavanca ; vasado para o parafuso do retém, o qual
tem por fim impedir que com o trabalho desande o parafuso eixo
da alavanca, e, finalmente, o pequeno parafuso que liga a cauda
ao cofre;
Extractor: peça de aço que ao abrir-se a culatra extrahe o estojo já servido. E' semi-circular, e fôrma com o alojamento da
virola do cartucho, que ha no cano, o completo para o alojamento
de toda a virola do cartucho;

MECANISMO DA CULATRA

E' o conjuncto que'permitte abrir a câmara, para carregar-se a arma, conservar a culatra perfeitamente fechada durante o tiro, e, ao abrir-se de novo, extrahir immediatamente o
estojo do cartucho servido, ao mesmo tempo que arma o cão.
Nelle nota-se:
Obturador : peça que, fechando a câmara, impede a sahida de
gazes por occasião do tiro, e sustenta o cartucho.
Nelle nota-se :
Cabeça : parte que fecha a câmara;
Cauda : parte onde se aloja o mecanismo de percussão;
Na cabeça nota-se: capacete que, cobrindo o cão, resguarda o
mecanismo;
Alojamento do cão: cavidade que recebe o cão, e, estendendo-se
pela cauda do obturador, serve para alojamento da mola real
e do gatilho;
Vasado para o parafuso do gatilho;
Parafuso do obturador : ó o que serve de eixo ao obturador e
ao cão, atravessa o talão da alavanca, e é preso por um pequeno
parafuso de retém;
Parafuso do gatilho : o que serve de eixo ao gatilho, atravessando as paredes lateraes da cauda do obturador;
Cão: peça que serve para, com energia, levar o percussor a
chocar o cartucho;
Nelle nota-se :
Precussor, parte dianteira do cão que choca o cartucho;
Noz, parte inferior do cão que lhe transmitte o movimento de
rotação, nella nota-se o vasado para o parafuso eixo do obturador ;
Dentes de descanço e de armar: o primeiro servindo para
descanço do cão e o segundo, ponto de partida para a queda do
cão sobre o cartucho;
Encaixe da cadeia ;
Vasado para o eixo da cadeia ;
Cadeia : articulação que liga a mola real à noz communicando-lhe o esforço da mesma mola,
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Nella nota-se :
Corpo;
Volta : que se adapta ao seu encaixe na noz;
Dente : parte que se engata na unha do grande ramal da
mola real;
Vasado: que dá passagem ao parafuso da cadeia;
Parafuso da cadeia : o que liga a cadeia à noz, atravessando-as.
Gatilho : peça que serve para desarmar o cão por meio da
pressão do dedo do atirador.
Nelle nota-se :
Tecla: parte anterior do gatilho onde se apoia o dedo quando
se quer desarmar o cão;
Vasado : que serve para dar passagem ao parafuso eixo do
gatilho;
Dois dentes : servindo um para travar a noz, impedindo que
o cão se desarme, e outro que recebe o chanfrado do pequeno
ramal da mola real;
Mola real: o motor do mecanismo da culatra.
E' de aço e nella nota-se :
Grande e pequeno ramal;
Unha : parte extrema do grande ramal que se liga ao dente
da cadeia;
Pé : parte onde se reúnem os dous ramaes ;
Chanfrado : extremidade do pequeno ramal, que se apoia no
segundo dente do gatilho;
Alavanca : peça que serve para facilitar o abrir e fechar a
câmara, armar o cão, e como guarda-matto, preservar o gatilho
de choques accidentaes:
Nella distingue-se :
' Supporte do obturador : que comprehende fenda, onde gyra a
volta da noz; vasado para o parafuso do obturador, que serve de
eixo ao cão; vasado para o parafuso de retém;
Corpo : parte que recebe todas as peças de obturação e tem
acção directa sobre o extractor;
Cabeça : parte interior e triangular, que é atravessada pelo
parafuso eixo da alavanca ;
Nota-se nella o bico que actua sobre o extractor;
Cauda da alavanca : a parte curva da alavanca, onde se applica o esforço para abrir e fechar a câmara. Nella nota-se o
talão, que é a extremidade inferior da alavanca, que, quando fechada a câmara, é ligada á coronha pela presilha.

Hastea : a parte destinada a receber e adaptar convenientemente o cano.
Couce : é a parte inferior por onde se apoia a arma ao nombro
e ao terreno ; é a mais larga para se apoiar ao hombro; e mais
pesada porque serve de contra peso ao cano, e faz com o cofre e
o cano um angulo para diminuir o effeito do recuo.
Na hastea se nota :
Caixa do cano : onde este se adapta;
Parte delgada;
Parte reforçada;
Arestas lateraes;
Canal da vareta;
Encaixe das guarnições;
Vasados para o parafuso de segurança.
No couce:
Delgado: parte estreita do couce por onde se empunha a
arma no tiro, ou no uso da bayoneta ;
Nelle nota-se:
Encaixe da cauda da culatra e o vasado dos parafusos, que
ligam á cauda ao couce.
Dedeira: o adoçamento do couce e do delgado que determina
a posição das mãos;
Faces—direita, esquerda;
Encaixe da presilha;
Encaixe da chapa da soleira do couce;
Furos dos parafusos das caudas do cofre ;
Furos dos parafusos da soleira do couce ;
Na soleira do couce nota-se, além dos orifícios para oá parafusos, mais: bico do couce—a parte anterior deste que fica para o
lado da alavanca ; talão—parte do couce opposta ao bico.
A soleira do couce serve para preservar o couce dos estragos
provenientes dos choques.

CORONHA

ISO. E' o conjunto das peças de madeira da arma.
A coronha divide-se em duas partes ; hastea e couce.

GUARNIÇÕES

Chamam-se guarniçôes as peças de metal que servem para
reforçar, unir, ou preservar as diversas partes da arma.
Bocal: que serve não só para reforçar o extremo superior da
hastea, como também de conductor da vareta ;
Braçadeiras superior e inferior: anneis de latão que servem
para ligar o cano á hastea;
Parafuso de segurança: que, atravessando o annel de segurança, serve também para firmar o cano á hastea;
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Zarelho: peça de ferro que recebe a bandoleira;
Parafuso: da cauda do cofre, da chapa da presüfia, e da chapa
do couce, que ligam cada uma destas peças ao couce ;
Chapa do couce, já definida ;
Rosetas: peças de latão, que teem por fim, as maiores, receberem as cabeças dos parafusos, afim de impedir que estas penetrem na madeira; e as menores, servirem de porca aos
extremos dos parafusos e fixal-os na posição requerida;
Bandoleira: peça de couro que serve para com ella trazer-se
a arma a tiracolo, e também para por ella suspender-se a arma;
tem um botão, uma fivela de latão e furos para a graduação de
seu comprimento.
160. SABRE BAYONETA

E' a arma branca, que unida ao extremo do cano, dá à espingarda as vantagens de arma de choque; elle divide-se em
três partes.
LAMINA
E' a parte de aço com duas curvas e de faces escavadas.
Nella nota-se:
Espiga rebatida sobre o pomo: que serve para ligar a lamina
do punho;
Talão: apoia a lamina sobre a cruzeta ;
Gume: parte cortante;
Costas: parte opposta ao gume;
Faces escavadas: chanfros feitos na lamina para aligeiral-a;
Arestas: limites das faces escavadas ;
Bisel: parte cortante das costas;
Forte: parte mais larga e reforçada;
Fraco: parte mais delgada;
Ponta de dous gumes: extremos da lamina.
GUARNIÇÕES
Punho de cordões: por onde se segura o sabre ;
Pomo: parte lisa superior do punho ;
Cruzeta: parte que fica entre a lamina e o punho propriamente dito, que guarda a mão, e serve para formar sarilho;
Vasado da volta: furo por onde passa a espiga ;
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Alvado com annilhos e parafusos: vasado que abraça o
extremo do cano;
Eucaixe da presilha: vasado onde esta se adapta;
Casa da mola: logar onde se assenta a mola;
Parafuso da mola: para segurar esta á casa;
Botão: para pela pressão do dedo separar o retém do extremo
da presilha, quando se quizer desarmar bayoneta;
Entalhe do botão: vasado para receber o botão;
Retém do botão: serve para firmar o sabre bayoneta no
cano;
Os dois cravos: que atravessando o punho e a espiga firmam
esta no punho.
BAINHA
E' a peça de couro que, fixa por uma correia ao cinturão, nella
se introduz o sabre, quando fora da arma, e serre também para
resguardar o mesmo sabre das intempéries, quando armado.
Nella nota-se:
Dorso;
Frente;
Faces;
Calha ;
Bocal: parte superior da bainha, que reveste o couro;
Zarelho: alça em que se passa a correia da pala do cinturão;
Ponteira: parte metallica que resguarda o couro e termina a
bainha;
Atilhos do bocal e da ponteira: pequenos fios de latão, que,
como pontos, ligam o bocal e a ponteira ao couro.

Accessorios
VARETA
101. Peça de aço que serve para retirar da câmara cartuchos
ou estojos servidos que não possam ser retirados pelo extractor:
e para a limpeza da arma (quando não houver as de madeira) porque aquella estraga o raiamento.
Na vareta nota-se:
Cabeça, com fenda e serrilha: a fenda serve para o panno de
limpeza do cano, e também para, por meio da chave do parafuso,
facilitar o movimento da vareta em qualquer sentido ; a serrilha
serve para melhor segurar os trapos para a limpeza;
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Hastea: que serve para introduzida no cano, facilitar a limpeza e desobstrucção.
Extremos roscados: serve para, introduzido na porca do montamola, facilitar a empunhadura, e para, quando a vareta no canal
da liastea, introduzir-se oa porca central do batente e assim
flxar-se.
MONTA-MOLAS

E' o accessorio da arma Comblain, que, sendo summamente
simples, serve para a montagem e desmontagem da dita arma,
como para limpeza de algumas peças da mesma.
Nelle nota-se: corpo do monta-molas, chave e agulheta.
Corpo: rectangulo de metal que, com o auxilio da chave, serve
para montar ou desmontar a mola real. Nelle nota-se as duas
faces mais longas ou montantes: numa existe a fenda onde se
prende uma das lâminas da chave quando se quer desatarrachar
algum parafuso; na outra a porca onde se atarracha o extremo
roscado da vareta para a limpeza do cano.
Nas duas faces pequenas nota-se em uma a porca onde se
atarracha a chave quando se quer montar ou desmontar a mola
real; na outra a almotolia que é onde se guarda o lubrificante a
empregar no mecanismo. A almotolia e fechada por um capitei
roscado onde é cravada a agulheta, que ô a ponta que serve para
levar o lubrificante a certas partes do mecanismo, e também
para desobstruir porcas e orifícios de parafusos.
Chave: peça de aço que serve para atarrachar ou desatarrachar os parafusos.
Nella nota-se: duas lâminas, uma mais larga que a outra, que
servem para atarrachar ou desatarrachar os parafusos desde que
trabalhem na fenda da cabeça do parafuso.
Uma das lâminas é presa na fenda do montante do corpo do
monta-molas quando se quer trabalhar com a outra.
A mais larga das lâminas serve para os parafusos maiores, e a
outra para os menores.
Nota-se mais aa chave do parafuso : parte roscada da chave,
que, introduzida na porca da pequena face do corpo do montamolas, serve para fazendo a pressão na mola real desmontal-a
ou moutal-a, prendendo-a ou desprendendo-a do dente da cadeia
da noz.
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Na parte exterior do cartucho nota-se:
Virola: parte saliente inferior do cartucho que serve não sõ
para marcar o limite do avanço do cartucho na câmara, como
também para que o extractor produza seu effeito.
No interior do cartucho alojam-se o porta-escorva que, como
indica seu nome, traz comsigo o fulminato, o cobre-escorva a
pólvora, a bucha, ou taco de papel engordurado, e finalmente a
bala que é do typo Englebert, ligada ao cartucho pela compressão
do extremo superior do mesmo.

DESMONTAGEM E MONTAGEM DA ARMA COMBLAIN

Para limpeza e substituição de qualquer peça do mecanismo da
culatra e reparos que se possa fazer no quartel.

DESMONTAGEM PARA LIMPEZA E DESOBSTRUCÇÃO
DO CANO

Dasatarracha-se e retira-se o parafuso eixo da alavanca, e desloca-se o mecanismo da culatra.
Procede-se do mesmo modo para com o extractor.

MONTAGEM

Leva-se o extractor ao respectivo alojamento, e se fixa por
meio de seu parafuso eixo.
Introduz-se o mecanismo da culatra em sua caixa e se fixa por
meio de seu respectivo parafuso eixo.

CARTUCHO

DESMONTAGEM PARA CAIAR A BANDOLEIRA

162. Chama-se em geral cartucho o conjunctodoenvolucro,
carga, projectil e fulminado, formando um só corpo.
O cartucho usado na arma Comblain é o metallico, quer enrolado quer inteiriço, de percussão central.

Em geral pode-se fazer esta operação com a bandoleira na
arma, porém querendo-se desarmar basta tirar dous parafusos, a
saDor; 0 do am'Uj0 g 0 ,j0 zai-eiho; depois de caiada a bandoleira,
»ia volta á sua primitiva >osição na arma, apenas collocaiido-se
aiarrachando-se os dous parafusos que foram tirados.
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163. DESMONTAGEM DO MECANISMO DA CULATRA PARA
SUBSTITUIÇÃO DE QUALQUER PEÇA DO MECANISMO

Desatarracha-se e tira-se o parafuso eixo da alavanca, separando-se depois todo o mecanismo da culatra de seu cofre.
Para desmontar-se este mecanismo, principia-se por collocar o
monta-molas de modo que a almotolia fique collocada entre a
volta da alavanca e a cabeça da mesma, introduz-se o parafuso
do monta-molas em sua porca, de modo que sua ponta fique na
direcção da unha do grande ramal da mola real, faz-se gyrar o
parafuso em sua porca, de modo que elle vá tocar o grande ramal
da dita mola, continua-se a fazer gyrar o dito parafuso, apenas
até se poder desengatar a unha da mola do dentb da cadeia; isto
feito, desanda-se o parafuso até poder-se tirar o monta-molas,
retira-se a mola real, que com o processo acima descripto ficou
livre.
Desanda-se o parafuso do retém do parafuso eixo do obturador
o quanto baste para este ser livremente desatarrachado (o que
se obtém fazendo à parte concaya da cabeça do parafuso de
retém corresponder perfeitamente á parte também concova da
cabeça do parafuso eixo do obturador) desatarrachado e tirado
este parafuso separa-se a alavanca do obturador e deste separase também o cão.
Desatarracha-se o parafuso do gatilho, e depois deste tirado
fica o gatilho por sua vez separado do obturador.
Assim desarmado o mecanismo, pode-se proceder à limpeza
completa de todas as suas partes; evitando quanto possível o
emprego da lixa.
MONTAGEM

Introduz-se o gatilho em seu alojamento, e se o prende atarrachando seu parafuso.
Introduz-se o cão em seu alojamento, introduz-se o obturador
em seu supporte na alavanca, atarrachando-se o parafuso eixo
do obturador.
Dá-se uma volta ao parafuso de retém até que fique sua parte
convexa, engatada na parte concava do parafuso eixo do obturador.
Aloja-se convenientemente a mola real, colloca-se o montamolas como acima ficou dito, quando se tratou de desmontar a
mola real, faz-se gyrar o parafuso do monta-molas em sua porca,
apenas até elle forçar o grande ramal da mola real e baixar de
modo a poder ser preso em sua unha pelo dente da cadeia da noz;
feito o qus desanda-se o parafuso, e retira-se o monta-molas.

Assim montado o mecanismo da culatra é introduzido em sua
caixa a que é ligada pelo parafuso eixo da alavanca, que se
* Em geral este parafuso tem um outro pequeno de retém, que ó
muito necessário, porque impede que com o continuado trabalho
se desaperte o dito parafuso eixo.
Em geral, quando se trata de substituir peças do mecanismo, só
se leva a desmontagem até ficar a peça a substituir completamente solta.
Deve haver sempre o máximo cuidado na montagem e desmontagem de uma arma.
CAPITULO II
MANEJOTOA ARMA. EXERCÍCIO DE FOGO, FOGOS DIVERSOS

Para o manejo da arma se mandará abrir fileiras.
1©4. Posição de hombro, arma inicial para os movimentos
quando armado o sabre-bayoneta.
O soldado estará perfilado, assim como em todo o manejo, e
terá a arma apoiada pela soleira do couce na mão esquerda,
encostada a bandoleira no hombro do mesmo lado, o cano voltado para frente, o braço curvo, o cotovello afastado do corpo,
a mão esquerda terá os dedos, menos o pollegar, unidos e
um tanto curvos na face esquerda da coronba e voltados para
cima, a cabeça do pollegar pela frente. A arma bem vertical
ou aprumo, e o couce bem unido ao quadril esquerdo. A arma
assim estará como se chama perfilada.
1GS. Braço-arma, inicial para os movimentos quando o
sabre-bayoneta desarmado.
A _ arma do lado direito em posição vertical presa pela mão
direita, que a cingirá com os dedos pollegar e index, pela alavanca ou guarda-matp e com os outros unidos e por detrás. A
caixa ou cofre unido à perna direita e o cano apoiado no hombro
direito, o braço um tanto curvo e a bandoleira para a frente.
166. Apresentor-armos (Da posição n. 164)
(2 tempos)

1.° A' voz—arma—, a mão direita irá pegar a arma pelo delgado
e puxará para o lado direito e ao mesmo tempo a esquerda largando o couce irá pegar pela hastea da coronha, ficando a arma
«i diagonal ou atravessada em frente ao corpo, o ante-braço
direito horisontal, o cotovello esquerdo unido ao corpo e o direito
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2.° A mão direita fazendo da esquerda pião leva a arma á
posição vertical em frente ao corpo, a bandoleira para frente,
cotovellos unidos ao corpo e ante-braço direito quasi horisontal
dirigido para o terreno.
K t j . Hombro-arma
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Deseançar-arma
(l tempo)

A' voz — arma— , deixa-se levemente assentar a soleira no terreno, a mão direita corre para cima a ficar pouco abaixo da
braçadeira superior.

(2 tempos)

1.° A' voz—arma—, a mão direita trará a arma verticalmente
ao lado esquerdo e a mão esquerda irá apoial-a pela soleira.
A arma ficará na posição n. 164, tendo de mais apenas a mão
direita no delgado.
2.° Leva-se a mão direita ao seu lado.
168. Cruzar-bayoneta
(2 tempos)

1.° A' voz—crusar—, a mão direita segurará o delgado.
2.° A' voz—bayoneta—, lêvantando-se apenas a ponta do pé esquerdo se trará um pouco para a direita, para ficar o pé esquerdo
directamente para frente, o pé direito irá a Om,70 á retaguarda,
pondo o calcanhar no mesmo alinhamento do pé esquerdo e a
ponta em direcção para a direita. O peso do corpo quasi todo na
perna esquerda. A mão direita trará o delgado para junto do
quadril, onde o firmará fortemente, ao mesmo tempo a mão esquerda irá empunhar a arma pela hastea, o braço esquerdo terá
o cotovello unido ao corpo.
Ambas as mãos seguram fortemente a arma. A 2a fileira nada
faz emquanto estiver com a mesma frente que a l , a
169. Hombro-arma

*«í. Deseaiiçar

A mão direita torcerá a arma, mesmo verticalmente, de modo
a levar a bandoleira para a esquerda, e a mão esquerda
irá
pousar sobre a outra e ao mesmo tempo o pé direito irá Om,15 á
retaguarda.
173. Sentido
( l tempo )

A mão esquerda vae ao seu lado e a direita leva a arma a
posição n. 171, o pé direito unindo-se ao esquerdo.
. Hombro-arma
(3 tempos )

l . ° A' voz— hombro — escorregando a mão direita para baixo
une-se o sabre-bayoneta ao hombro direito.
2." A' voz— arma— a mão direita leva a arma (levantando-a)
para o lado esquerdo, ahi a esquerda recebendo ella pela soleira
ficará a arma em posição perfilada.
3.° Leva-se a mão direita ao seu lado.

(2 tempos)
!'>'!». Hombro, inclinar—arma

1.° A' voz—arma—, une-se o calcanhar direito ao esquerdo ao
mesmo tempo que volta-se á posição de firme com a frente primitiva e a arma irá á posição de perfilada, continuando, porém
a mão direita no delgado.
2.° A mão direita vae ao seu lado.

( l tempo )

A' voz — arma — leva-se a mão esquerda para frente e um
pouco para cima, escorregando a bandoleira sobre o hombro e
une-se o cotovello esquerdo ao corpo.

I>O. Suspender-arma
(l tempo)

176. Perfilai» arma
( 2 tempos)

A' voz—arma—, a mão direita irá empunhar a arma pouco
acima do hombro esquerdo e trará ella para o lado direito em
posição vertical, com o talão do couce bem junto e pelo lado de
fora da ponta do pé direito,

l •"_ A' voz — arma — a mão direita indo segurar o delgado
auxiliará a outra a levar a arma á posição de perfilada.
2-° A mão direita vae ao seu lado.
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Desarmar-bayoneta
( Três tempos )

ISO. Mão direita-arma

l." A' voz — bayoneta — a mão direita vae segurar a arma
na altura do hombro e a faz descer entre os dous pés; a
esquerda vae logo segural-a sobre o bocal da coronha e ambas
deixam a arma pousar levemente no terreno com o cano para
frente. A mão direita abandonando o logar irá empunhar o
sabre-bayoneta eom as costas para a frente.
2.° Com o dedo pollegar da mão esquerda faz-se forte pressão
no botão da mola do punho do sabre-bayoneta, ao mesmo tempo
que com um esforço para cima a mão direita tira o sabre da
boca da arma e'o lê vara á bainha por entre o corpo e o braço
esquerdo, que se afastará, nessa occasião um pouco para o
lado.
3." A mão direita vae ao seu lado e a esquerda, descendo um
pouco, gyra a arma levando a bandoleira para a frente.

( Dous tempos )

l .° A mão esquerda irá segurar a arma pouco por cima da braçadeira inferior e a direita logo abaixo da outra.
2.° A arma será levada no mesmo lado direito á posição horisontal, cano para cima, e a mão esquerda vae ao seu lado.
I K I . Braço-arma
( Dous tempos )

1.° A mão direita levanta a boca da arma, a esquerda irá
segurar por cima desta e ambas levam a arma á posição n. 178.
2.° A mão esquerda vae ao seu lado.
18SÍ. A' ficente-arma

(Dous tempos )

1.° A mão esquerda, sem abandonar o logar em que pega, leva
a arma para o lado direito em posição vertical a entregar á direita
que segurando-a pelo guarda-matto conserva-a na posição n. 165
tendo de mais apenas a mão esquerda inteiramente aberta com
as costas para frente fazendo pressão na bandoleira.
2.° A mão esquerda vae ao seu lado.
. Apresentar-arma. (Da posição n. Kiííj

( Dous tempos )

1.° A mão esquerda irá pegar a arma acima da braçadeira
inferior e a direita no delgado com o pollegar por detrás e os
outros pela frente e voltados para o terreno.
2.° Ambas as mãos levam a arma, em posição vertical, à
frente do corpo, empunhando a direita fortemente o delgado, o
ante-braço esquerdo direitamente para cima e a mão esquerda
bem aberta apenas amparando a arma pelo lado esquerdo, a
caixa do cofre em frente a boca, bandoleira para a frente .

(Um tempo)
IHit. Braço-arma

Com forte impulso a mão direita lançará a arma, ainda verticalmente, para o lado esquerdo e será recebida pela esquerda,
que a fará parar em frente do corpo, na mesma posição da arma
apresentada com bayoneta armada, a mão direita imrnediatamente irá ao logar que lhe cabe quando a arma nessa
posição.
Braço-arma
( Dons tempos)

1.° Ambas as mãos trazem a arma à posição n. 178,
2.° A mão esquerda vae ao seu lado.

( Dous tempos )

1." Ambas as mãos trazem á arma á posição n. 178.
2." A mão esquerda irá a seu lado.
IH.-1. Inclino i- -ai-ma
( Um tempo )

A mão direita leva o couce para a esquerda, deixando o cano
apoiar-se no concavoou sangradouro do braço direito, e a mão
esquerda virá collocar-se por cima da direita em frente ao corpo.
Os braços ficarão algum tanto estendidos,
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18S. Perfllar-arma
(Um tempo)

As mãos vão aos seus lados levando a direita a arma á posição
n. 165.
186. Suspencler-arma
(Um tempo)

delgado com os dedos unidos e estendidos pela frente para o terreno, menos o pollegar que estará estendido, porém por detrás.
2.° Leva-se a arma do lado esquerdo, ficando a bandoleira
deitada sobre o hombro, o cotovello esquerdo unido ao corpo
e a mão esquerda na soleira com as costas para frente e o pollen-ar sobre o talão,a mão esquerda bem para a frente.
3.» Retira-se a mão direita ao lado.
. Braço-arma
(Três tempos)

A mão esquerda irá segurar a arma pouco a cima do sangradouro e logo abaixo delia irá pegar a direita A mão esquerda
abandonando a arma para ir ao seu lado deixa a direita descel-a
de modo a flcar o talão do couce bem junto da ponta do pó direito e por fora.

1.° A mão direita irá segurar o delgado.
2.° A mão direita auxiliada pela esquerda terá a arma para
direita na posição n. 165.
3." Leva-se a mão esquerda ao seu lado.

18 7. Deseançar-arma

19ã. Em fmieral-arma

(Um tempo)

(Três tempos)

Deixa-se levemente a soleira tocar o solo e a mão direita sobe
a flcar com a ante-braço quasi horisontal.

l,° A mão esquerda vae segurar a arma na parte reforçada da
hastea, junto á braçadeira inferior, a direita pelo delgado com oj
dedos unidos e estendidos para o terreno, o pollegar por detrás 6
os outros pela frente.
2.o Ambas as mãos, levando a arma para frente na mesma
direcção do sovaco, fazem ella gyrar de modo que a soleira passando por baixo do savaco direito vá o couce para frente e a boca
para trás dirigida para o terreno.
A mão direita vae empunhar o delgado com as costas para frente e a mão esquerda, auxiliando a direita, leva a arma para baixo
do braço direito, ficando a arma presa também pelo ante-braço e
o corpo.
3.° Retira-se a mão esquerda do seu lado.

188. Oescançar

(Pratica-se como no n. 172).
1*1». Sentido

(Como no n. 173).
ÜÍ>O Braço-arma
(Dous tempos)

l.° A mão direita levantando a arma irá ficar acima do hombro
direito, a esquerda irá pegar pouco acima da braçadeira inferior;
então a direita abandonando a posição irá ficar como no n. 165.
2.° Leva-se a mão esquerda ao lado.

Descançar-arma
(Um tempo)

A mão direita desce a arma a assentar levemente a boca sobre
o pé diraito.
198. Em funeral-arma

191. Hombro-inclfnai* arma
(Três tempos)

A mão esquerda irá segurar a arma com as costas para a frente na altura do sangradouro, a mão direita muda a segurar o

(Dous tempos)

1." A mão direita levanta a arma e a esquerda comprimindo-a
debaixo do braço direito colloci ella na posição n. 193.
2.° Retira-se a mão esquerda ao seu lado.
—e

— 43 —
Preparar e carregar-armn
l S M » . Itrtiço-iirma

(Dous tempos)

1.° A mão direita leva a arma um pouco para frente em posição
vertical, a esquerda vae segurai-a com a palma, meio para frente
meio para cima.
A mão direita larga a arma e a esquerda, 110 mesmo logar,
faz ella gyrar sem roçar a soleira pelo hombro direito, levando a
arma á posição do u. 165.
2.° Leva-se a mão esquerda ao seu lado.
l ! » 7 . Ai-mar-bayoiietn
(Três tempos)

1.° A mão esquerda vae segurar a arma na altura do sangradouro e a conduz para o lado esquerdo com a bandoleira para
frente, tendo a direi tá abandonado a arma para ir pegar o sabre.
A mão esquerda assenta a soleira sobre o terreno com o
talão do couce alinhado com as pontas dos pés e fica segurando
a arma como braço estendido.
A mão direita empunha o sabre com a palma para frente.
2.° Tira-se o sabre da bainha e leva-se o punho a ajustar-se
na boca da arma.
3.° Retira-se a mão direita ao lado.

(Três tempos)

(Terfilada no hombro esquerdo).
l. ° A' voz — preparar e carregar — a segunda fileira dá
um passo lateral á direita e as praças de ambas as fileiras levam
a mão direita a empunhar o delgado.
2.° A' voz — arma — todos fazem um oitavo à direita, a arma
é trazida para a direita em posição diagonal, delgado no quadril,
boca da arma na altura dos olhos, a mão esquerda segurando
pela paríe reforçada da arma, procurará por esforço comprimir o delgado no quadril, de modo a quando se abrir a
culatra a arma não se mover, a mão direita collocarâ o dedo
pollegar por um lado da alavanca e os outros por outro, e com
forte impulso abrirá a culatra e ahi fica.
3." Metter cartucho. A esta voz a mão esquerda no mesmo
logar gyra a arma de modo a levar a boca pnra baixo até que
o couce venha tocar no sovaco direito, a mão direita vae á bolsa,
patrona ou cartucheira, tira um cartucho e o leva á câmara e
depois de collocado com o dedo pollegar, fechará a culatra por
um movimento inverso ao de abrir, dado pela mão direita e só
depois de se ouvir o estalo, indicador de estar fechada, é
que se levanta a boca da arma á altura dos olhos, a mão
direita ficará no delgado com o dedo index estendido e perto da
tecla do gatilho.
3OI. Preparar e earregar-arma. Km braço arma

. Hombro-aruiu
(Dous tempos)

1.° A' voz—hombro—levantando-se apenas o bico da coronha,
gyra-se a arma com o bico da coronha pelo lado esquerdo a licar
com o cano para frente. A' voz—arma—a mão esquerda a levantará verticalmente do mesmo lado, a direita irá segural-a pelo
delgado e a esquerda amparal-a então pela soleira do couce ua
posição n. 164.
2.° Retira-se a mão direita ao seu lado.
199. Nas marchas, fora da cidade, se dará a voz — á vontade-arma —, para que as praças conduzam ella uum ou
noutro hombro.
T.ÍOO. Exercícios de fogo (Fileiras unidas)

A arma pode-se carregar estando perfilada no hombro esquerdo, em braço arma, descançada, ou suspensa, e nestes
differeutes casos mandar-se-ha sempre :

(Três tempos)

l.° A' voz —preparar e carregar — a segunda fileira dará um
passo lateral á direita e ambas as fileiras seguram a arma com
a mão esquerda no forte da hastea e com a direita no delgado,
ficando o dedo pollegar da mão direita entre a perna e a arma,
os outros por fora e todos voltados para o terreno.
2.° e 3.° A's vozes—arma—e — metter cartucho— o mesmo que
já se vio para quando a arma sahe do hombro esquerdo. (200)
ííOSf. Preparar e carregar-arma
(Três tempos)

(Para arma suspensa ou descançada, porque neste ultimo caso
á mesma voz — carregar — suspende-se a arma.)
1.° A' voz — preparar e carregai
a segunda fileira da um
passo lateral á direita ; a primeira fileira nada faz.
2.° e 3.° A's vozes — arma—e—metter cartucho — faz-se tudo
como nos casos antecedentes.
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Apontar (Para todos os casos)

Leva-se o pé direito para a retaguarda e para a direita a
ficar o seu calcanhar distando do esquerdo Om,60 ; ao mesmo
tempo os braços impellem a arma em posição horisontal para
frente e depois ambas e mais particularmente a esquerda forçam
a soleira sobre a articulação do hombro direito, para diminuir o
efleito do couce. Levanta-se o cotovello direito a ficar o seu
ante-braço horisontal, o cotovello esquerdo ficará bem por baixo
da arma, para, formando do braço esquerdo uma forquilha,
melhor suportar o peso da arma ; inclina-se a face direita para
a arma, tanto quanto baste para dirigir-se com o olho direito
a visada por uma das ranhuras da alça, pelo ponto de mira e
objecto a ferir-se. O cano, sempre que se empregar a alça,
estará voltado para cima, o corpo pesará sobre ambas as pernas
levemente curvas.
O peito ficará um pouco avançado.
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S.» O chefe de fila um cruza a arma com o cerra-fila dois e
ambos com um movimento de pulso, levando a bandoleira para
cima, collocam a volta do sabre do cerra-fila dois sobre a do chefe
de fila um, sem que se prendam completamente e o cerra-fila
um fecha em sarilho, voltando também a bandoleira para cima e
collocando a volta de seu sabre sobre a do cerra-fila dois. O
chefe de fila dois cruza a arma com o cerra-fila três, e o chefe de
fila três fecha outro sarilho. Depois de bem ensarilhadas, a primeira fileira volta á frente primitiv.i e então se mandará: aos
lados, volver, passo aos lados-marcha, fora de fôrma. As praças
não poderão se arredar para muito longe. Ao toque de reunir
ou assembléa, as praças correrão a formar em torno do sarilho, a
segunda fileira com a própria frente primitiva e a primeira voltada para a direita e ambas segurando suas armas com a mão
direita pouco abaixo da braçideira superior, desfazem cuidadosamente o sarilho, porém conservam as armas ahi.
. Desensarilliai>>ai»ma

«04. Fogo

Fecha-se com força o dedo index comprimindo fortemente a
tecla do gatilho. Neste momento tudo deverá ficar firme, nem
se respira.
Da posição de fogo pode-se ir a de hombro ou braço arma —
Em ambos estes casos depois de collocada a arma no hombro
ou no braço direito a segunda fileira dará um passo lateral á
esquerda.
Depois da voz — fogo — pode-se novamente carregar, simplesmente com a voz — carregar —
Depois de — apontar, — si não for mais preciso fazer fogo, mandar-se-ha : retirar-arma, a cuja voz as mãos, nas mesmas posições, retiram a arma, de modo a ficar a direita no quadril, a
boca da arma na altura dos olhos e seguir-se-ha: extrahir cartucho, para o que a mão direita dará forte movimento á alavanca para abrir a culatra.
Querendo se dar á força um descanço mais real e prolongado,
mandar-se-ha encostar as armas com as vozes :
SOS. Ensarilhar-arma
(Três tempos)

l,° A' voz — ensàrilhar—a, segunda fileira dá um passo á retaguarda e a primeira prepara para meia volta.
2.° A' voz — arma — a primeira executa a volta e ambas suspendem e descançam as armas.

(Dous tempos)

l." A' voz—arma,—ambas as fileiras levam a arma ao hombro
esquerdo e a rimeira prepara para esquerda-volver.
2.o A primeira voltará á frente primitiva por esquerda-volver e a segunda dará meio passo em frente.
N.B. Haverá para guardar o sarilho uma praça por companhia
em constante movimento.
A bandeira e armas dos sargentos serão collocadas sobre os
sabres-bayonetas de dois sarilhos contíguos.
Só para recrutas se exigirá o manejo da arma e exercício de
fogo com os tempos, para todos os mais será seguido.
Antes de ensarilhar sempre se mandará: —numerar por três.
W O 7'. Dos fogos diversos

Os fogos podem ser por descargas, lentos ou à vontade e vivo.
Os primeiros produzem bom effeito moral e teem a vantagem de
economisar as munições, problema importante nas guerras, depois dos aperfeiçoamentos das armas de fogo.
O fogo á vontade deve dar aos soldados occasião de fazer tiros
mais certeiros.
O fogo vivo tem muitos inconvenientes, mas mesmo assim é
indispensável na ultima phase da luta, quando se approxima a
occasião da carga á bayoneta.
Fora do emprego na guerra ainda ha no exercito os fogos em
luneral e os de alegria, ambos feitos por descargas : os primeiros
dirigidos abaixo do plano horisontal, que passa pelo hombro dos
soldados e os segundos em direcção bem acima do mesmo plano.
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O fogo em funeral será feito de fileiras unidas e o de alegria
de fileiras abertas, sem a segunda dar o passo ao lado direito e
os offlciaes ficarão mesmo à retaguarda.
O fogo será feito de pé, de joelhos e deitado, conforme as circumstancias. O ultimo só na defensiva.
O fogo a cartuchos contados é muito útil para evitar disperdicio de munição.

servir-se da alça, apontar sem se apressar e com presença de
espirito.
23il. Convindo condensar o fogo sobre a frente se mandará—
a quatro formar e depois unir á direita, centro ou esquerda. A" voz
^.preparar e carregar,— & segunda e quarta fileiras dão um passo
à direita; á voz de execução, a primeira e segunda fileiras
ajoelham e executam assim o fogo ; a terceira e quarta farão o
mesmo de pé.
Estando a força dividida em duas fracções pode-se do mesmo
modo fazer fogo por quatro fileiras mandando primeiro unir a
flleira da frente da segunda fracção sobre a fileira da retaguarda
da primeira fracção e tudo mais se fará como acima se ensinou .
A fileira supranumeraria passará á retaguarda da ultima '
üleira.

SOS. Fogo de joelhos

A fileira da retaguarda desloca para direita, ficando cada cerrafila nos intervallos dos chefes de fila ; todos fazem um oitavo
para direita. Retira o pém direito para a esquerda e ajoelha-se,
ficando o joelho direito O , 15 para a mdireita mdo calcanhar do pó
esquerdo, avança-se depois este até O ,15 a O ,20 ; a arma nestes
movimentos estará na posição de cruzar bayoneta ; o ante-braço
esquerdo descança sobre a coxa esquerda. A praça assenta-se
sobre o calcanhar direito, firmando a ponta do pé no terreno e ficando a planta proximamente vertical.
A perna direita ficará quasi parallela ao alinhamento.
Carrega-se a arma mais ou menos pelo modo indicado.
A' voz — apontar — visa-se o alvo apoiancle-se cocotovello esquerdo na coxa ou joelho esquerdo.
Fogo deitado

S5OÇ». Este fogo só se faz na ordem estendida. Estando a arma
descancada, a praça ajoelhará primeiro e depois assentará a mão
esquerda no chão, dobrará o corpo sobre o terreno, apoiando-se
principalmente sobre o lado esquerdo.
Emquanto ajoelha-se e deita-se leva a arma à posição conveniente para o fogo e carregamento. Quando apontar deve a praça
firmar os cotovellos, juntos quanto possível; os joelhos e a ponta
do pó esquerdo no chão e assentar o peito do pé direito sobre o
pé esquerdo.
Nunca se fará fogo marchando e quando houver necessidade
de avançar, far-se-ha por fracções, só fazendo fogo a que estiver
parada.
No fogo á bala e a distancia maior do que a do ponto em branco,
é indispensável o uso da alça.
Pode-se mesmo dizer que não é soldado aquelle que não reconhecer a necessidade da alça e a sua justa applicação, avaliando
praticamente as distancias para bem gradual-a.
S1O. Todos devem continuadamente se lembrar que não é
da multiplicidade das tiros, e sim de sua justa direcção, tempo
e modo de empregal-os, que depende o feliz resultado das acções;
convencidos deste principio terão sempre o maior cuidado em

Das marchas com n r 111*1

A' voz de marcha, a praça armada- romperá a marcha
com o pó esquerdo e ao mesmo tempo inclinará a arma no hombro
ou a levará á posição de — mão direita-arma — , conforme estiver
ou não armada a bayoneta.
Nos quadrados se 'marchará sempre com as armas perfiladas.
Quando a marcha cessa ou á voz de — alto — , a arma passa logo
á posição de braço ou hombro arma e si a marcha foi em linha ou
nella se transformou, as praças se perfilarão logo independentemente de voz e depois de rectificado o alinhamento o instructor
ou commandante dará a voz:
Olhai* frentes suspender e descançar-arma

^14. Nas marchas emaccelarado as armas irão suspensas e
à voz — alto — levarão a posição de hombro ou braço arma.
Para ganhar terreno, por passos lateraes à voz — marcha —
todos suspendem arma, e á voz — alto — todos fazem hombro ou
braço arma.
CAPITULO III
Ordem estendida

. O ensino da ordem estendida para os recrutas deverá
ser primeiro sem arma e depois com ella.
Sil©. o instructor fará Os commandos á voz, empregando só
depois os toques de cometa prescriptos aeste regulamento, por
lorma que os recrutas os vão conhecendo e fixando na memória.
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21V . O toque cie fogo indica ordem para começar, cumprindo
a quem commanda determinar a espécie ou ordenal-o á voz ;
semelhantemente os toques de estender e unir servem para indicar a occasião de ordenar-se taes movimentos.
318. As vozes na ordem estendida serão auxiliadas com gestos e signaes. Assim— alto —levanta-se o braço direito corn a mão
bem aberta, palma para a frente e faz-se com a mão direita
pequenos movimentos de trás para diante sempre levantada
a mão.
Cessar fogo

Levanta-se o braço direito e agita-se a espada em movimento
circular sempre com a ponta para cima.
Avançar

Com a espada faz-se movimento sempre apontando para o
logar para onde deve-se dirigir a marcha.
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A' voz de advertência todos volvem de costado por dous de
frente para o lado ou lados indicados, menos a fila, base que
ficará firme, com a arma descançada, e o guia collocar-se-ha ao
lado do cerra-fila immediato áquelle que ficou firme.
Dada a voz de execução rompe-se a marcha no mesmo alinhamento ; a fileira da retaguarda conta os passos que devem abrir
o intervallo, que serão quatro, quando outro numero não for
indicado na voz de advertência.
Começado o movimento o primeiro cerra-fila, tendo contado
quatro passos na mesma direcção, toca com a boca da arma na
mochila ou nas costas do camarada que o precede, volve à frente
primitiva, oppõe a espingarda à marcha do seu chefe de fila, que
também volve á frente e ambos fazem alto.
A fila seguinte pratica o mesmo, tendo o cuidado de começar a
contar o primeiro passo, logo após o signal que lhe foi feito.
O guia, que acompanha a marcha, vai successi vãmente seguindo
ao lado da ultima fila unida e dirigindo-a na contagem dos passos
a separação de intervallos.
222. Formada a ordem estendida, os guias passarão á retaguarda bem no centro de suas forças.
223. Para voltar á ordem unida dará o instructor as vozes :
A? direita (esquerda) unir,
ordinário (acceleradoj marcha

Retirar

O mesmo.
21&. Sempre que a força em ordem extensa faz alto suspende
e descança, arma, salvo se for a sua intenção romper fogo.
Nesta parte da instrucção apenas se ensinará :
l.° Estender e unir a pé firme ;
2.° Estender e unir quando em marcha ;
3.° Marchar;
4.° Mudanças de frente;
5." Fogos;
6.° Cerrar à direita (esquerda ou centro).
Í3SO. No serviço em ordem extensa a arma estará sempre
com o sabre-bayoneta desarmado, salvo quando formar para
resistir á cavallaria ou signal indicador desta arma.
. Estender e unir a pé firme

Achando-se a força a pé firme com os guias nos flancos
e querendo estender para qualquer lado, o instructor mandará :
A' direita (esquerda ou lados) estender.
Ordinário ou accelerado marcha.

A' primeira, todas voltam para o flanco indicado, menos a fila
extrema desse flanco, á segunda, todas as mais rompem a marcha
conservando as suas distancias, até que, successivamente, vão
encontrar as que já se acham na ordem unida, e volvem então à
frente primitiva e descançam as armas.
Si o ponto de união fosse o centro, as vozes seriam:
Ao centro unir,
ordinário (accelerado) marcha

A' primeira, a fila do centro fica firme 9 todas as mais se voltam
para ella.
A' segunda, todas praticam o que fica dito para a união a
qualquer dos flancos.
Estendei* e unir em marcha

224,. A separação de filas a pé firme suppõe que a força se
acha já no logar do conflicto ; mas quando se encontra aquém da
linha que deve occupar, executa essa separação sobre a marcha e
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ordinariamente do centro para os lados, quando não tem de prolongar uma linha já estabelecida, porque então estende para o
flanco.
O instructor indicará ao guia do flaiico, ou do centro, o ponto a
que deve dirigir-se e depois porá a força em movimento na
marcha directa e durante ella dar-lhe-ha a voz:
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Marchas

Estando a força estendida e querendo pol-a em movimento sobre a mesma frente, o instructor mandará:

Aos lados estender

Guia direita (esquerda ou centro),
ordinário (accelerado) marcha

A fila do centro marcha directamente ao ponto indicado e
depois no seu prolongamento ; as demais_ fazem o oitavo aos lados,
passam à cadência immediata e vão pelos diagonaes até se
acharem com o intervaüo de quatro passos da fila antecedente,
proseguindo depois, e todos successivamente, na marcha directa
e na cadência com que a marcha foi iniciada.

Um guia collocar-se-ha immediatamente do lado da fila ou
flanco indicado para a direcção ; e dando a voz de execução, a
força rompe a passo, segundo os princípios prescriptos para a
marcha directa, tendo cada fila o cuidado de guardar sempre o
intervallo que a separa da fila do lado do alinhamento.
Si a força estiver de joelhos ou deitada, levantar-se-ha á voz
de marcha.
fí&7. Si o movimento offensivo fosse para o emprego da arma
branca, o instructor daria as vozes convenientes, e a escola mudaria a posição da arma, segundo a cadência indicada, armaria
á bayoneta com a voz ou toque de prevenção — preparar para
carga, e cruzal-a-hia á de — carregar.
Para marchar em retirada, o instructor mandará:

A* esquerda estender

Posta em marcha a força, o guia do flanco direito segue na
sua frente e a fila da direita conjuncta a elle, todas as mais
fazem um oitavo á esquerda e vão pelas diagonaes, e com a cadência immediata entrar successivamente no alinhamento traçado pela fila da direita, guardando entre si o intervallo de
quatro passos, seguindo depois a marcha directa e na cadência
com que a marcha foi iniciada.
E' obvio que para estender para a direita, o oitavo seria feito
neste sentido, e tudo se alcançaria por modo análogo.
Si a força estivesse de costado, estenderia por maneira semelhante, a primeira fila continuaria a marchar na sua frente e as,
outras, fazendo o oitavo para o lado indicado e alterando a cadência, iriam por diagonaes entrar no alinhamento, guardando
entre si o intervallo de quatro passos.
Ao centro unir

SS£>. A fila central marcha na mesma direcção, todas as mais
fazem um oitavo ao centro e vão pelas diagonaes e mudando a cadência entram no alinhamento, fechando successivamente os intervallos que as separavam e tomando depois a cadência anterior.
Por modo análogo se unirá a qualquer dos flancos.
Sabendo os recrutas estender e unir em marcha sobre a frente,
o iustructor fará dar a meia volta, para que elles estendam
e unam com a segunda fileira na frente.

Meia volta-volver

Toda a força opera a meia volta, o guia alinha-se pela antiga
fileira da retaguarda, e todos praticam o que fica ensinado no
numero antecedente.
Para fazer marchar para qualquer dos flancos, o instructor
dará a voz:
Direita (esquerda) volver

O guia dirige a marcha, tendo todos volvido ao flanco indicado,
suspendido a arma e guardando sempre o mesmo espaço entre as
filas.
Em qualquer dos "casos previstos, si a força estivesse a pó
firme, o instructor juntaria a voz de marcha, precedida da indicação da cadência, em que o movimento se devia verificar.
Alto

. Para suspender a marcha, o instructor dará esta voz,
restituindo-se logo á força a antiga frente,
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Do mesmo modo, quando as frentes são maiores e não se pôde
empregar a voz e só os toques de cometa, ou qualquer outro
indicador, ao signal de alto entender-se-ha sempre que se restituem á frente primitiva.

O iastructor fará augmentar a intensidade do fogo ou seja permittindo que a escola toda atire a vontade, ou dando-lhe a indicação de — fogo vivo.
&3&- Da mesma sorte diminuirá a intensidade, mandando
fogo á vontade, ou indicando os atiradores que devam fazer fogo.
Nesta parte da instrucção os recrutas serão municiados com
seis cartuchos só de pólvora, para execução dos fogos.
> Estendendo a pé firme, ou quando estendendo em marcha se dê a voz de fogo, os cerra-filas collocam-se logo á direita
dos chefes de fila, mais ou menos afastados delles, e um pouco
á retaguarda, mas sempre próximos e todos farão alto.
Í338. Nas paradas de exercício, por serem planas e onde c. to
ensino é ainda abstracto, á voz ou toque de fogo os recrutas
ajoelharão. Para o fogo deitado o instructor dar-lhes-ha a voz
correspondente.
A' voz, toque ou signal de — cessar fogo, aquelles que tiverem
a arma carregada extrahirão os cartuchos, suspendem armas,
cobrem os cerra-filas aos seus chefes de fila e descançam armas.
. Para execução do fogo á vontade, o instructor mandará : — A. . . metros — começar fogo .
Mais facilmente que na ordem unida, se pôde aqui fazer o
emprego da alça, faz-se a pontaria cuidadosamente, apoiando a
espingarda ou elevando-a gradualmente até encontrar o alvo.
Ao signal de — fogo, cada um faz até três tiros, esperando no
fim de cada serie a indicação de — continua o fogo, para fazer
outros três e assim por diante.
34O. Quando os atiradores, depois de estabelecidos e de haverem rompido o fogo, teem de avançar ou retirar, a marcha faz-se
por lanços de vinte a trinta passos, ou de estação em estação,
passando de uma para outra em ordinário, accelerado ou á carreira ; nunca fazendo fogo emquanto marcham. Si a linha
estendida for grande avançará primeiro a metade direita e fará
alto a pequena distancia, rompendo o fogo logo depois, avançará
a outra parte esquerda e assim successivamente.
Í241. O instructor querendo fazer avançar a linha estendida
dará signal para se suspender o fogo e mandará : — ordinário
(accelerado)— marcha, e apenas chegada a uma posição conveniente, cerca de vinte a trinta passos na frente, dar-lhe-ha a voz
de— alto, postando-se logo os atiradores e rompendo o fogo á vontado, si outro lhes não foi indicado.
O instructor ordenará depois um novo movimento para a
frente e assim continuará a avançar.
Í24S3. Para retirar, a linha de atiradores pratica movimentos
idênticos, para retaguarda. O instructor precederá a voz de
marcha da indicação de meia volta, e os atiradores a voz de alto
retomam
a frente anterior, rompendo do mesmo modo o fogo,
a
te que se lhes ordene novo movimento de retirada.

Mudança de frente e de direccão

J33O. Podendo sobrevir a necessidade de alterar a frente a
uma linha estendida, o instructor dará as vozes de — mudar a
frente para a direita (esquerda), ordinário (accalerado) marcha, ou
— hombros esquerdos (direitos) frente, segundo for a pé firme ou
em marcha.
No primeiro caso, a fila do flanco indicado volve para a nova
frente á voz de advertência, e as outras, á de marcha, vão pela
diagonal ordenar-se no alinhamento da primeira, guardando
entre si os intervallos anteriores.
No segundo caso, a fila do fianco marcará o passo voltando-se
gradualmente para a nova frente à medida que se opera a conversão, executada pelas outras filas sobre ella como pião ; a
linha retomará a marcha directa com a voz em frente.
. Quando a força marche de costado e tenha de contornar
obstáculos, ou formar frente para qualquer lado ou na mesma
direeção que seguia, executal-o-ha com as mesmas vozes e pelos
mesmos meios com que na ordem unida a praticou.
FOGOS
232. O fogo executado pela linha estendida é sempre a pé
firme, e feito ou só por alguns soldados, ou lentamente pó r toda
a linha, ou rapidamente por toda ella, ou por descargas.
E' essencial evitar toda precipitação; que o recruta vise
bem o alvo, que não gaste inutilmente as munições, e que saiba
apontar conforme as "distancias que lhe forem indicadas pelo
instructor.
233. Quando o numero de metros não seja indicado, suppor-seha sempre que o inimigo está a duzentos metros e que o soldado
tem de empregar a alça fixa.
234. As posiçSes do atirador para fazer fogo de pé, de joelhos
ou deitado, serão as que foram ensinadas na ordem unida.
23&. Querendo fazer o fogo lento e só poralguns dos atiradores, o instructor irá successivamente indicando os que devem
atirar observando como cada um cumpre os preceitos ensinados na
ordem unida e a direccão em que fazem as pontarias, para que
por muito rasteiras ou muito elevadas não sejam tiros perdidos.
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J243. Si em vez das vozes se empregarem os toques decornetas.ao signal de avançar (retirar) suspender-se-ha o fogo para
se continuar ao de alto.
344. Havendo necessidade de diminuir os intervall os na
ordem estendida se mandará— cerrar intervallos direita (esquerda,
centro).
A' esta voz ou toque, as praças procuram, por meio de passos lateraes, diminuir o intervallo regulamentar, isto é, de
quatro passos.
». Quando pelo contrario se queira augmentar os intervallos, afim de poder cobrir maior extensão, se mandará : abrir
intervallos para direita (esquerda ou lados), o que executarão por
passos lateraes para o lado indicado. Durante o tempo quexecutam o determinado nos dous números antecedentes podee
rão fazer fogo.
CAPITULO IV(1)Obrigações dos soldados, anspeçadas e cabos, nas
guardas:
O cabo de uma guarda é obrigado a fazer conservar a disciplina dos soldados, não permittindo que elles se travem de
razões, nem que façam qualquer immundicie e estrago dentro ou
em redor do, corpo da guarda, ou nos utensilios que nella
houver.
Depois do toque de alvorada, fará desarmar alguns soldados e
mandará que varram o corpo da guarda, afim de conserval-o em
completo estado de asseio, quando a guarda for rendida, excepto
quando para tal serviço houver serventes apropriados.
Fará sciente ao commandante da guarda das occurrencias, que
a sentinella das armas lhe participar, quer ellas se tenham dado
no seu posto, quer tenham sido transmittidas de posto em posto,
por outras sentinellas.
Irá reconhecer todas as pessoas que durante a noite pretenderem entrar no corpo da guarda, e participará ao commandante.
Fará com que, durante a noite, se conserve luz no corpo da
guarda.
Renderá as sentinellas e observará [constantemente si estas
cumprem com seus deveres.
Logo que a sentinella das armas lhe participar que está dada
a hora de render as sentinellas, avisará ao commandante da
guarda.

(1) Este capitulo não faz propriamente parte da ordenança; mas
aqui vás como indispensável ás praças que devem passar a promptas.

Si por alguma circumstancia, as sentiuellas tiverem á noite
de ser rendidas sem o brado d'armas irá acordar as praças
que tiverem de entrar para este serviço.
Quando render as sentinellas executará do seguinte modo :
Formada a patrulha em uma ou mais fileiras, conforme a sua
força numérica, mandará— braço ou hombro armas, ordinário
marcha, a esta voz seguira á direita da patrulha, podendo depois
mandar inclinar-armas. Chegando a distancia de 10 passos ou
seis metros miis ou menos d i sentinella a quem vai render,
mandará fazer alto, collocando-se, si o terreno permittir, de modo
que a frente da patrulha fique bern voltada para a seutinella ;
em seguida dará a voz de perfilar armas—si estas estiverem
inclinadas. Quando a patrulha distar da sentiuella 10 passos, esta
ira collocar-se no ponto central do seu posto, voltado para a
frente que lhe foi determinada e com arma perfilada. O cabo
mandará avançar o soldado numero um, nomeado para aquelle
posto ; e acompanhando-o, até que fique postado um passo em
frente do que está de sentinella, fará com que, tanto um como
outro atravessem a arma enfrente ao corpo; posição n. l de
apresentar armas (166); nesta posição, a sentinella que sane
transmittirá á outra as obrigações do seu posto.
Acabada a entrega o cabo mandará — um passo à esquerda —
marcha (vozes estas que serão executadas por ambas as sentinellas) e — ordinário marcha—h.' esta voz a nova sentinella dará
meia volta e um passo á esquerda, indo collocar-se no ponto que
a outra deixou : esta irá então reunir-se à patrulha. A' voz de
ordinário marcha, o próprio cabo seguirá com a patrulha a seu
destino, e a nova sentinella principiará a passear na mesma
cadência para o lado opposto aquelle para onde a força se
dirigir. O cabo prestará a maior attenção, quando a sentinella
transmitir à outra as obrigações do posto, devendo corrigir ou
lembrar-lhe tudo quanto alterar e esquecer.
Acabada a entrega ou antes de dar a voz —um passo á esquerda
olhará em roda do posto para se certificar si nos seus contornos ha alguma immundicie, si dentro ou próximo á guarita
existe alguma pedra que ahi fosse posta para a sentinella se sentar, ou algum indicio por onde conheça que ella faltou com suas
obrigações.
Emquanto marcha com a patrulha, afará conservar em boa
ordem, no maior silencio e na verdadeira cadência; não permittiiido, tanto de dia como de noite que os soldados caminhem dispersos;
nem que, a titulo de mais brevidade, sentinella alguma se renda
tora de sua presença e sem a formalidade exigida.
Quando for collocar qualquer sentinella em algum logar, que
u antes a não tinha, lhe determinará qual é a frente que deve
í?iar sem
pre que tiver de fazer alguma continência.
SP t .8' aa( io ao posto da guarda, depois de render os quartos das
oentinellas, mandará a patrulha íazer — alto ; findo o que, irá
ag
P?r ao commandante que estão rendidas as sentinellas e
> novidades encontradas, pedindo-lhe'em seguida permissão
Para destroçar a força.
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. Ao soldado de uma guarda, para que possa estar
sempre prompto em qualquer occasião que for preciso, não lhe
será permittido afastar do posto da guarda sem licença do
respectivo commandante .
Aquelle que faltar a qualquer formatura da guarda, sem justo
motivo, incorrerá na pena de ser castigado.
SS48. Deverá conservar-se uniformisado, como quando esteve
na parada. Não tirará as correias senão com licença do commandante da guarda, e sempre por motivo justificado.
£34O. Não entrará nas tavernas ou casas publicas, de comida
quer próximas quer afastadas do corpo da guarda, nem tão pouco
se conservará na porta dellas.
;3SO. Si embriagar-se, estando de guarda, ou si praticar alguma acção vergonhosa, deixando assim de conservar o respeito devido ao caracter militar, commetterà maior crime, do que
se fizesse em outra occasião.
3^1. Não se sentará no logar que costuma occupar o official
da guarda, assim como não deverá demorar-se diante da sentinella
das armas.
&t$2. Quando for mandado em serviço fora da guarda, seguirá
pelo caminho mais curto, não entrará em casa alguma, por
qualquer pretexto que seja, e nem fumará pela rua ; porque
apezar de ir só, deve comtudo considerar-se armado, emquanto
durar a sua diligencia. Si esta tiver por fim levar alguma
parte a um offlcial, quando chegar a sua presença fará —alto— ;
com a arma perfilada e sem se approximar muito delle a entregará
Quando tiver de retirar-se, dará meia-volta, sem fazer mais
continência, e voltará pelo mesmo caminho.
Não deverá fazer barulho ou assuada na guarda, nem contender com pessoas que por ella passarem.
DAS SENTINELLAS
. Sentinella : chama-se o soldado armado, pertencente a
uma guarda, e que se colloca em um logar qualquer, para o vigiar e nelle executar tudo quanto lhe for determinado, por espaço de duas horas, ou pelo tempo que for designado.
SS4. Posto de sentinella : é o logar em que se colloca uma
sentinella. A pessoa de uma sentinella é em todos os sentidos respeitável e inviolável; ninguém a pôde insultar, atacar, ferir ou
forçar o seu posto sem commetter um grande crime. Este ser-
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viço é tão importante que, si qualquer offlcial offender um soldado, estando este de sentinella, incorrerá nas mesmas penas
que qualquer outra pessoa.
£3*5E». Para que toda sentinella corresponda á coafiança que
nella se deposita, entregando-se á sua vigilância e fidelidade um
posto, muitas vezes da maior consideração,e para que se faça credora do respeito, que todos são obrigados a consagrar-lhe, é
necessário que conheça bem as suas obrigações, que as execute
com exactidão, que se porte com a maior severidade, que não se
occupe de outra cousa mais do que vigiar o que lhe foi encarregado, e, finalmente, que tenha sempre em lembrança, que assim
como as leis castigam com a maior severidade a quem offender
uma sentinella, do mesmo modo as faltas commettidas por ella
são mais graves e por isso punidas com o maior rigor.
Todas as sentinellas teern duas espécies de obrigações a preencher : particulares e geraes.
As particulares são relativas ao serviço do seu posto. Estas
obrigações não se podem designar, em geral, porque dependem
das instrucções, que se dão a toda e qualquer sentinella, afim de
que conheça o objecto que tem de guardar, e os meios que deve
empregar para o conseguir. Esta espécie de obrigação passa
verbalmente de urnas sentinellas para outras, na occasião de serem rendidas.
. As obrigações geraes são as que devem ser observadas
por todas as sentinellas em todos os postos.Como não podem ser
transmittidas verbalmente de umas para outras, por serem em
grande numero, faz-se preciso, que todo soldado antecipadamente
tenha dellas conhecimento, afim de saber o que lhe cumpre
lazer quando se achar em tal serviço.

OBRIGAÇÕES GERAES DE UMA SENTINELLA DURANTE
o DIA
. Deverá estar sempre alerta, e em estado de poder ver
tudo quanto se passa a grande distancia em roda da seu posto.
ãí>8. Passeará constantemente, com garbo militar, pela frente de seu posto ; não se afastando do ponto central mais do que
10 passos, para um e outro lado.
. Terá sempre a sua arma no hombro esquerdo ou no
braço direito, do mesmo modo que lhe foi ensinado e nunca
abandonará, nem permittirà que pessoa alguma lh'a toque.
. Não poderá sentar-se, beber vinho ou bebidas espirituosas, comer, fumar, ler, cantar ou fallar sem necessidade, com
pessoa alguma, ainda mesmo que seja pertencente à guarda.
, *5®1. Deverá conservar-se uniformisado, como quando entrou
de guarda.
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entrará na guarita (conservando, porém, abertas as
frestas) quando chover; mas delia sahirá logo que tiver de fazer
alguma continência, ou quando for preciso por-se em estado de
defesa.
. Não deverá travar-se de razões com pessoa alguma ; se
algum indivíduo a quizer pr-ovocar a questão, o prenderá.
2&4b. Si alguém a quizer atacar, ou forçar o seu posto, o poderá matar, si de outro modo não lhe for possivel conseguir a
sua segurança.
2G&. Quando vir ou ouvir tocar fogo, e do mesmo modo
quando vir ou lhe constar, que dentro ou fora do seu districto
ha alguma desordem, gritará — cabo da guarda — afim de que
esta advertência, passando de sentinella á sentiuella, possa chegar ao conhecimento do commandante.
O mesmo fará quando for atacada por alguma moléstia repentina, e que se torne preciso ser rendida antes do tempo, ou quando
lhe for necessário communicar á guarda algum acontecimento
extraordinário .
&&&. Não consentirá que próximo a seu posto haja gritaria,
ou outra qualquer espécie de motim .
2&^. Deixará passar livremente as patrulhas, não se embaraçando que ellas se demorem junto a seu posto, ou que pratiquem
o que bem lhes parecer, uma vez que não seja cousa contraria
ás instrucções que recebeu.
SOS. Conservará no maior asseio os contornos do seu posto,
não permittindo que nelles se lancem immundicies,nem que proximamente a si pessoa alguma pratique acções de pouco respeito
devendo a própria sentinella ser a primeira a observar este
preceito .
2&& . Não communicará as obrigações do seu posto, senão em
presença do cabo da guarda; só por elle é que poderá ser rendida e só delle ó que igualmente deverá receber novas ordens,
quando assim for preciso.
OBRIGAÇÕES GERAES DE UMA SENTINELLA. DURANTE
A NOITE

. Conservará, si for possivel, maior vigilância por estar
mais no caso de ser surprehendida.
2V1. Como durante a noite não lhe é possivel conhecer quem
se dirige para o seu posto, logo que vir que alguém para elle se
encaminha, perguntará na distancia de 30 passos ou 20 metros—
quem vem lá ? — Si a resposta for — amigo, camarada, ofpcial,
etc, — deverá dizer: —passe de largo — porém, si lhe não responder tornará a gritar —quem vem lá ? — segunda e terceira vez.
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gi vir, porém, que apezar disto o indivíduo se encaminha para
seu posto, então cruzará a bayoneta e correrá sobre elle, afim de
o afastar, ou prendel-o, se lhe parecer suspeito . Quando gritar
_ quem vem lá? — se lhe responderem — ronda — chamará
ás armas, para que seja reconhecida, porém, antes mandará
fazer alto.
2^2. Quando seu posto for em logar de muita passagem só
perguntará — quem vem lá? depois do toque de recolher; não
deixando comtudo pessoa alguma approximar-se de seu posto
mais de seis passos, para o que dirá simplesmente — passe de
largo — aos que quizerem exceder este limite.
OBRIGAÇÕES DA SENTINELLA DAS ARMAS, DURANTE O
DIA

. Sentinella das armas, como já ficou dito, ó a que se
posta fora e perto do corpo da guarda, afim de vigiar e defendel-o
de qualquer aggressão. Em toda guarda ha sempre esta sentinella.
, A sentinella das armas executará todas as obrigações
geraes, já determinadas para as outras sentinellas e mais as
seguintes.
S^&i. Não consentirá que soldado algum, ou outro indivíduo
qualquer, pegue nas armas, sem estar presente o commandante,
o sargento, ou o cabo da guarda.
Z£*y&. Participará ao cabo da guarda todas as novidades
transmittidas pelas outras sentinellas.
mw . Não deixará entrar no corpo da guarda pessoa alguma
desconhecida, ou que pareça suspeita, sem primeiro participar
ao cabo da guarda.
£2^8. Estará sempre alerta e em estado de poder ver em
grande distancia, se apparece alguma pessoa ou força a quem a
guarda compete entrar em formatura, afim de que este serviço
possa ser feito com a maior presteza e ordem .
OBRIGAÇÕES DA SENTINELLA DAS ARMAS, DURANTE A
NOITE

Durante a noite quando alguma pessoa se encaminhar
para a guarda, lhe perguntará — quem vem lá? si ouvir em
resposta — ronda —, lhe dirá — faça alto — e sem demora chamara — as armas.
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A qualquer pessoa, que pretender fallar a alguém da,
guarda, mandará do mesmo modo fazer — alto — e depois gritará — cabo da guarda — para que este, sahindo a fazer a sua
obrigação, possa dar parte ao commandante.
• 381. Chamará — ás armas — quando approximar-se para a
guarda qualquer força, ajuntamento tumultuoso, e finalmente
sempre que llie for ordenado, ou seja ordinariamente para renderem-se as sentinellas e formaturas de revista, ou extraordinariamente em virtude de qualquer grave occurrencia.
Í3SS. Depois das 10 horas da noite até á alvorada bradará:
sentinella, alerta, de quarto em quarto de hora, para a sentinella
do posto que lhe ficar mais próximo ; esta depois de lhe responder alerta estou — irá repetindo aqueüa voz para a do
posto immediato ; e assim successivamente até á ultima, que
reproduzirá a voz de alerta para a do penúltimo posto; esta
para a do antepenúltimo, e assim por diante, até que este brado
chegue de novo á sentinella das armas.
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LIVRO SEGUNDO
ENSINO DA COMPANHIA

CAPITULO I
1. A companhia tem a força e composição determinadas pela
lei em vigor.
Não ha differença de seu estado de paz para o de guerra.
2. A companhia é dividida em dois pelotões e cada um destes em duas secções.
3. A companhia é a unidade de combate ; nas marchas e no
campo de batalha, fora da zona efflcaz dos fogos inimigos, as
suas formações são as da ordem unida ; dentro dessa zona
muitas podem ser as disposições a tomar, porém a normal é em
ordem mixta.
4. A instrucção completa da companhia pertence ao capitão
e para uniformidade do ensino geral presidirá, sempre que puder, o fiscal do corpo.
5. Para esta instrucção a companhia será completada com os
officiaes subalternos de outras, para isso escalados, e com as
praças de outras companhias que mais precisarem de instrucção.
6. As voltas para os flancos, emquanto se manobra, quer
com a companhia quer no batalhão, fazem-se por dous de frente,
quando se tratar de secções ou pelotões, e por quatro quando
por companhia.
V'. Quando na companhia se tratar de — centro — entenderse-ha a segunda secção.
S. A companhia manobra do mesmo modo com a primeira ou
segunda fileira na frente ; entretanto a primeira formação
será a habitual e só quando as circumstancias o exigirem se
«sara das inversões.
£> • Quando no momento de fazer alto em linha ou em columna,
a
fileira supranumeraria se ache na frente passará rapidamente
pelo flanco mais próximo a occupar o seu logar na retaguarda.
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IO. Em todas as formações da ordem unida, se exigirá a mais
rigorosa firmeza, executando-se as evoluções com a maior precisão ; na ordem extensa exigir-se-ha também a possivel regularidade e o silencio e attenção, característicos da boa disciplina.
11 . No fim de cada exercício em ordem estendida, executarse-hão sempre algumas evoluções na ordem unida, antes de
regressar ao quartel.
. O capitão é responsável para com o commanclante pelo
ensino theorico-pratico da sua companhia, comprehendendo :
l ." A instrucção tactica e propriamente dita.
2.° A nomenclatura da arma, do correiame e equipamento.
3." Os processos regulamentares da sua limpeza e conservação.
4.° A regra do tiro a differentes distancias e a sua execução.
5.° Deveres das praças de pret.
13. Formação e divisão

Ao segundo toque de formatura a companhia entra em fôrma
em duas fileiras e o capitão ou o seu immediato mandará :
— direita-volver — e depois de executado este movimento :
— metter por alturas em ditas fileiras.

Quem manda pelo lado da primeira fileira, e os demais graduados da fileira supranumeraria pelo da segunda, verificarão e
corrigirão a boa collocação dos homens nas filas e o perfeito
cobrimento das fileiras, o que feito volverão as fileiras á esquerda,
á voz : — frente á esquerda-volver.
14. Formada assim a companhia por alturas, mandar-se-ha
numerar seguido, proferindo cada chefe de fila, a partir da
direita, o numero que lhe competir.
1E». Então se procederá á divisão da companhia em dois pelotões: o primeiro chama-se também direito e o segundo esquerdo.
Cada pelotão será dividido em duas secções, sendo as quatro
numeradas seguidamente da direita para esquerda. A primeira
e terceira secções são chamadas—direitas— a segunda e quarta—esquerdas.
IO. Finalmente se mandará—nomear filas—o que executarão
os chefes de fila da direita para esquerda, pronunciando cada
um alteruadamente—direita, esquerda—, em voz alta, sem
gritar.
\V. Para ensarilhar armas se mandará também—numerar por
três,
18. Os corneteiros e tambores da companhia formarão em
linha na rectaguarda do centro a seis passos de distancia da
segunda fileira, e não havendo espaço, no flanco direito a três
passos.
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lt>. O pessoal de uma companhia oocupa os seguintes logares
em ordem unida em linha:

O Capitão na companhia isolada não tem logar lixo. O tenente á retaguarda doa centro da 1a secção, o alferes mais antigo
em igual logar na 3 secção, o outro alferes á retaguarda do
centro
da 2" secção, e o 1° sargento á retaguarda do centro da
4a secção e serão estes os commandantes dasa secções. Quando
houver subalterno de mais commandará um a 4 secção ; é então
o 1° sargento guia direita da primeira secção. Os 2" sargentos
serão guias das secções e estarão na primeira fileira e o forriel
fica à retaguarda da primeira secção.
£5O. Quando as secções estiverem duas a duas em columna de
pelotões commandarão estes os commandantes das secções
direitas.
21. Na companhia mobilisada não se executa a formação por
alturas afim de se conservar juntos em combate os homens mais
ou menos ligados pelos hábitos de camaradagem.
22. Quando na companhia hajaofficiaes e inferiores em excesso
serão distribuídos por sua antigüidade pelas fracções: 1a, 3a, 2a, 4a
e ficarão á retaguarda, na fileira supranumeraria.
ALINHAMENTOS

23. Na escola de companhia tem plena applicação quanto a
respeito de alinhamento se estabeleceu na E. R.
Como regro, geral, os homens collocados nas fileiras períilara-nao sem dependência de voz especial, sempre que pela voz de
alto—termine qualquer movimento em linha, cumprindo ao
'•ominandante, determinar a direcção do alinhamento, pela con^eniente collocação do guia (na fileira da frente) e das três primeiras filas do flanco donde se perfila,
o on esta base> os nomens alinham-se com a maior presteza e
«-•ommandante afastando-se dois passos no prolongamento da
a v z aei van£uarda> rectifica o alinhamento e dá promptamente
QO ° —plhar-frente—,
para que se restabeleça a firmeza,
oa
!ir>u í
tinira supranumeraria vigiar e corrigir a posição
^shomens da fileira da retaguarda.
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. O alinhamento faz-se habitualmente pelo flanco direito;
dirigir-se-ha comtudo pelo esquerdo quando este for a base da
formação, ou assim se indicar.
£2E>. Estas disposições são applicaveis ao alinhamento das
fracções que constituem as outras ordens de formação^
SÓ. Achando-se a companhia a pé flrme e querendo modificar
a direcção ao alinhamento ata o limite de 45 graus, o commandante collocará convenientemente as três tilas do ílanco opposto
ao que deve avançar e manda :

A' voz de indicação pratica-se o que se fez á mesma voz no
numero antecedente. A' de execução a primeira fileira e os
offlciaes dão dois passos em frente e estes volvem á direita
para se alinharem e á voz firme volvem á frente por esquerda—
volver. t
£}£». Quando mesmo se tenha aberto fileiras movendo a primeira, á voz : unir-fileiras-marcFia, será sempre a segunda que
unirá á primeira.
30. Os guias entram em seus logares na primeira fileira, logo
que teem passado os offlciaes.
A fileira supranumeraria acompanha os movimentos da 2a fileira.
31. Para voltar á ordem cerrada se mandará :

Companhia, pela direita (esquerda)-pei*filar

As outras filas avançam successivamente para a nova linha e
logo que a companhia está perfilada, o commandante dá a voz i
de — olhar frente.
ORDEM ABERTA

&?'. Para passar da ordem cerrada em linha, à ordem aberta,
usada nos actos de revista e continência e para executar o manejo da arma, o commandante da companhia mandará: —abrirfileiras—marcha. Firme.
A' primeira voz os guias dão um passo oblíquo ã esquerda e i
para a frente, para que assim os offlciaes possam ir se collocar
na frente e j unto da primeira fileira, ficando os commandantes
no centro das fracções que commandam. A' voz de execução os '
officiaes dão dois passos á frente, volvem à direita cobrindo-se
de costado e guardando o parallelismo com a primeira fileira ;
a 2» fileira dá quatro passos á retaguarda e perfila-se. A' voz—
firme— dada pelo commandante, os offlciaes fazem esquerda vol- •
ver, ficando com a mesma frente das fileiras.
FILEIRAS ABERTAS

&&. Quando se queira abrir fileiras, com a segunda e supra-j
numeraria firmes, se mandará : — sobre a vanguarda abrir-filei-\
ras-marcha.

Unir-fIIeii*as-marcha

A' voz de advertência os offlciaes volvem á direita, os guias
darão o mesmo passo oblíquo para a frente, e á voz de execução, a
segunda fileira e a supranumeraria darão dois passos á frente e
os offlciaes irão à retaguarda dos seus logares ; os guias entrarão depois em seus logares.
35i. Os corneteiros e tambores à voz de—abrir-fileiras—irão
para direita no alinhamento da 1a fileira e separados da força
três
33. Quando for para manejo da arma os guias não sahirão dos
seus logares e toda a fileira supranumeraria, assim como os
corneteiros e tambores darão o mesmo numero de passos à retaguarda.
Antes da voz — abrir fileiras — para este caso se dará : para
manejo d' ar mas.
34= . Nestes movimentos os offlciaes conservam a espada perfilada e as demais praças a arma na posição habitual de hombro ou braço arma .
. O capitão, quando mandar abrir fileiras á companhia isolada, ficará na frente a oito passos e bem no centro da força.
O capitão fará executar o maneio da arma pela ordem
Prescripta.
Os offlciaes conservam a espada perfilada durante o maI16
Jo, e os guias na fileira executam todos os movimentos
ordenados.
Ao manejo da arma seguir-ss-ha a de fogo, mandando o
ma f Previaniente : Para exercício de fogo — wnir-fileirasestab i ' e- fazencl0 executar os differentes movimentos pela ordem
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I"o»i«-f>o do offlcial com n espada

Áchando-se o offlcial na posição de sentido, pegará no
punho da espada com a mão direita, situando o dedo pollegar
pela parte posterior, e os mais unidos e collocados de maneira
que os dois immediatos àquelle fiquem pela parte anterior ; a
folha encosta-se ao hombro com o fio directamente para a frente ;
o braço direito ligeiramente curvo ; o punho da espada logo por
baixo do quadril; a bainha suspensa no gancho.
Habitualmente, a mão direita, com as costas para a frente pega
nas varetas da guarda da espada; o braço estendido ; a folha
vertical e apoiada no concayo do hombro. Só nos actos de continência e emquanto se desfila pela frente de qualquer superior,
é que a espada se collocarà na posição regulamentar.
Descançar espada

40. Por uma volta da mão direita deixa-se descahir a espada
para a frente, até assentar a ponta no terreno junto ao pé direito;
a costa da mão voltada para a frente, sem largar o punho como
na posição anterior ; o cotovello pouco afastado do corpo, o fio
da espada voltado para a direita.
Oescancar

41. Retira-se o pé direito e conduz-se a espada na mesma posição à frente do corpo, assentando a palma da mão sobre a
cabeça do punho, mas sem o largar, e a mão esquerda assentada
sobre a direita.
Sentido

•4L-23. Une-se o pé direito ao esquerdo e retira-se a espada e as
mãos á posição de descançar espada.
Braco-espada

4-3. A mão direita eleva a espada á posição n. 39.
Apresentar enpada
(Dous tempos)

-. l , ° Eleva-se a espada verticalmente á frente do corpo,
ficando a mão na altura da bocca, distante desta Om,05 : o dedo
pollegar ao longo do punho e voltado para cima ; o fio da espada
para a esquerda;

2.° Deixa-se descahir a espada com a ponta para baixo, estendendo o braço direito, de modo que o punho fique de encontro à
parte anterior da coxa, o fio voltado para a esquerda e a ponta
na direcção do pé direito.
4 &. Effectuando-se a continência em marcha, o primeiro
tempo se executará quando se assentar o pó esquerdo no chão, e o
segundo quando em seguida se assentar o direito.
Braço-eapada

4O. 1.° A mão direita eleva a espada como no primeiro tempo
do n. 44.
2.° Conduz-se a espada do lado direito á posição do n. 39.
Inclinar-espada

. Sem desencostar a folha do hombro, curva-se o braço,
avançando o punho para a frente, ficando a mão um pouco maisalta do que o cotovello.
Perfilar-espada

48. Restitue-se a espada à posição do n. 39.
4í>. Todos os movimentos da espada se executarão quando os
correspondentes da espingarda, acompanhando os tempos em que
os da espingarda estão divididos, se os da espada tiverem a
mesma divisão, aliás veriflcar-se-hão como os últimos.
B»O. O offlcial inclina a espada, quando os soldados levarem a
arma inclinada, na mão direita, em bandoleira ou suspensa ;
porém na ordem extensa, tomará a posição de espada que
melhor convenha em harmonia com a situação livre que occupa
nesses movimentos.
£>l. Todos os officiaes, sem excepção, desembainham a espada
quando entrarem e se conservarem em formatura com soldados
armados com espingarda ou carabina ; excepíua-se, porém, nas
marchas de estrada, nas quaes os officiaes levarão a espada na
bainha.
. Si os soldados se acharem desarmados em uma formatura, ou
simplesmente com cinturão, os offlciaes terão as suas espadas na
bainha,
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POSIÇÕES DOS CORNETEIROS E TAMBORES

533. Os corneteiros terão as cometas presas pelo cordão ao
hornbro direito. Quando na posição de sentido, pegar-lhes-hão
com a mão direita junto da volta superior e apoiando o pavilhão na coxa direita.
Na posição de descanso a mão direita não abandonará a corneta, mas tral-a-ha á frente do corpo, apoiando a mão esquerda
sob a direita e levando o pó à retaguarda, como as outras
praças. A cometa ficará horisontal com o pavilhão para a
direita.
Ensarilhadas as armas, collojarão os instrumentos no primeiro sarilho da direita da companhia.
Nas marchas de manobras, a posição será a mesma, com a
differença de que o pavilhão não irá apoiado, mas voltado para
retaguarda e o bocal para a frente, sempre promptos a tocarem.
Nas de estrada, podem segural-a a tiracollo ou sobre a mochila
pelo mesmo cordão, mas por modo fácil de desembaraçal-a,
quando tenham de tocar.
533. Os tambores na posição de sentido terão as caixas suspensas nas molas e promptas para tocar ; as baquetas na mão
direita, cabos e maçanetas trocados e a esquerda amparando e
caixa no arco superior. Na posição de descanso voltarão a parte
superior da caixa, a bateria, para apoiar contra a coxa da perna
esquerda; o ante-braço deste lado apoia-se na mesma caixa e a
mão direita vai á frente sem abandonar as baquetas, que a
esquerda segura pelas outras extremidades. Si á voz de descançar se seguir a de à vontade, os tambores arriarão as caixas,
collocal-as-hão deante dos pés, depondo sobre ellas as baquetas.
Mandando-se ensarilhar as armas, depois de soltarem a caixa
da mola da bandoleira, irão collocal-a junto ao primeiro sarilho,
correspondendo cada uma a uma das faces da pyramide. As
baquetas entaladas na corda. Durante a marcha e quando não
tocam, os tambores apoiarão a caixa na coxa da perna esquerda,
como na posição de descanso, ficando a mão esquerda amparando-a pelo arco que ajusta a pelle dos bordões ; o braço direito
naturalmente estendido e a mão deste lado conduz as baquetas.
Si a marcha for de estrada, podem entalar as baquetas na corda
da mesma caixa.
CAPITULD II
VOLTAS, DIMINUIÇÃO E AUGMENTO DE FRENTE
NA FORMAÇÃO DE COSTADO

534. As voltas da secção, pelotão ou companhia a pé firme
consistem nos movimentos de oitava direita (esquerda)-volver;
direita (esy.uerda)-volver; quatro a direita (esquerda)-oolvêr
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e meia volta-volver, cuja execução segue os preceitos já estabelecidos.
£353. Nestas voltas todos conservam os seus logares na ordem
em linha, excepto no movimento por quatro. Na mudança de
frente á retaguarda simplesmente pela meia volta, as guias
alinham-se pela fileira da frente e todas mais executam a volta
nos mesmos logares.
536. O pelotão ou companhia, marchando de costado ao modo
habitual a quatro, passa á formatura em linha e reciprocamente,
como já se ensinou.
MUDANÇA DE FRENTE

. A secção, pelotão ou companhia em linha a pé firme muda
a frente para a direita (esquerda) pelos movimentos de—direita
(esquerda)-formar.
E se mandará :
Pelotão, etc., d direita (esquerda)-formar. Ordinario-marcha
— executando-se o movimento sobre o chefe de tila do flanco
indicado, que volve á direita! (esquerda) á voz de advertência.
O guia e o cerra-tila deste í anco entram nos seus logares logo
que elles estão desembaraçados.
O commandunte da companhia, tendo entrado na linha as três
primeiras filas, rectifica a sua posição, para servirem de base
do alinhamento.
538. Quando algum obstáculo do terreno se opponha a este
movimento, na mudança de frente, executa-se esta pela marcha de costado. O commandante, neste caso, mandará volver o
pelotão ou companhia ao flanco e rodar na direcção da nova
frente, dando-lhe a voz—frente á direita (esqwerda)-alt o ou dows
á frente-alto, quando a fila da cauda tenha terminado a mudança.
53í>. As mudanças de frente para um angulo pouco aberto,
obtém-se pela necessária modificação no alinhamento, collocando
convenientemente as três filas do flanco base e mandando perfilar.
6O. A mudança de frente para a retaguarda, no pelotão ou
companhia ou linha, faz-se por meia volta, mudando o commandante.
a frente para a retaguarda,
volver

mela volta-

A' voz de advertência os offlciaes e sargentos collocados na
fileira supranumeraria, correm pelos flancos a occupar os logares
correspondentes na frente da fileira da vanguarda, e á voz: vol-
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ver, todo o pelotão ou companhia executa a meia volta. Os guias
dão o passo oblíquo á esquerda e para frente para deixar passar
a fileira supranumeraria, cometas e tambores e depois da voz
de execução vão formar na fileira da frente nas esquerdas de
suas fracçõas.

frente: á fileira a u pranumeraria pertence o maior cuidado na
marcha, para não estorvar os movimentos da companhia.
Para fazer alto com a frente primitiva, a voz do commandante será:

MARCHA DIRECTA EM LINHA

Perfilando a companhia pelo lado do guia.
&3. Durante a marcha directa, o commandante mandará alargar, encurtar e marcar o passo, mudando também para a cadência de accelerado e percorrendo deste modo uma extensão de 200
a 300 metros, para habituar os guias à escolha rápida de pontos
que assegure a boa direcção da marcha.

€51. A companhia em linha executa a marcha directa para a
frente, mandando o capitão :
Avançar em linha—guia ao centro.

JMela volta — alto

Ordinário-marcha

Antes do primeiro mandamento, o commaudante colloca-se
seis passos á retaguarda do guia que vai designar, e examinando
si elle está bem quadrado na frente, indica-lhe um ponto bem
visível, que esteja no enfiameuto da perpendicular e que lhe
designará em voz alta. O guia toma logo um ponto intermédio,
que lhe assegure a direcção da marcha, e o commandante, afastando-se, dará as vozes de advertência.
A' voz de execução, a companhia rompe a marcha e o guia
caminha no perfeito enliamento dos pontos escolhidos, assegurando assim a sua boa direcção, e marcando novos pontos na
mesma perpendicular, á medida que se approxima dos primeiros,
quando a marcha deva continuar. O commandante verificará a
boa direcção seguida pelo guia, e o alinhamento da companhia,
cumprindo á fileira supranumeraria auxilial-o, e vigiar que as
filas e fileiras observem os preceitos estabelecidos.
A companhia suspende a marcha á voz :

CARGA

&4=. A companhia em linha executa o choque pela carga de
bayonetas, como já se explicou.
O commandante, tendo ordenado a marcha directa na primeira cadência, manda passar á segunda e dá a voz de—preparar
para a carga —, como advertência, mandando em seguida — carregar—; a fileira da frente cruza logo a bayoneta, a segunda suspende arma e ambas tomam o passo de carga, mantendo a possível união e alinhamento e conservando a regularidade da
marcha, sem prejuízo da necessária impulsão.
O capitão á voz de preparar para a carga, vai ao flanco direito
a dpus passos para a direita e para a frente, e ahi acompanha e
dirige o movimento da companhia.
ps guias na fileira cruzam igualmente a bayoneta, os corneteiros e tambores tocam — carga.
MARCHA OBLIÜUA

.VI t o

Pazendo-se o alinhamento pelo lado do guia.
Na marcha directa para a retaguarda, a voz será

6£5. Estando a companhia em linha a pá firme executará a
marcha oblíqua, manjando o instrictor:
Oitavo direita (esquerda)-volver —
ordinario-marcha

Retirar em linha

Companhia, meia volta-volver.
Ouia ao centro — ordinario-marcha.
A execução ó análoga á do n. 61, depois que a companhia faz
a meia volta, entrando os guias na fileira, que então está na

A

companhia, executando a voz — volver— , rompe o passo à de
wcwcAa —, competindo á fileira extranumeraria vigiar pela boa
Msposição das filas. A direcção da marcha é estabelecida pelo guia
Q^eito
(esquerdo), e o alinhamento da companhia faz-se do lado
a
° nanco guia.

10
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&&. A companhia volta á formajão primitiva, oa prosegue na
marcha Strecíta, mandando-se :
Frente d esquerda (direita)-alto.
Frente d esquerda (direita)-volver.
oy. Si a companhia for em marcha direota, para passar á
oblíqua, supprime-se no mandamento a voz de — marcha, mandando-se apenas :
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ORDEM EM COLUMNA
. As formações em columna para a companhia são a&saguintes :
Coluinnas de pelotões
Quando ev» marcha.

Oitavo direita (e»<fuerda)<volver

OS. As fracções da companhia fazem as marchas do mesmo
modo e com as mesmas modificações.
Marchas para os fiaucos

€59. Estas marchas, quando são para vencer pequena distancia, se fará por .passos lateraes de Om,22 de grandeza, comoj4«e
ensinou.
Para as deslocações grandes emprega-se a marcha de costado
a dous âe fundo ou mais habitualmente a quatro de frente.
VO. A mudança de direcção para a força que marcha èé costado
é feita como na escola do recruta.
MUDANÇA DE DIRECÇÃO
"^l. A companhia, pelotões ou secção marchando em linha e
querendo-se mudar a direcção para a direita ou esquerda num
angulo qualquer se mandará :
Mudar de direcção d direita (esquerda).
Hombros direitos (esquerdos)-ÍVente

O flanco pião marcando passo irá voltando para a nova frente
e a cadência irá crescendo dahi para o flanco movente, de modo
que todos mudem a frente no mesmo tempo, feito o que, se mandará: —em frente.
V2. Quaado a mudança for inferior a 90 grãos, logo que se
tenha a força na direcção requerida se mandará: — em frente.

<;<>lmiui:» de seccões
Quando, em marcha.

- 76 -

Nestas columnas os corneteiros e tambores ficam á retaguarda da ultima fracção e só irão á frente da primeira columna
quando se disser :

outras secçOes executam a volta, e os commandantes vão pela
retaguarda fazer deslocar as filas testas para a direita (esquerda)
postando-se ao seu lado e entrando os guias na frente. A' voz
de marcha, estas rompem o pasw, è os commnndantes, diri-

Columna de marclia

'yíS. Na columna de pelotõss e secçSes oscommandaníes destas
fracçõ3S ficam na frente e centro á distancia de dous passis.
A fileira supranumeraria ficará sempre a um passo de distancia
da segunda fileira.
VG. Como regra, o flancoguia na columua é o direito; será
comtudo o esquerdo, quando a voz do commando assim o indicar.
W. Nas formações em columna, incumbe aos commandantes
das fracções a conservação do alinhamento e do mutuo parallelismo, e aos guias o perfeito cobrimento pelo da fracção que está
na testa, de modo que-todos fiquem na normal commum á frente
de cada uma e guardando as duas distancias.
'T'®. Todas as disposições geraes estabelecidas para a companhia
em linha, teem plena applicação a cada uma das fracçõas que
constitue a columni.
*?&. AS voltas para os (lanços, a executar pela companhia, serão
sempre ao modo habitual por quatro de frente e quando for por
pelotões ou secções, se mandará apenas — direita (esqverda)volver, isto é, a dous de fundo.
80. Na or iem aberta empregada para actos de revista ou continência, se mandará primeiro abrir distancias entre as fracções
e depois todos abrirão fileiras como fez a companhia ; porém os
commandantes de fracções a menores distancias que a do capitão,
quando a companhia em linha.
81. Os corneteiros e tambores irão á direita da primeira
fracção, quando em columna se mandar abrir fileiras.
83.
Na ordem aberta em columna o commandante da companhia ficará á direita da linha de ofüciaes da primeira fracção.
Passar de linha á columna

83. A companhia em linha a pé firme, dobra em columna de
secções com a mesma frente, mandando o capitão :

gindo as fracções ao seu logar, onde deve ficar o seu flanco esquerdo (direito), ahitas fazem entrar na columna, mandando a
cada uma- a frente á esquerda (direita) alto, quando a tasta tem
chegado á altura correspondente do flanco da base.
0.3 commaudantes das secções acompanham a marcha até ao
flancoguia, onde fazem alto e rectificam o alinhamento, entrando nos seus logares quando dão a voz de — olhar frente.
Si. Na formação da columna de pelotões se observará tudo
acima.
A companhia em linha forma-se em columna coma frente para a direita (esquerda), pelos movimentos de direita (esquerda) formar.
Suppondo a companhia em linha e a pé firme, a voz será:
Columna de seccões, frente á direita (esquerda)
Secções ã direita (eaquerda)-formar
Ordidario-marcha

Columna do secções sobre a direita (esquerda)
Secções direita (esquerda)-volver
Ordinario-marcha

A' voz da advertência, o commandante da secção da direita
(esquerda) sahe á frente no centro e previne-a de que fica
firme, dando-lhe a voz— secçSo firme. A' voz — volver, as

Ao segundo mandamento, os chefes de fila do flanco designado
as secções volvem a direita (esquerda), e os commandantes vão
postar-se na retaguarda destas filas, no alinhamento da fileir.a
Su
pranumeraria, para dahi rectiftcarem o das secções.

d
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A' voz marcha, estas executam o movimento indicado*, e os
com mandantes entram na frente do centro, depois de rectiflcado o alinhamento e de darem a voz de — olhar-frente. Os

. A companhia em linha, tendo de avançar ou retirar e'm
e
muito coberto de obstáculos, forrnar-se-ha em columua
de pelotões ou de secções de costado, mandando o instructor
volver aoflanco>erodar para a direita ou esquerda.
MUDANÇA DE FRENTE
OO. A companhia em columna de secções a pé flrme muda a
frente para a direita (esquerda) pela marcha de costado. Maudar-se-ha:
Mudar a frente para a direita (esquerda)
Ijsquerda (direita)-volver
Ordinario-marcha

gana» vaso- então ocewpantte os seus Io gares • em- cofuniBa, a»penns
esteja» desembaraçados.
Ife ewiwmna dte pelotões tudo se fará de naodt) idêntico.
£M&, Si a companhia et» foto for em marcha,, est* fer.OTac.io'
<fe) goàiíiffliaf execwte-se do mesmo- modbj saèsíilfutnxJb-s» » vcw ite
ordinario-marcha, pelas de:

A' voz volver, as secções executam o movimento indicado, e
os seus commandantes vão postar-se ao lado das filas testas.
A' de marcha, a secção da testa roda á direita (esquerda), desfilando pela frente do respectivo commandante, quõ se con-

AH o ou em frente

As, seeçSes formando-se para a direita (esquerda) fazem alto
á voz do instructor ou continuam a marchar á voz — eme frente,.
entrando logo os commandantes e guias nos seus logares.
-SV, Si a companhia fop em- marcha de costado a dous, formarse-ha em columna com a mesma frente por modo analogoy
mandando o instructor :
Coliumna cie seeçôe»
Secçõea pela esquerda (direita) frente-formar
Alto—ou—em frente

Ae secções formam a eolunina pelo movimento de — frente
formar, entrando os commandantes e guias nos seus logares,
como no caso do numero antecedente.
S8. A companhia forma-se em columna de pelotffeS pelos
mesmos' movimentos, substituindo-se nos mandamentos a. J'~~ griáçta—secçdes—por—pelotões.

arme e lhe dá a voz de frentá á direita (esquerda),, alto,
guando o guia tiver percorrido uma extensão igual á frente da
'«cçao perfilando logo desse ponto. As outras secções acom-
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panham os movimentos da primeira, entrando na columna na
altura competente, e sendo dirigidas pelos seus commandantes,
que param no logar do flanco direito (esquerdo), dahi lhes dão
as vozes necessárias e rectiflcamo alinhamento.
91. Si a mudança de frente não deve ser de 90 grãos, o
instructor indicará ao commandante da secção testa a direcção
em que a fará marchar.
9;3. Convindo executar a mudança de frente sem deslocar completamente a columna, o movimento faz-se sobre o flanco iüdidicado da fracção testa, mandando:

93. No caso da mudança de frente ser oblíqua (45 gráos ou
de menos) o primeiro mandamento do commandante será :

Mudar a frente para a direita (esquerda) sobre
llanco direito (esquerdo)
Esquerda (dlrelta)-volver
Ordinario-marcha

i .Então o commandante da fracção testa dá-lhe a voz... secção
á direita (esquerda)-formar, e vai postar-se no prolongamento
da nova frente e altura da fileira supranumeraria, para dalii
rectiflcar o posterior alinhamento ; á voz de — volver, dada pelo
instructor, as demais secções volvem para o flanco indicado, e a

Mudar n Crente em dlrecefio oblíqua para a
direita (esquerda) sobre o flanco direito (esquerdo)

O commandante da secção testa faz-lhe mudar a frente, modificando o alinhamento na direcção que o instructor determinar, e as outras secções executam a deslocação pelo modo do
numero antecedente.
94. A mudança de frente para a retaguarda faz-se, como era
linha, por meia volta. O instructor manda :
Mudar de frente para retaguarda
— mela volta-volver

A' voz de advertência, 03 commandantes das secções correm
pelo flanco guia a occupar o logar correspondente na retaguarda
do centro das respectivas ÍVacções e á voz de— volver, todos
executam a meia volta, entrando os guias na fileira da frente.
9í>. Quando se mandar apenas —meia volta-volver, cada um
effectua a volta em seu próprio logar.
9O. A columna de pelotões muda semelhantemante de frente
para os flancos e retaguarda.
MARCHAS : DIRECTA, OBLÍQUA E DE COSTADO

9'?'. A companhia em columna de secções ou pelotões executa
estas marchas, observando cada fracção os preceitos estabelecidos fará a ordem em linha ; a direcção pertence ao guia da
fracção da testa, e por elle se devem cobrir ou alinhar os das
outras, conforme a marcha é directa ou oblíqua ou de costado.
O commandante manda (indicando o guia, quando seja necessário):

voz de marcha, a da testa executa a mudança de frente ; a im
mediata roda á direita (esquerda) e as outras acompanham o j
movimento, volvendo cada uma.frente á direita (esquerda),
quando se ache parallela á primeira, e fazendo alto, apenas tem
a distancia regulamentar, perfilando logo pela direita.

Avançar em columna— ordinário— marcha—
ou — retirar em columna
— meia volta-volver
ordinarlo-marclia — ou—oitavo ti direita
(esquerda)-volver —
ordinário—mnrcna -ou—direita (csquerda)-volver
ou—quatro ú direita (esquerda)-volver
—ordinário—marcha

. Si a columna f o r e m marcha directa, para pxssar á
>oliqua ou de coitado, suppri ne-se no mandamento a voz de
-u

- 82 —marcha. Indo, porém,"pela oblíqua ou da costado, voltará a formação em linha a pé flrme ou a marcha directa, mandando-se
—frente á direita (esquerda)-ã,lto, ou—volver—ou—dous á frente
—alto—ou—volver.
99. Quando acolumna se forme de costado, o logardo capitão, é rã linha das filas testas e a dous passos do flanco guia,
que neste caso será sempre do lado da fileira que estava na
frente.
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CERRAR E ABRIR DISTANCIAS
1 O . A columna aberta de pelotões ou de secções a pé firme
passa á columna habitual cerrada, mandando-se :
Cerrar a columna—ordinario-marcha

MUDANÇA DE DIRECÇÃO

100. A companhia, marchando em columna, muda de direcção por—hombros direitos (esquerdos)-frente, como já se ensinou.
101. Durante a conversão das fracções em columna, os commandantes voltar-se-hão para ellas, afim de rectiflcar e assegurar
a sua boa execução.
ÍO2. Si a mudança de direcção for inferior a 90 gráos, o instructor, apenas a fracção da testa se ache na direcção requerida,
dará a voz :
Em frente
que o commandante delia repetirá, conformando-se as outras
fracções à direcção que teem a fazer.
1O3. Marchando a columna de costado, mudará de direcção,
mandaodo o instructor :
Columna: esquerda (d!reita)-rodar

As filas testas rodarão logo para a esquerda (direita) dirigidas
pelos guias e pelos commandantes das fracções, as quaes graduarão a grandeza do passo.
Conseguida a mudança de direcção, o instructor dará a yoz :

A' voz de advertência, o commandante da fracção testada-lhe
a voz de—firme. Ao mandamento de marcha, as outras fracções
rompem a passo, e á medida que cada uma tem cerrado à distancia estabelecida (seis passos) sobre a precedente, faz alto á voz
do seu commandante.
1OB. A columna cerrada a pé firme, para abrir distancia, receberá do instructor as vozes:
Abrir distancias—ordinario-marcha.
>o primeiro mandamento o commandante da fracção cia cauda
dá-lhe a voz de — firme ; as outras rompem a marcha á voz de
execução, e à medida que cada uma tem ganho a sua distancia
sobre a da retaguarda, firme, faz alto á voz do seu commandante.
1OO. A columna cerrada a pé firme pôde abrir distancias
para a retaguarda, mandando o instructor :
Abrir distancia para a retaguarda — meia voltavolver — ordinario-marcha
A' voz de advertência, o commandante da fracção da testa
dá-lhe a voz de — firme; as outras fracções executam a meia
Volta à voz de —volver e rompem o passo á voz de —marcha, e à
medida que ganharem a sua distancia sobre a precedente, recebem successivamente as vozes de —meia volta-alto, de seus comMandantes.
AUGMENTO E DIMINUIÇÃO DE FRENTE

Em frente
indicando ao guia, e assim pròseguirá a marcha de costado.

1OT. Os augmentos e diminuições de frente nas columnas,
tanto a pé firme como em movimento, executam-se pela marcha
de costado, e teem logar sobre um ou outro flanco, -segundo a
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voz de advertência a indicar, e por modo que as fracções conservem a ordem natural e successiva.
1O8. A companhia em columna de secções a pé flrme formarse-ha em columiia de pelotões, mandando o instructor, segundo
as fracções se acharem na ordem successiva, directa ou invertida
e com a primeira ou segunda fileira na frente :

deixando desfilar toda a fracção, para lhe darem então a voz de
^.frente à direita (esyaerda)-volver, guia à direita (esquerda),
com as quaes cada fracção seguirá na nova frente ato entrar
ua linha, da fracção antecedente. Então o commandante do pelotão dá a todo elle a voz : em frente, e a columna segue na
direcção em marcha interrompida, tomando cada um o seu logar
na columna de pelotões.
111. Para a diminuição de frente, as columnas devem abrir
distancias antes de fazer dobrar as fracções, porém só quanio a
pó firme, pou em marcha ganharão por si as distancias.
113. Suppondo a companhia em columua aberta de pelotões a
pé lirme, para diminuir a frente o instructor manda, segundo
as condições :

Sobre a esquerda (direita) formar pelotões
— ordinario-marcha.

A' voz de advertência, os commandantes das secções da frente
de cada pelotão dão-lhes a voz de —firme, e vão aos seus logares, os das outras mandam-lhes—volver á esquerda (direita), pos-

Sobre a direita (esquerda) : formar «ecções
— ordinario-marcha

A' voz de advertência, os commandantes das secções do flanco
indicado da columna vão à frente do centro e dão-lhes a voz de
—firme, e os das outras mandam-lhes —volver ao flanco interior,
deslocando as filas testas para a direita (esquerda), e entrando

tando-se ao lado dasjfllas testas. A' voz de marcha, estas secções
desfilam, conservando-se os commandantes firmes, para lhes
dar a voz de —frente á direita (esquerda) -volver, guia direita
(esquerda), logo que os flancos interiores chegarem á sua altura ;
as secções, dirigindo-se ao alinhamento das outras, recebem dos
seus commandantes a voz de —alto, quando chegam á altura da
fileira da retaguarda, das fracções bases. Os commandantes de
pelotões rectificam o alinhamento e dão a voz de—olhar-frente.
109. Os pelotões ficam assim com o dobro da distancia habitual, que devem retomar durante a marcha nos movimentos
subsequentes, ou á voz de —cerrar, quando a pó flrme.
110. Si a columna em marcha tiver de augmentar a frente,
passando de secções a pelotões, o instructor dará as mesmas
vozes, supprimindo a de —marcha, ganhando ellas as suas distancias independente de voz.
Para execução os commandantes das secções da frente de cada
pelotão mandarão —marcar passo, e os das outras mandam-lhes
volver ao flanco indicado, collocando-se ao lado da fila testa e

9» guias na sua frente. A' voz de marcha, estas secções rodam
a direita (esquerda) dirigidas pelos seus commandantes, e quando
teerh a distancia inteira, rolam outra vez à esquerda (direita),
até que, tendo entrado na columna, recebem delles a voz —fretue
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à esquerda (direita)—alto. O alinhamento faz-se pela direita e é
rectiflcado pelos commandantes de secção, que dão depois a voz
de—olhar-frente.
11ES. Si a columna aberta de pelotões for em movimento, o
instructor supprime a voz de—marcha.
Então as secções do flanco direito (esquerdo) continuam a
marcha directa, o que lhe indicará à voz—em frente, dos commandantes, e as outras tendo volvido ao flanco interior, também
á voz dos seus chefes, entram
na columna pela marcha normal
de costado, volvendo depois
frente á esquerda (direita) e continuando a marcha na columna,
cujo guia lhes será indicado depois da voz de—volver e irão ganhando as distancias mesmo na
marcha.
114. A companhia, tendo
successivamente reduzido a sua
frente até a columna de secçõas,
e tendo de atravessar um desflladeiro ou passagem que não
comporte uma tal frente, volverá de costado, ao modo habitual ou por dous de frente, por
direita ou esquerda volver, conforme as fraoções estiverem na
ordem directa ou na invertida,
rodando estas, para continuarem na mesma direcção, depois
de volverem.
Não permittindo a largura da
passagem a frente de dous homens, as fracções formar-se-hão
a um de fundo, reformando as
filas logo que seja possível.
Estas formações de costado executam-se á voz do commandante, si o desliladeiro é muito extenso ; do contrario, cada
fracção as executará de per s;, á medida que precisar fazel-o,
reformando-se em linha succeâsivamente na frente da sahida, e
passando á cadência immediata para ganhar a distancia normal
sobre a precedente.
Passar de oolumna á linha

11O. Estando a companhia em columna de secções, a pé
firme e na ordem directa (invertida), desdobra em linha sobro a
frente, mandando o instructor:

Em linha sobre a esquerda)(direita)
— esquerda (direita)-volver
— ordinario-marcha

Ao primeiro mandamento, o commandante da secção testa
dá-lhe a voz de firme, e vai occupar o seu logar na linha, bem
como o guia direito. A' segunda voz, as outras secções volvem
ao flanco, e á de—marcha—rompem o passo ; o commandante da
immediata á base, conservando-se firme na altura da fila testa,
deixa desfilar a secção e manda depois—frente á direita (esquerda)

-volver e guia direita (esquerda), e tendo chegado ao alinhamento da fileira da retaguarda daquella, dá-lhe a voz de — alto,
perfilando-se logo a secção pela direita (esquerda).

. Os commandantes das outras secções param também successivamente no momento em que a precedente volve para a linha
|± deixando-as desfilar do mesmo modo, dão-lhes idênticas vozes,
fendo-se recti ficado o alinhamento mandar-se-ha -.—olliar frente.

QO
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Si a colurma fô^e-n marcha, o instruetor supprime o
terceiro mandameato. Neste caso, á voz de advertência, o commandante da secção testa, previne-a de que deve marchar ern
frente, e á voz de —volver, man la-lhe fazer alto, coacluindo-se
a evolução como no caso do numero antecedente.
118. Pode-se do mesmo modo a pé firme desenvolver sobre o
centro ou sobre a secção da cauda e a voz será :
Km linha sobre o centro—aos lados-volver
—ordinario-marcha
—ou—em linha sr>bre a fracção da caudii—direita
( esquerda)-vol ver—ordina rio-ma r chá

O modo de executar-se a evolução é o mesmo dos casos acima,
ficando as fracções na ordem successiva da direita para a esquerda.
lld. Para desenvolver em linha para a direita (esquerda), a
columna mudará de frente á direita (esquerda) desenvolvendo
depois ; porém, si a columna for em marclm poderá desenvolver
em linha para a direita (esquerda) à voz— em linha para a direita (esquerda) sobre a fracção testa; esta mudará então de direcção para a direita (esquerda) e depois de avançar dous passos
fará alto ; as outras seguindo pela retaguarda das já formadas
em linha irão por sua vez desenvolvendo na esquerda e ficando
na ordem successiva.
13O. A columaa aberta de secções ou pelotões, a pé firme e
na ordem directa (invertida), desenvolve em linha para a esquerda (direita) mandando o instruetor :
Em linha para esquerda (direita)
—Becções ou pelotões á esquerda (direlta)-furmar
—ordiiiario-marcha

A' segunda voz as fracçSes preparam a mudança de frente, devendo os chefes de fila do flanco indicado tocar levemente com
o peito o cotovello do guia quando se ache nesse flanco, e á de
marcha, executam o movimento, dirigindo-se os commandantes e
guias aos seus logares. O commandante, tendo rectificado o
.alinhamento pela esquerda (direita), manda :
Olhar-íVente

v 0 d339nvolv Í ment o do numero antecedente também se
fazer em marcha, quando hajam as distancias sufflcientes.
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A columna aberta de secções ou pelotões na prdern directa (invertida), marchando de costado pelo flanco direito (esquerdo) desenvolve para a frente mandando-se :
linha
Secções ou pelotões pela esquerda (direita) frenteformar
Alto — ou — Em frente

As fracções entram em linha, perfilando pelo lado das filas
bases.
COLUMNA BE MARCHA
133. A formação de marcha da companhia é em columna de
secções ou mais geralmente de costado, ao modo habitual, a
quatro, tendo em todos os casos a denominação de columna de
marcha.
Nesta formação todos occupam os logares prescriptos nos
artigos antecedentes, éxcepto os corneteiros ou tambores, que
marcham em linha na frente da companhia e a seis passos da
testa da columna.
,. Nas marchas de estrada o capitão permittirà a necessária liberdade aos soldados, dando a voz ou ordenando o toque de
— á. vontade : cessa então a obrigação do passo cadenciado, do silencio e do rigor do alinhamento das fileiras ou filas ; os soldados,
marchando nos seus logares, podem conversar e fumar, tomando
cada um a posição da arma mais commoda, comtanto que a boca
do cano seiconserve voltada para cima e que se não embarace a
marcha dos; vizinhos camaradas. Os offlciaes embainharão as espadas, levando-as suspensas no gancho, ou na posição que mais
lhesconvenha. A' voz ou toque de —sentido, restabelece-se o silencio e regularidade da, marcha, os offlciaes desembainham as
espadas e as armas inclinam-se no hombro esquerdo .
Quadrado

>. Achando-se a companhia formada em columna de secções
o capitão manda: — Formar quadrado — accellerado —marcha.
A' voz de advertência, toda a companhia arma bayoneta e o
commandante da secção testa, dá a — voz firme, o da segunda secção
manda: —esquerda — volver, o da terceira — direita — voleer, e o
da quarta — em frente. A' voz de — marcha, a segunda faz direita
—12
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rodar, constituindo a face da esquerda, a terceira faz esquerda
rodar, formando a face da direita e a quarta seguirá em frente e,
fechado que seja o quadrado, mandará quem a ella commanda:
meia volta, —alto.

A' voz de — marcha, a primeira e terceira formarão as faces
esquerda e direita, a quarta a da frente e a segunda a da retaguarda.

l&f. Quando a companhia estiver em columna de pelotões
formar-se-ha quadrado do modo seguinte: — A' voz de advertência a primeira fileira do primeiro pelotão volve à direita, a do
see-unao pelotão volve á esquerda e à voz de — marcha farão
ambas direita rodar, constituindo as faces direita e esquerda.

Os guias passam para a esquerda nos ângulos do quadrado,
menos o da primeira secção, que fica mesmo na direita.
12&. Si a companhia estiver em linha, formar-se-ha o
quadrado de dous modos.
. 1." Formar quadrado—accellerado—marcha.
A' voz de advertência o commandante da fracção do centro
mandara—firme; o da primeira e terceira mandarão—meia volta
a direita (esquerda)—formar o da quarta mandará —volver a direita

deslocando a fila testa para a retaguarda. A' voz de—marcha
seguirão em accellerado a formar as faces do quadrado.
2.» modo. Mandar-se-ha formar quadrado sobre a frente- accelerado marcha.
A primeira e terceirasecções mandam—d esquerda e direita—formar, a segunda—weía volta e a quarta—direita volver deslocando
a fila testa para a frente.

. Para destes quadrados passar-se à columna ou á linha,
a voz será:
Reformar a columna ou reformar a linha — ordinário (accellerado) marcha. A execução ó por modo inverso ao que se procedeu
para formar os quadrados.
1S O. Quando uma só fracção tiver de resistir à cavallaria a
segunda fileira dará meia volta e seguirá dous passos em frente
e ahi fará alto. As duas filas dos flancos descahirão á retaguarda
fechando em espécie de circulo.
ISSO. Ao formar-se o quadrado, correm a se collocar dentro
delle os commandantes das fracções, companhia e todos da
fileira supranumeraria, corneteiros e tambores.
131.0 quadrado poderá executar pequenas deslocações á voz:
Marchar pela face (frente, retaguarda, direita, esquerda).
Ordinário-mar chá : sendo a grandeza do passo, a do curto,
na marcha em quadrado; ávoz de advertência o commandante da
face indicada dá-lhe a voz de — em frente e os das outras mandarão volver para o lado daquella.
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Alto

. Dada esta voz, o quadrado faz alto, e todas as fracçSes
volvem ao lado exterior, corrigindo de prompto os defeitos de
alinhamento sobre a que marchou na frente.
133. Os fogos serão executados por descargas geraes á voz
do capitão ou pelas faces que e&te indicar, ou a cartuxos contados.

O apoio formado também do modo mais accommodado às circumstancias, colloca-se a cerca de 150 metros do reforço, correspondendo ao meio da linha estendida, o seu commandante

Outras formações

134. Si a companhia em linha não tem tempo de fprmir o
quadrado e os flancos estão muito expostos, o capitão fará recuar
ou avançar as filas extremas em fôrma de colchete.

CAPITULO III
Ordem mixta
13í>. A formação normal da companhia em ordem mixta é a
seguinte :
Ò commandante do pelotão avançado tem a direcção geral da
linha estendida e reforço e estará attento ás indicações transmittidas pelo capitão para uniformidade de vistas e auxilio mutuo
de todas as fracções.
A primeira sacção estenderá ficando entre as filas o intervallo
da quatro passos normalmente.
O reforço collocado a 150 metros á retaguarda do centro da
linha estendida adopta a formação mais adequada — em linha,
de costado, de pé, de joelhos ou deitados.

Secçao

observará attentamente os movimentos do jmmeiro pelotão e
as ordens do commandante da companhia.
13*5. O capitão, acompanhado de um corneteiro e de dous"soldados escolhidos entre os mais hábeis para ordenanças, occuparà
o logar mais conveniente na altura do reforço, para dahi dirigir
e vigiar as diversas fracções. As suas ordens serão dadas
(quando próximo) pela voz, ou transmittidas por ordenanças, ou
indicadas por toques de cometa, o que só elle pôde mandar fazer,
para a execução de movimentos ou disposições geraes. O toque
de sentido serve para chamar a attenção sobre uma ordem qua
vae dar por signaes ou a voz. Os corneteiros que se acharem
juntos dos commandantes das fracções, explicarão a estes os
toques partidos do commandante da companhia, mas não repetirão os toques.
13'?'. As ordens na linha estendida serão dadas a voz, auxiliada por gestos ou signaes.
138. A necessidade de occupar uma frente mais extensa pôde
levar o capitão a empregar o maior numero de fracções na linha
estendida, afastando-se neste caso da formação normal prescripta. O capitão pócle então collocar em primeira linha duas outras secçSes, ficando a ultima de reserva. Estas fracções irão

— 94 —
estender á direita da já estabelecida, á esquerda ou uma p ara
um, outra para outro lado, nunca porém intercalando filas de
diversas secções.
A reserva neste caso ficará a 200 metros da linha estendida.
Chegado o reforço ao logar em que deve ficar, receberá a voz
— alto, tomando a disposição mais conveniente.
A fracção para linha estendida continua a avançar e irá estendendo para os lados.
1£S&. Si finalmente a linha estendida se deve estabelecer sobre
o prolongamento da testa da colutnna, são então: secção de
reforço, bem como o pelotão de apoio, que retiram até alcançarem
as posições ou distancias estabelecidas.
14O. Abrir ou en.ierrar intevallos- A' voz— abrir intervallos
d direita, (esquerda ou lados) as filas da esquerda, direita ou centro ficarão firmes e as outras por passos lateraes procurarão augmentar os iutervallos na linha estendida.
A' voz de — cerrar intervallos á direita (esquerda ou
centro) as filas destes flaucos ficarão firmes e as outras por passos
lateraes para elles irão diminuindo os intervallos entre si.
MARCHAS

. A companhia em ordem mixta avança ou retira-se á voz
ou antes ao toque de ordinário marcha, o reforço e apoio mantendo as suas posições relativas.
MUDANÇA DE FRENTE

143. A companhia executa as ligeiras modificações de frente,
mudando a primeira linha de frente ou de direcção, e acompanhando o reforço e apoio estes movimentos.
14=4=. A mudança de frente para um angulo pouco aberto executa-se na linha estendida pela modificação do alinhamento em
outra direcção, para o que se disporão os primeiros homens do
flanco base; o reforço e apoio por oitavos irão se collocar em suas
posições á retaguarda do centro da primeira linha.
14K. Indo os atiradores em marcha, a mudança de direcção
pratica-se do mesmo modo sobre algumas filas do flanco, que
farão alto apenas chegadas á nova frente. As outras mudarão
também de direcção na altura conveniente, fazendo alto á medida que chegarem ao alinhamento das primeiras; a linha
estendida devendo continuar a marcha, pôr-se-ha de novo em movimento. Si as circumstancias exigem a mudança de frente para
um angulo muito aberto, estenderá então o reforço para essa
frente, unindo a antiga linha estendida para constituir o novo
reforço.
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Reforçar a linha estendida

14=0. Ha-vendo necessidade de reforçar a primeira linha, isto
é, augmentar o numero de seus atiradores, então se mandará
cerrar à direita, esquerda ou centro e estender outras fracções
na direita ou esquerda.
14=7'. O reforço, assim como o apoio, pôde ser levado á linha
de atiradores em ordem unida, e aos pontos que o capitão indicar.
148. Para reduzir os atiradores, operação de emprego tão
excepcional quanto diíHcil de executar debaixo do fogo, o capitão
designa as fracções que devem retirar-se da linha, as quaes
serão reunidas pelos seus chefes na retaguarda e conduzidas ao
reforço.
FOGOS
14O. Os fogos na linha estendida executam-se pelo modo já
explicado na E. R. A ordem de começar o fogo é dada, segundo
os casos, pelo capitão ou pelo commandante da linha, competindo também marcar a distancia, indicar a alça e designar a
espécie de fogo.
l£íO. As fracçõos em ordem unida que se achem também na
linha estendida farão o fogo por descargas, á voz dos seus
chefes.
. Nos fogos, avançando ou retirando, o commandante, no
momento preciso, dividirá a linha em duas partes e fará avançar
ou retirar primeiro a da direita, suspendendo o fogo a da esquerda quando for para avançar, para se pôr em marcha por
sua vez, quando a primeira tem tomado posição e rompido o
fogo, e em retirada continuará a fazer fogo a parte da esquerda,
até que a da direita tenha feito alto na posição conveniente.
ASSALTO

A linha já então com os intervallos bem reduzidos,
simples ou reforçados, executa o assalto das posições adversas
pela carga de bayoneta.
O capitão manda fazer o signal de— preparar para carga, ao
qual todos armam bayoneta, sem dependência de voz dos chefes
das fracções, que desde logo lhes indicam os pontos sobre que
devem dirigir-se. Ao signal de — avançar e carregar, mandado
executar pelo capitão, e repetido por todos os corneteiros, a
linha inteira cessa o fogo, e levanta-se, quando a pé firme,
rompendo o passo de carga com a maior impetuosidade e, cruzando as bayonetas os homens que se acharem na fileira da
frente, no caso de alguma fracção se achar na ordem unida. Os
^fficiaes e sargentos dirigem as suas fracções excitando os homens
pelos gritos de— avança, que os soldados devem repetir..
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Si por excepção o cordão fosse'em marcha, o assalto executar-se-hia do mesmo modo, tomando o passo de carga á voz ou
toque de carregar.
Na occasião do assalto, o reforço e o apoio, no todo ou
em parte, estão de ordinário incorporados no cordão : a parte
do apoio que ainda se ache na retaguarda será conservada em
posição, ou dirigida sobre um dos pontos da linha, conforme a
indicação do capitão.

. Si estiverem na linha estendida duas secções, unirão
ellas á direita e á esquerda, deixando o centro livre para o reforço também fazer fogo.

UNIR, REUNIR E ASSEMBLÉA
. A' voz ou toque de unir as fracções unirão á direita ou
esquerda, como foi determinado e pelo modo já explicado; porém
á direita ou esquerda de cada fracção.
. Si se seguir a voz ou toqus de reunir, as fracções assim
unidas irão se formar em còlumna á direita ou esquerda, conforme o signal dado pelo capitão e repetido pelos officiaes..
. Si ao toque de reunir seguir-se ode assembléa, então
as fracções da linha e do reforço irão em accelerado formar em
còlumna com o apoio.
DISPOSIÇÕES ESPEOIAES CONTRA A CAVALLARIA

1SS. A maior ou menor forçada carallaria que ameaça atacar e a configuração topographica do terreno, decidem das disposições a adoptar pela companhia em acção.

1GO. O reforço ajoelhando, poderá também fazer fogo o apoio.
lei. O infante desde que tenha confiança em sua arma pôde
em qualquer formatura receber a cavallaria.

CAPITULO IV
Instrucção tactica de combate

Apoio

Si estiver uma só estendida, poderá unir à direita ou esquerda,
formando assim com o reforço em escalão ; o apoio pôde mesmo
ser levado a completar essa formatura.

163. Este capitulo tem por objecto instruir a companhia na
tactica de combate, estabelecendo as regras para a melhor applicação das formações e movimentos regulamentares, segundo as
peripécias da lucta e os accidentes do terreno.
A companhia, tendo adquirido com o ensino dos outros capítulos
a maior facilidade na pratica das evoluçõas, acha-se preparada
para exeeutal-as com presteza e precisão nos terrenos accilentados, apropriando-os ao fim tactico que se pretende alcançar.
Nesta parte da instrucção requer-se a maior competência dos
officiaes, que só pelo estudo perseverante chegarão a adquirir os
conhecimentos e o critério indispensáveis para a tornar proficua;
o alargamento da iniciativa deferida e consignada a cada grão,
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orta um acréscimo de responsabilidade e de funcções, que exige
elles a mais provada aptidão e capacidade. E' pela instrucção
que se consegue fixar e desenvolver as qualidades indispensáveis
e essenciaes para o commando em combate,, taes como a apreciaã
ciação rápida e segura dos factos, a promptidão e firmeza nas
decisões e a tenacidade em^^^-v^
alcançar vo um
fim JJIUJJDSUU.
proposto.
A instrucção theorica dos offlciaes e dos sargentos é base indispensável a esta parte da Escola de Companhia.
163.a Este capitulo é dividido em duas secções.
A 1 occupa-se da theoria do combate e comprehende um resumo ados princípios geraes da tactica do combate.
A 2 trata da instrucção applicada, fixando os preceitos que a
devem regular.
SECÇÃO I

ARTIGO I

Noções geraes sobae tactica de combate da companhia
164.
Os aperfeiçoamentos no armamento da artilharia e da
infantaria trouxeram como conseqüências para a tactiea desta
arma:
l.° A preponderância de fogo como meio de acção ;
2.° A imposição quasi que exclusiva da ordem mixta, como
formação definitiva de combate.
Nestas circumstancias,o batalhão—unidade tactica—,não possue
as qualidades requeridas para constituir a principal unidade de
combate, com o effectivo de 800 homens, pelo menos, e forçado a
desunir-se para evitar a acção dos fogos do inimigo, não pôde
manobrar nem combater sob o commaudo directo e immpdiato de
um chefe : é mister dividil-o em parcellas, que constituindo unidades de combate, permitiam regular a disposição, e facilitem a
acção do commando que as faz concorrer ao fim geral.
16S3. A companhia é a subdivisão autonomica do batalhão e
a que, pala sua organização, pôde desempenhar esta importante
funcção, a—unidade de combate—ó a principal na ordem mixta,
servindo as suas formações de base ás das unidades superiores.
166. E m geral a formação de combate succede á de marcha'e
deve executar-se com a maior presteza, desde que o inimigo é
avistado, e sendo possível, emquanto elle não estorva os necessários movimentos. As diversas unidades adoptam as formações
regulamentares prescriptas, segundo o logar que lhes pertence
no combate. A's mais adiantadas e que podem chegar primeiro,
cabe-lhes naturalmente guarnecer a frente. A's immediatas
pertenço-lhes apoial-as, sustentando-as no ataque, reforçando-as
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ou ser rindo-lhes de protecção na defesa. Finalmente, as foi
restantes, collocadas na retaguarda e mais ou menos grupac.
e m formações compactas, que se manteem nas mãos dos chefes,
compete-lhes executar os movimentos de flanco, e ameaçar as
linhas de retirada do inimigo, repetir as operações análogas que
elle intente e completar a victoria pela perseguição, ou proteger a retirada.
lô1?'. Para os batalhões em primeira linha, a formação será
tanto menos compacta, quanto mais próximos se acharem do
inimigo. A' distancia de 2.000 a 3.000 metros, começam os effeitos dos fogos da artilharia, e as formações cerradas do batalhão
tornam-se perigosas, por constituírem alvos consideráveis, si
não são favorecidas por condições especiaes de terreno ; salvo
pois estes casos, é mister desenvolver em columnas de companhia, para continuar a avançar. Chegando á distancia dó 1.200
metros, a precisão dos tiros da artilharia inimiga torna-se mathematica, e aos seus effeitos vêem juntar-se as dos fogos da infantaria ; uma tal formação é ainda muito vulnerável e a necessidade da ordem mista impõe-se desde logo.
Cada batalhão em primeira linha guardará então algumas
companhias como reserva, e fará avançar as restantes para empenhar a lucta, entrando cada uma destas no desempenho da sua
missão, como unidade de combate.
168.
Na zona efficaz dos fogos a situação dos combatentes reduz-se a atacar, defender-se ou estacionar acoberto dos abrigos.
Para um dos combatentes a acção geral é offensiva e para
outro defensiva; mas nos dous casos, as situações apontadas succeder-se-hão com alternativa: as posições conquistadas na offensiva terão de ser defendidas emquanto se não pccupam definitivamente e o inimigo as não abandona e não desiste de as atacar.
Semelhantemente, na defensiva, as posições só podem sustentar-se atacando o defensor por sua vez, no momento em que o
aggressor se acha enfraquecido e desordenado pelos esforços que
empregou; é pelos retornos offensivos sobre a frente, e pelo contra-ataque no flanco, que se consegue repellir e destroçar o
atacante.
Assim o ataque e a defesa, succedendo-se sem interrupção,
obrigam a uma formação de combate, que satisfaça aos dous casos, por ser impossivel modifical-a instantaneamente.
Sendo comtudo uma formação, variam o emprego e as funcções
dos seus elementos, conforme a acção geral é offensiva ou defensiva.
As condições especiaes em que se acha cada um dos combatentes impõe-lhe urna ou outra destas duas fôrmas de combate. O
effectivo e recursos de que se dispõe, em relação aos que se attribuem ao inimigo, a qualidade das posições que se occupam, o fim
que se tem em vista, a índole e força moral da tropa, e, finalmente, o gênio e dotes militares de quem commanda. são, em
geral, as circumstancias que levam a adoptar a offensiva ou
defensiva.
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ARTIGO Ií

Da offensiva
10O. As vantagens tacticas queofíerece a offensiva são em
resumo as seguintes:
Elevação da força moral, iniciativa do ataque e escolha do seu
objectivo, liberdade na distribuição e emprego das forças, sorpresa na aggressão, maior extensão e disposição envolvente,
acção efflcaz e decisiva sobre os flancos, e superioridade numérica no ponto objectivo.
Os inconvenientes reduzem-se ao desconhecimento do terreno
que se occupa, á necessidade de combater a descoberto contra o
inimigo abrigado, e á inferioridade na certeza do tiro.
Assim, a offensiva será a fôrma escolhida, quando circumstancias imperiosas o não obstem.
Ainda que o combate se componha de uma successão de esforços de ataque e defesa, em que não ha solução de continuidade,
podem estes classificar-se em quatro períodos distinctos, na
offensiva :
1° período — Reconhecimento, comprehendendo o percurso do
terreno batido pela artilharia, até entrar na zona effleaz dos fogos da infantaria.
2° período — Approximação à frente da posição, tomada e
occupada dos pontos avançados.
3° período — Assalto, ataque de flanco, desalojamento do
inimigo e posse da posição.
4° período — Perseguição ou retirada,
No primeiro período o fogo da artilharia tem a maior importância, e por isso convém evitar as formações compactas, e aproveitar os abrigos e desenflamentos que o terreno offereça. A
formação da companhia em columna, marchando esta de frente
ou de costado, satisfaz á exigência; mobilidade e pequena
profundidade torna-a pouco vulnerável á artilharia, e a maior
cohesão facilita melhor o commando, para o que convém retardar, quanto possível, o fraccionamento em ordem mixta.
A marcha faz-se em passo ordinário com desembaraço e regularidade, tendo o capitão o cuidado de enviar alguns exploradores para a frente afim de evitar qualquer sorpresa. Durante
ella e nos pontos de estação, aproveitará todos os elementos
para de accordo com as instrucções recebidas do commandante
do batalhão, formular o seu plano de ataque, escolher a direcção
a seguir, as posições a occupar e o objectivo dos primeiros esforços, tratando desde logo de fixar o objecto principal, para que
todos estes esforços devem convergir.
As instrucções recebidas, a inspecção do terreno, o auxilio da
carta, as informações que obtiver caminhando, são os principaes
elementos de que tem a servir-se.
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O capitão, conhecendo já as circumstancias e a posição do
inimigo» reúne os commandantes das socçSes, faz-lhes um esboço
rápido da operação a executar, e dá-lhes as instrucções necessárias sobre o que teem a fazer, caminho a seguir e objectivo
proposto ; estas instrucções, deixando a cada um a indispensável
liberdade acerca dos meios a dispor, serão comtudo muito precisas sobre a direcção da marcha e objectivo geral do ataque.
Em geral, sob os fogos de artilharia, é mister diminuir a profundiiade; convém, além disso, estacionar á retaguarda de
utn terreno pouco consistente e em que os projectis enterrandose facilmente, deixem de rebentar ou não produzam ricochetes ;
nestas condições deve evitar-se a aproximação aos muros de
pedra, e aos terrenos pedregosos ou de rocha escalvada, que favorecem a explosão e multiplicam os estilhaços ; é também inconveniente a occupação das casas ou abrigos muito visíveis á artilheria inimiga, e onde ella fará convergir os seus fogos.
Nas suspensões de marcha a que a infantaria pôde ser obrigada sob o fogo da artilharia, convém executar pequenas deslocações, para evitar que esta possa fixar a sua alça.
Contra os fogos da infantaria ás maiores distancias convém a
menor profundidade e aos menores alcances a menor frente, a
disposição do terreno também ó muito para entender ; si por
exemplo se desce uma encosta unida e descoberta, opposta á que
a infantaria inimiga occupa com algum commandante, é mister
diminuir a profundidade, marchando em linha ; pelo contrario,
nos movimentos a executar na encosta inimiga, deve marchar-se
de modo a oííerecer-lhe a menor frente, sem, comtudo, expor
demasiado aos fogos de flanco.
No primeiro período do ataque chega-se ao alcance efflcaz dos
fogos da infantaria, isto é, a 800 metros das posições occupadas
pelo inimigo, sem usar do fogo. Os chefes das secções, observando as instrucções recebidas e exercendo a iniciativa nos limites
prescriptos, guardam rigorosamente a direcção marcada, e conservam-se attentos às ordens do capitão, que seguindo de perto
mantém a direcção geral e fixa os pormenores da execução do
plano concebido, em vista da inspecção mais próxima do terreno
e do inimigo.
No segundo período, entrando na zona efflcaz dos fogoa de
infantaria, a 1a linha formar-se-ha segundo o typo normal, isto
é, a linha estendida, reforço e apoio.
_ Então a continuação de marcha toma o caracter mais pronunciado de ataque : é mister occupar successivamente as posições
da frente e defendel-as em seguida aos esforços que o inimigo
ha de tentar contra essa installação, e por isso o movimento de
avançar torna-se mais penoso e mais demorado. Faz-se de
abrigo em abrigo ou por lanços, e em passo accelerado, ou á carreira, porque durante a marcha a força conserva-se exposta aos
effeitos do fogo, cada vez mais certeiro e a que não pôde responder, pois seriam perdidos os tiros que então fizesse : o meio
de diminuir as perdas ó atravessar o espaço descoberto com a
maior rapidez. Apenas installados nos abrigos, os atiradores
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rompem o fogo, que deve tender á certeza e por isso ser compassado. Os lanços de abrigo em abrigo não podem exceder a vinte
ou trinta passos, para não fatigar os homens em dsmasia, e
executam-se por movimentos de toda a frente (da companhia)
ou em escalão por fracções, conforme a disposição do terreno e
a resistência que o inimigo oppõe. Nos lanços em escalão, as
fracções correm alternadamente para a frente, rompendo logo o
fogo e suspendendo as mais retiradas, até que avancem por
seu turno. As posições occupadas são immediatamente defendidas dos ataques do inimigo. Para isso o capitão fará reforçar os
atiradores quando julgar conveniente, substituindo o reforço por
fracções tiradas do apoio. As posições mais avançadas tornamse cada vez mais difflceis de occupar, e em muitos casos é mister
desalojar o adversário, si elle os guarnece como pontos destacados da sua posição principal: assim, a occupação far-se-ha
por surpreza, por accumulação successiva, ou por viva força.
Si a nova posição a occupar não está guarnecida por algumas
forcas adeantadas do inimigo, e si o terreno o permitte, ó sempre preferível fazei-a por sorpresa ; algumas fracções, ou mesmo toda a linha dos atiradores, tendo-lhes sido indicados os
pontos onde devem dirigir-se, sahem dos abrigos a um signal
dado e vão pelo caminho mais curto e de carreira occupar a
nova posição, abrindo o fogo apenas se acham installados.
Este movimento deve executar-se com vigor e a máxima rapidez, único meio de diminuir as perdas ; deve prohibir-se expressamente aos soldados que se agachem ou desviem da linha recta
marcada, o que denuncia o medo e prejudica a celeridade.
Si o terreno é ditficil de transpor ou si os soldados se mostram
muito fatigados, é conveniente fazer a occupação das posições
por accumulação. Neste caso os commandantes das secções,
entretendo o fogo, na posição enviam para a frente pouco a
pouco alguns homens, que cobrindo-se com o terreno e desenflando-se das vistas dos inimigos, vãoinstallar-se em nova posição onde se occultam por fôrma que elle o não suspeite : estes
homens são reforçados por outros, até que achando-se em força
suficiente, rompem inopinadameute o fogo, procurando actuar
por sorpresa.
Emfim, as posições ava nçadas que o inimigo occupar pouco
solidamente, serão tomadas a viva força, quando o fogo não baste
para o coagir a abandonal-as, o que aliás acontecerá na maior
parte dos casos. Então, concentrando-se o fogo vivo sobre o
ponto a occupar, espera-se o momento em que os defensores
afrouxem, e executa-se o ataque a bayoneta com o maior vigor ;
apenas as fracções conseguem installar-se na posição, rompem
o fogo sobre o inimigo em retirada.
O reforço e o apoio acompanham os movimentos dos atiradores, aproximando-se cada 'vez mais, e por fôrma que se prestem
mutuo auxilio, e que ao tempo do movimento aggressivo de uns
corresponda o de posição defensiva dos outros. Quando os atiradores devem ser reforçados, o reforço será quanto possível
dirigido sobre algum intervallo maior da linha ou flanco afim

<je impedir as misturas das fracções e conservar-lhe até aos
últimos momentos a sua constituição orgânica.
A espécie de fogo a empregar neste período do ataque depende dascircumstancias. O fogo á vontade, tem logar às maiores
distancias contra forças abrigadas, que só podem ser batidas
com pontarias
certeiras; as descargas empregam-se quando o
inimig 0 se descobre a bom alcance (à quem de 500 metros) e
também contra a cavallaria e artilharia; o fogo vivo serve para
preparar o ataque, mascarando os movimentos adequados, desoro-anisando a defesa e abalando a força moral dos defensores.
&
Si no decurso do combate a cavallaria inimiga se manifesta e
dispõe a atacar, observar-se-hão os preceitos estabelecidos, tendo sempre em vista o principio de conservar maior firmeza, evitur deslocações consideráveis e não abandonar o terreno occupado.
Retirar em frente da cavallaria è um começo de derrota sempre
fatal.

Todas as formações da infantaria armada com espingarda de
tiro rápido são próprias para resistir á cavallaria, uma vez que
os soldados saibam usar a sua arma e se mantenham obedientes
aos chefes.
Grupar as secções de atiradores sobre os flancos, e bater o
terreno intermédio pelos fogos do apoio, convenientemente collocado, é a melhor disposição a adoptar, por isso que a cavallaria
será obrigada a dividir os seus esforços e a soffrer a acção dos
fogos cruzados, que assim se obtém.
Os progressos do ataque serão, comtudo, cada vez mais morosos porque o inimigo augmenta a resistência, defendendo as
suas posições com maior tenacidade e atacando também por sua
vez pelos retornos offensivos. E' mister occupar as novas posições
mais solidamente e não proseguir sem ter preparado o êxito do
ataque immediato.
Muitas vezes será preciso ganhar tempo e esperar que as vantagens obtidas noutros pontos a facilitem, entretendo o inimigo
e conservando a attitude offensiva : é a espécie de combate denominada demonstração.
Si se é obrigado ao retorno offensivo, convém voltar com
presteza á posição anterior já occupada ou protegida pelo apoio,
reformar-se e reunir mais condições de êxito para renovar o
ataque, entretendo ao menos o combate demonstrativo, que não
deve por fôrma alguma perder o caracter offensivo, nem degenerar em tiroteio de acaso. Si as circumstancias o permittem, é
preferível fazer estacionar um pouco a fracção obrigada à inacção, a tolerar tiroteios estéreis, desperdiçando munições que
mais tarde serão um precioso recurso.
O combate demonstrativo produz-se quasi sempre nos momentos que precedem o assalto, emquanto se dirigem as forças
para actuar por sorpresa no ponto objectivo, ou para effectuar
° ataque de flanco.
Por esta fôrma consegue-se chegar a cerca de 80 a 100 metros
(máximo) da frente da posição do inimigo.
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E' occasião de dar o assalto.
O terceiro período, o assalto, é o acto decisivo do ataque, em
que o aggressor, depois de enfraquecer a defesa pelos fogos convergentes se arremessa sobre a posição que o inimigo occupa
desalojando-o á bayoneta e forçando-o á retirada.
O assalto é um acto audicioso, oujo êxito deve ter sido preparado por todos os meios.
O reforço está na primeira linha ; o apoio acha-se próximo delle
e promptoa acompanhal-o, si a companhia não está isolada.
Os salientes da posição e os outros pontos fracos são batidos
de preferencia, fazendo convergir sobre elles a maior quantidade de fogos. Uma parte do apoio ó dirigida sobre o flanco mais
fraco, guardando-se sempre uma pequena fracção como reserva,
si a companhia está isolada. Toda a linha redobra a intensidade
do fogo vivo, ato que, chegado o instante em que o da defesa
mostra enfraquecimento, dá-se o signal do assalto, cujo objectivo
tem sido previamente marcado para cada fracção, pelos respectivos chefes. Os toques de cometa e das caixas de guerra, usados
excepcionalmente nos outros períodos do combate, são de regra
na occasião do assalto, o estridor destes sons, que juntamente
com as vozes dos offlciaes dispõem à carga o assaltante, produz
sempre um grande effeito sobre a sua força moral, abatendo ao
mesmo tempo a do defensor. Os homens sanem dos abrigos, de
bayonetas armadas, dirigidos pelos offlciaes, e cada fracção arroja-se com o maior vigor sobre o objectivo marcado. O bom êxito
depende principalmente da decisão e impetuosidade com que o
assalto for executado.
B' mister evitar a todo o transe a indecisão, e ir directamente
ao fim que cada um conhece e lhe foi indicado. O espaço a percorrer não excede nunca de 100 metros ; meio minuto basta para o
atravessar. Uma tal marcha não pôde suspender-se por mais
apertadas e criticas que sejam as circumstancias ;o meio de perder menos gente é proseguir e alcançar o inimigo quanto antes.
OS offlciaes pelos exemplos e pelos gritos de — avança, conduzem
os soldados,desprezando o perigo de occasião, para conjurar outro
maior, qual seria o de um revez; durante os instantes da carreira
devem tolerar-se os gritos enthusiasticos dos soldados, comtanto que não abusem a ponto de se extremarem.
O assalto sobre a frente deve concordar com o ataque de flanco,
incumbido a outras forças, sendo ambas quanto possivel simultâneas.
Muitas vezes o inimigo abandona a posição sob a única acção
do fogo ou, ao pronunciar-se o ataque ; persistindo comtudo em
conserval-a, será desalojado á bayoneta.
Chegando o aggressor a occupar a posição conquistada, o primeiro cuidado será de installar em condições de poder resistir
aos ataques que os defensores hão de tentar. E' urgente assegurar a posse de uma posição tão custosamente adquirida, e
preparar a resistência, reformando-se e estabelecendo-se solidamente.

Si o inimigo se sustenta ainda em algum ponto forte do interior da posição, ó mister desalojal-o à viva força, si as circumstancias não permittem o coagil-o a render-se.
Dado o assalto com bom êxito, segue-se a perseguição. Em caso
de revez, será forçada a retirada.
No quarto período, desalojado o inimigo da frente da posição
e abandonados por elle os reductos interiores, o que succederá
desde que a retirada possa ser compromettida, é mister perseguil-o.
As forças que derem o assalto acham-se muito fatigadas e
carecem de algum descanço; assim, a perseguição pertence
naturalmente áquella que se guardou em reserva, que a eflectuarà
pronunciando novos ataques sobre os pontos que o inimigo vai
occupando para demorar, e para proteger a sua retirada.
Emquanto se executa a perseguição até a distancia conveniente, as forças um pouco desorganizadas pslo assalto, têm-se
reformado e assegurarão a resistência, si o inimigo tentar novos
ataques.
A perseguição a executar pela infantaria tem principalmente
por fim obstar a que o inimigo se reforme, e a desaloj,il-o successivamente dos pontos que intente occupar e cuja posse comprometia a occupação da posição conquistada.
Esta primeira perseguição não se estenderá além de 800 a
1.000 metros.
Neste periodo devem esperar-se os ataques de cavallaria.
Não sendo a assalto coroado de bom êxito, produzir-se-ha a
phase mais critica do combate: as forças repellidas serão arrastadas pelo retorno offensivo da defesa, sobre as posições anteriormente occupadas e guarnecidas pela reserva especial.
Pertence a esta sustar os progressos da aggressão, resistindo
até o ultimo extremo, para dar tempo a que as forças em retirada se organisem o reformem para lhe servirem de apoio.
Si um novo assalto não ó possivel, ô mister entreter o combate demonstrativo emquanto se opera sobre outros pontos, e sã
reúnem mais condições de bom êxito, voltando ao ataque logo
que se offereça opportunidade.
Si, finalmente, a aggressão do defensor é por tal modo violenta que se torna impossível resistir-lhe, ó urgente retirar.
A retirada faz-se, geralmente, e quanto possivel, na ordem
escalonada. A força de reserva especial, que então se acha em
primeira linha e que é obrigada a ceder, retira com presteza de
abrigo em abrigo, reagindo sempre. Apenas as forças batidas
têm alguma consistência occupam o seu logar como reforço e
apoio da primeira. Si o reforço se acha em boa posição, os
atiradores que retiram vóm reformar-se na sua retaguarda;
o reforço rompe o fogo, e resiste emquanto pode retirando por
sua vez e indo reformar-se mais à retaguarda como o escalão
antecedente. O apoio, sempre que encontra a posição favorável,
estabelece-se e rompe o fogo por descargas, do modo a demorar
quanto possivel os progressos do inimigo.
14
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ARTIGO III

Defensiva
. Na defensiva as vantagens e inconvenientes são reciprocas dos da offensiva.
Assim, as vantagens principaes consistem: no conhecimento
completo do terreno que se occupa e do que o inimigo tem de
atravessar ; faculdade de aproveitar plenamente as suas qualidades defensivas, e de as augmentar pela fortiflcação passageira
ou improvisada; campos de tiro conhecidos e distancias determinadas de alça ; fogos certeiros, abrigos efficazes, faculdade de
forçar o inimigo á passagem por logares determinados, e a
conquista dos pontos fortes.
os seus inconvenientes são: abatimento da força moral, incerteza sobre o objectivo do inimigo e sujeição no emprego das
forças aos movimentos delle ; menor extensão de frente e risco
de envolvimento; esforços divergentes; campo limitado para
operar e accumulação obrigatória de forças ; grandes perdas
sobre a acção convergente dos fogos do ataque, inferioridade
numérica no objectivo, fraqueza dos ílancos e risco immineufa
das linhas de retirada.
E' pois sob o império de condições muito especiaes que a defensiva deve ser adoptada.
As differentes phases no combate defensivo, correspondem
respectivamente ás do combate offensivo do inimigo, e podem
do mesmo modo classificar-se em quatro períodos.
l,° Reconhecimento e occupação da posição :
2.° Defesa do campo exterior, ou contra-approximação do
inimigo;
3.° Defesa da frente e reductos interiores, retorno e contraataque ;
4.° Perseguição ou retirada.
A occupação de uma posição exige sempre um reconhecimento
prévio feito sobre o terreno.
Qualquer que seja a sua extensão e importância, a posição comprehende : 1°, campo exterior; 2°, a frente; 3°, o recinto; 4°, a
retaguarda.
O campo exterior abrange todo o terreno em frente da posição,
mais ou menos batido pelos fogos da defesa ; e onde se occupam
alguns pontos importantes denominados avançados.
A frente é a linha formada pela serie de obstáculos naturaes
e artiflciaes, cujo conjuncto onerece a maior e principal resistência. Taes são a crista militar de uma serie de alturas, a
entrada ou sabida de um desfiladeiro, a margem de um rio, a
orla de um bosque (pinhal, souto, etc), perímetro exterior de
um casal, herdade, ou quinta murada ou vedada por sebe
viva, etc., ou de uma povoação.
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O recinto é o terreno interior da posição, e comprehende um
ou mais reductos ou pontos fortes, onde a resistência se poda
prolongar.
Finalmente, a retaguarda abrange o terreno posterior da
posição o a parte mais importante, e que deve reunir o maior
numero de condições de existência. Theoricamente, o traçado
que mais convém é o de uma linha recta apoiada em flancos
inaccessiveis.
A frente curva ou polygonal concaya, retirando o centro,
approxima os flancos ao inimigo e facilita-lhe o envolvimento
destes pontos, expondo o recinto aos ataques de revez.
A frente convexa, fugindo a estes inconvenientes, tem comtudo
o de produzir a divergência dos fogos, e de prestar ao*ataque.
geral
envolvente.
Na pratica,
em ambos os casos, a linha da frente e polygonal
e interrompida, comprehendendo salientes, e reentrantes, que
fazem variar a força de resistência dos differentes pontos, alternando os inconvenientes geraes apontados, quando se conseguem
boas condições nos flancos.
A frente deve ter um commandamento efflcaz sobre o campo
exterior, e bater com precisão as avançadas e os logares onde o
inimigo é forçado a passar ou estabelecer-se.
A sua extensão deve estar em harmonia com a força de que
dispõe, e os pontos fortes que a constituem devem assegurar
protecção bastante aos mais fracos por meio do cruzamento do
de fogos e do flanqueamento efflcaz ; a frente deve finalmente
apoiar-se em flancos fortes bem defendidos e de difficü accesso.
O campo exterior deve prestar-se ás operações do retorno e do
contra-ataque, e offerecer uma disposição topographica que force
o assaltante a avançar descoberto, a passar em logares determinados e á conquista de pontos fortes, que sejam successivamente
latidos pelos que lhes seguem até a frente da posição.
O recinto deve fornecer abrigos sufflcientes ás forças em reserva e facilidade aos seus movimentos em todas as direcções em
que podem carecer de operar. Os reductos devem permittir uma
resistência tenaz o prolongada.
A retaguarda deve facilitar a retirada por meio de communicações fáceis, desenfladas, offerecendo ao mesmo tempo pontos fortes
onde se possa resistir e demorar os esforços do inimigo. Taes
são em resumo os pontos principaes sobre que deve versar o reconhecimento
No primeiro. período, a companhia chega à posição na formação
de marcha, ou na de combate; o capitão, pela inspecção do
terreno e auxilio da carta, faz rapidamente o recphecimento, e,
em harmonia com as instrucçSes recebidas, determina a distribuição da forçi, e reúne os offlciaes para lhes communicar as suas
ordens, sobre a disposição e collocação das fracções, logares a
occupar e serviço a desempenhar ; syndicar-lhes-ha também os
trabalhos de fortiflcação improvisada a fazer nos pontos mais
fracos, a direcção provável dos ataques do inimigo, e o caminho
a seguir, em caso de retirada.
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A companhia isolada uma vez em formação de combate, distribuirá as suas fracções pelo modo seguinte: As fracções de
atiradores guarnocem a frente da posição, cobrindo-se quanto
possível, mas por fôrma que mantenham entre si a indispensável
ligação, e que vigiem bem, si a posição o permitte, a frente, conservando-se os homens reunidos e attentos ás ordens dos chefes.
Si o terreno o exige, cada grupo destaca para a frente dous
exploradores, que se adeantam a uma distancia de 100 ou 200
metros, emboscando-se, para observarem melhor os movimentos
e approximação do inimigo.
Nas alturas, a linha dos atiradores guarnece a crista militar,
nos bosques, soutos, pinhaes, olivaes, etc, occnpa a orla, cobríndo-se com as arvores ou vegetações extremas, e nas povoações,
herdades, casaes, ou quaesquer logares habitados, guarnecerá os
maros ou vedações voltados para o exterior.
O reforço toma posição próxima dos atiradores, procurando
des3nflar-se quanto possível dos fogos do inimigo, e conservar a
facilidade de acudir aos pontos mais fracos ou que mais se
prestem ao ataque.
O apoio será geralmente collocado próximo do reducto central
da posição, para ser mais facilmente dirigido sobre qualquer
ponto da frente, ou para servir de refugio e receber as forças
desalojadas pelo atacante.
No seu conjuncto, a companhia em posição ficará quanto possível sobre o caminho que o inimigo deve seguir no ataque de
frente, occupando apenas o terreno determinado pela extensão
em frente e profundidade de sua formação normal de combate.
As posições são geralmente defendidas por unidades superiores,
ou ao menos por um batalhão, e muitas vezes a companhia é
encarregada da defesa de um ponto avançado no campo exterior
na posição principal.
Neste caso a companhia occupa essa posição avançada, se^an'1 >
os mesmos preceitos, tendp-se em vista a maior liberdade no
emprego do reforço o apoio, o que lhe permitte a proximidade
das forças que guarnecem a posição principal onde encontrará
refugio seguro.
As forças em posição, e principalmente os atiradores, procedem immediatamente á execução dos trabalhos precisos para se
cobrirem dos tiros do inimigo e embaraçarem quanto possível a
sua marcha; abrem-se as trincheiras, abrigos, setteiram-se os
muros, vallados ou sebes, estabelecendo-se as communicações
necessárias e collocam-se os abatises; durante a execução destes trabalhos, cada grupo tem um homem em vedeta, que observa
o terreno da frente.
. Os chefes das secções reconhecem a parte correspondents do
campo exterior, os abrigos de que a ininrgo se pode servir, os
logares de passagem forçada, etc., e marcam sobre o terreno
pontos de referencia, que, pela distancia a que estão, indiquem a
alça a empregar durante a marcha do adversário.
No segundo período, logo que o inimigo é avistado, tomam-se
as disposições recommendadas contra os fogos da artilharia, e
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espera-se que elle cheque ao alcance da espingarda, para
começar o fogo nas maiores distancias ; os commandantes das
secções farão atirar os homens reconhecidos por melhores atiradores, de modo a obter-se um fogo compassado e de precisão.
Como regra, a intensidade do fogo será tanto maior quanto
menor for a distancia; além disto, como o assaltante se expõe
durante a marcha e se cobre durante ps tempos de alto, a intensidade 4a defesa será maior no primeiro caso.
Apenas o inimigo chega à distancia de 800 metros, é mister
coagil-o a dispersar-se; empregam-se então as descargas de
pelotões ou do secções, contra as columnas inimigas, sempre que
se exponham. Si o inimigo se dispersa, as descargos só devem
empregar-se sobre o apoio ou forças em ordem unida ou grupadas ; contra os atiradores em marcha, emprega-se o fogo vivo,
voltando ao fogo individual de precisão logo que elles param e
se abrigam.
Chegado o atacante a bom alcance, 500 a 600 metros, é necessário dar ao fogo maior intensidade, reforçando os atiradores e
começando o combate decisivo, para obrigar o inimigo a
empenhar a luta a múor distancia, e desorganizal-o antes de
alcançar a posição.
O fogo executado, segundo os preceitos indicados, terá então a
maior intensidade, especialmente durante os tempos de marcha
do adversário, que muitas vezes será forçado a retirar.
Entretanto a boa direcção do ataque, e os reforços trazidos á
sua linha de atiradores podem garantir-lhe o bom êxito.
Então, chegado o aggressor á distancia de 80 a 100 metros,
é urgente que a defesa conserve ou adquira a supremacia do
fogo, que este atinja o seu rnaximo de intensidade.
No terceiro período do combate, em que o fogo tem a maior
efflcacia, e se executa a uma distancia tão pequena, não pode a
situação prolongar-se por muito tempo ; os dois adversários são
forçados a resolver decisivamente o combate. Assim succederse-ha uma das seguintes soluções, o atacante retira e o defensor
pronuncia o retorno e o contra ataque; ou o atacante dá o assalto
e o defenso • resiste ou retira, ou, finalmente, o assalto do atacante coincide com o contra-ataque e retorno offensivo da defesa,
o que só acontecerá excepcionalmente.
Si a defesa tem ainda sulficiente consistência neste periodo do
combate, as vantac-ens pertencem-lhe incontestavelmente, o
retorno e o contra-ataque permittem bom êxito, quando bem
dirigidos e executados no momento opportuno, em que o
assaltante mostra vacilar e denuncia signaes de desorganização.
O contra-ataque é incumbido ás forças da reserva; a uma
outra companhia, por exemplo, cuja formação, neste caso, será
ainda a formação normal estabelecida, salvo a ordem em contrario ; os seus atiradores e reforços cahem de improviso sobre o
fl.mco do inimigo, emquanto o apoio acompanha o movimento,
prompto a prevenir as eventualidades, e a resistir aos ataques de
flanco que o inimigo porventura tente. O contra-ataque actua
mais peloeffeito da sorpresa do que pelo numero de combatentes
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que o executam, é mister dirigil-o com vigor e ousadia, mascarando-o com o terreno, quanto possível, ato o momento opportuno. Chegado este, a força do contra-ataque denuncia-se pelo
fogo vivo e certeiro, mas de curta duração, para logo se
arremessar sobre o flanco do adversário, hesitante e sorprendido.
Si o inimigo envia forças em soccorro, o apoio lançir-se-ha a
atacal-as com a maior intrepidez, afim de augmentar-lhe a
desordem.
Apenas se pronuncia o contra-ataque, o apoio da companhia
em posição entra em linha a passo de carga, o que permitte-o
este emprehender o retorno. O capitão manda preparar para a
carga, armam-se as bayonetas e quando os cornetas ou caixas
tocam a carga, todos sahem dos abrigos, e os difíereutes grupos
arremessam-se sobre o inimigo, dirigindo-se cada um ao ponto
anteriormente indicado pelo chefe.
Compete aos graduados desenvolver a maior energia na execução deste movimento, cuja impetuosidade será coroada de bom
êxito quando for ordenada no momento em que o assaltante
hesita sob os effeitos da desorganização e da sorpresa do contraataque.
Quanto se disse sobre o assalto da offensiva tem applicação ao
da defensiva, o retorno, cujo êxito é tão provável, quando bem
dirigido, quanto é certo a derrota de uma força que se limita
a defesa passiva e que se deixa assaltar a pé firme.
Estes movimentos offensivos da defesa podem ser algumas
vezes simultâneos com o assalto do inimigo, que em caso de
revezficará nas circumstancias mais criticas. Entretanto sei elle
dispõe de maior effectivo, e conserva a indispensável organização, os defensores podem ser repellidos sobre a posição, onde
a defesa dos reductos levada ao extremo, lhes permittirá reformar-se, ou ao menos organizar a retirada.
Finalmente, si o ataque é por tal modo superior em forças, que
se torne imprudente a offensiva, é mister dispor as cousas para
resistir a todo o transe. O inimigo, preparado o assalto pelo fogo,
elevará o tiro de artilharia, para não ferir as suas tropas, e
para bater as reservas da defesa : estas podem então approximarse e occupar os reductos interiores.
O apoio da companhia é dirigido sobre o objectivo do atacante,
e no momento em que este sahe dos seus abrigos, toda a linha dá
ao fogo a ultima impulsão para desorganizar e enfraquecer o
assalto. Não se tolera em taes condições a retirada, sem ordem
termioante do capitão. Si toda resistência não obsta a que o
assalto chegue a desalojar os defensores, estes, coagidos a retirada
forçada, serão então, dirigidos, correndo quanto possível, sobre
os flancos das forças em reserva, afim de lhes desembaraçar ,1
frente ; os offlciaes e sargentos empregarão o maior empenho em
as reformar de qualqu3r modo, organizando a retirada.
Si a companhia esta isolada, uma parte do apoio ficará occupando o reducto e protegerá a retiradipela resistência máxima que pôde oppor aos progressos do inimigo.
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Quando por ordem superior ou por circumstancias imperiosas
e capitão seja obrigado a abandonar a posição antes do assalto,
dará as ordens precisas para se effectuar a retirada sem precipitação, e por fôrma que o inimigo a não suspeite logo.
As fracçõas retiram em escilão ao abrigo do fogo das mais
avançadas, até evacuarem a posição ainda defendida pelo apoio,
ou por forças da reserva.
No quarto período, si o retorno offensivo e o contra-ataque
são coroados de bom êxito, a perseguição acabará de desordenar
o atacante, que será posto em debandada si não encontrar forças
na retaguarda que o apoiem.
A companhia, continuando na ordem em que passou á offensiva,
persegue o inimigo até o arrojar sobre as suas reservas. Então
ó mister tomar posição e romper sobre elles um fogo vivo, que
os obrigue a ceder terreno, emquanto outras forças, pelo ataque
de flanco ou mesmo de revez, possam completar a victoria. Nestas
circumstancias não ha occasião de reformar as fracções da companhia ; a regra ó avançar com impetuosidade e não permittir
ao inimigo um instante de repouso em que elle possa reorganizar-se.
Si não obstante todos os esforços, a posição tem de lhe ser
abandonada, e a retirada é ordenada pelo commandante, ou forçada pelo rigor do ataque, os offlciaes e sargentos empregarão
toda a sua eiflcacia e autoridade, em restituir ás fracçOes grupadas em desordem, a cohesão possível, para evitar a debandada.
Deve sobretudo aproveitxr-se a resistência na defesa dos
reductos pelas forças de reserva ou parte do apoio para reformar
de qualquer modo estes grupos de homens, e obstar a que o pânico proluza os seus desastrosos effeitos.
Nas retiradas forçadas, fazel-os parar será o principal intuito
dos graduados, para desde logo restabelecer a acção do commando.
Não compete ás forças, tão duramente provadas, constituir as
guardas que teem de proteger a retirada.
ARTIGO

IV

Do ataque e defesa da artilharia
17*1. Para o ataque da uma bateria, a companliii tendo-se
formado em ordem mixta, observará os preceitos estabelecidos
no art. 2° deste capitulo, ato chegar ao alcance do tiro da espingarda. Então os atiradores rompem o fogo, dirigiado-o de
preferencia sobre a guarnição e gado, e evitando responder ao
da infantaria, que porventura lhe esteja aggregada como supporte.
Quando, porém, isto não seja possível, o capitão designará uma
parte do cordão (fracção constituída em ordem estendida) para
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atirar sobre o mesmo supporte, emquanto a outra continua a
fazer fogo sobre a artilharia, distribuindo-se também por igual
modo o reforço.
Chegando ao alcance efficaz, cerca de 500 metros, este entrará
na linha de fogo, em ordem unida, para executar descargas,
emquanto o apoio no todo, ou em parte, procurara ganhar o flanco
para atacar o supporte e, sendo possível, separal-o das peças,
sustentando ao mesmo tempo o ataque do cordão; os atiradores
â medida que forem avançando deligenciaião envolver a bateria,
adiantando-se nos flancos, para descobrirem os armões e carros
de munições abrigados na retaguarda. Si a artilharia se prepara
para retirar e tenta metter os armões, dirigir-se-ha o fogo
vivo sobre os conductores e gado, porém, si ella conseguir come- j
çar a retirada, as pontarias serão exclusivamente feitas sobre as
parelhas de tiro.
A linha de atiradores executará o assalto, lancando-se a bayoneta sobre a bateria, tendo, porém, sempre ern vista aproveitar
alguns dos momentos de crise peculiares á artilharia, taes como ,
a occasião de explosão de um cofre, a de metter os armões, a de
desembaraçar as viaturas das bestas feridas, a de engatar novas
pirelhas, etc.
Tendo-se conseguido forçar o inimigo ao abandono das peças,
o capitão empregará a maior parte da companhia em resistir aos
esforços que aquelle tente para as rehaver, e tratará de as fazer
conduzir para a retaguarda, ou si isto não é possivel e prevê
que não conseguirá sustentar-se, encraval-as, ou tirar-lhes as
culatras moveis, as áleas, etc., segundo o systema a que partencerem.
Na defensiva, a artilharia, quando postada á retaguarda da
linha de atiradores, não c irece de supporte ou força especial de
infantaria para sua defesa, sendo impreterivel dever de todo o
commandante de força desta arma, prestar a máxima protecção
á artilharia collocada nas suas proximidades, e defendel-a até o
ultimo extremo.
Muitas vezes, porém, é necessário guarnecer com boccas de
fogo posições avançadas, e então o supporte de infantaria e
mesmo de cavallaria torna-se indispensável.
A companhia empregada como supporte da artilharia formarSe-ha ainda em ordem mixta, quanto possivel na frente da bateria e fora da sua linha de tiro, á distancia tal que as peças
não possam ser alcançadas pelo fogo de atiradores inimigos, e
em posição desenflada dos tiros de artilharia dirigidos sobre
ei Ias.
Quando a bateria S3ja atacada, o capitão terá sempre em vista
evitar a approiimaçãp do inimigo a menos de l .000 metros das
boccas de fogo, repellindo-o pira o terreno batido por estas, sem
comtudo se empenhar em perseguição que o afaste dos limites
prescriptos, e vigiando os flancos e oppondo-se com o apoio aos
ataques que a elles se dirijam. Quando forçado a ceder, procurará
ganhar tempo para permittir a artilharia effectuar a retirada
e si a aggressão for tão violenta que isso não seja possivel,

lanç-irà a companhia entre as peças para as defender à arnia
branca, e dar tempo â chegada de soccorros, não as abandonando
senão na ultima extremidade.
ARTIGO v
Do combate da companhia com a guarda avançada
1^3. A companhia, marchando como guarda avançada do batalhão a que pertence, pôde ser forçada a empenhar-se em combate por um encontro com o inimigo.
Si este não mostra grande força, apenas consta de patrulhas
de pequeno effectivo, o capitão empenhando a sua, extrema vanuarda, uma secção, conseguirá repelil-o sem demorar a marcha,
orem, si o inimigo se desenvolver em forças mais consideráveis
a companhia terá de fazer alto e tomar posição.
Neste CASO, sando desde logo nacassario guarnecer a maior
frente, o capitão terá de mòdiíiear a formação normal, pelo
modo j á indicado, empregando maior numero de fracçõas no
cordão e sustentando-sa até que pela chegada das restantes companhias lhe sejam fornecidos os elementos que lhe faltam, o
apoio e mesmo os reforços, que podem já ter sido levados á
linha de atiradores.
Em geral o capitão será forçado a continuar o combate nestas
condições e sem restringir a frente, entretanto, si a companhia
não estiver fortemente empenhada, convirà restituil-a â formação normal, retirando as fraeçõas do cordão para constituir o
apoio e reforço, sempre que as circumstancias o permitiam fazer
sem perigo.
Muitas vezes também o batalhão, encontrando na rectaguarda
uma posição defensiva em boas condições, occupal-a-ha e a companhia recebendo ordem para lha desmascarar a frente, será
rapidamente retirada, effeotuando-se a assemblóa no logar que
o capitão indique.

f

SECÇÃO II
EXERCÍCIOS DE COMBATE
Disposições geraes
1

l ?'3. Os exercícios de combate teem por fim ensinar a tropa
a combater com aptidão, adaptando as prescripções e formações
regulares aos accidentes do terreno e aos movimentos do
inimigo, o qual será progressivamente supposto, figurado e representado.
IV•&. Nos exercícios com o inimigo supposto, estabelece-se a
hypothese de que este, em dada força occupa urna posição deter— 15
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minada e manobra-se nessa conformidade, com o inimigo figurado, define-se a hypothese, marcando a sua posição com uma
pequena força composta de alguns soldados dos mais experimentados ; finalmente representando o inimigo na força e posição
que na realidade teria, consegue-se approximar a instrucção da
pratic.i de combate.
l^S. A manobra ou serie de evoluções que constitua um exercício, podo ser obrigatória ou livre, conforme as disposições
a executar são inteiramente determinadas em um plano i'eito de
ante-mão, ou deixadas em parte á escolta e iniciativa do commandantedas forças oppostas.
1TO. Nestes exercícios ha a considerar: 1° a força; 2° a escolha do terreno ; 3° O thema ; 4° a direcção e arbitragem.

A escolha do terreno incumbe ao commaadante do corpo, podendo, comtudo, os capitães propor-lhe o que porventura tenham
estudado, sujeitando-o a sua approvação.

Da força

Para que a instrucção seja profícua, é mister observar
a necessária progressão no effectivo da força a exercitar; assim,
deye começar-se pelos exercícios de secção, pelotão ou companhia, e mesmo uma companhia opposta a outra, suppondo, figurando e representando progressivamente o inimigo.
Incumbe o commandante do corpo fixar a força e graduar o
desenvolvimento da instrucção.
Escolha do terreno
Em todas as guarnições do nosso paiz se dá a facilidade
de encontrar a pequenas distancias dos quartéis terrenos adequados
aos exercícios de combate de companhia, o que permitte executal-os com freqüência e variar de logares, condição indispensável á boa instrucção.
Sempre que a escolha seja possível, os exercícios serão executados progressivamente em terrenos apropriados, desde os mais
planos até aos mais accidentados.
A extensão do terreno escolhido estará em harmonia com a
espécie do exercício que se pretende executar, e com a força a
empregar, podendo abstrahir-se do terreno que se acha fora da
zona em que se opera ; mas considerando inteiramente quanto
nelle se achar, arespsito do. qual não ha a fazer hypotheses, e
deve acoeitar-se tal como se apresenta.
Quando, para os exercícios de maior consideração, não for
possível encontrar terreno inteiramente livre, e onde haja à
receiar damnos na propriedade, reputar-se-hão inaccessiveis os
logares vedados.
Também não devem crear-se situações absurdas, taes como
fazer atacar posições inexpugnáveis ou defender as que não são
susceptíveis de defesa, o que falseia a instrucção.

Do thema
l^ô. O plano geral de um exercício denomina-se thema e
comprehende, 1° a hypothese ; 2° o objecto ; 3° as disposições.
A hypothese estabelece precisamente a situação de combate
dos dois adversários, em relação á força, posição e occasião.
O obJBcto designa o intuito a alcançar por cada um delles.
As disposições reúnem os pormenores da acção, com que esperam realizar o fim proposto.
O thema deve ser conciso, claro e explicito, e tão simples
quanto o é a missão da companhia no combate. Si a monobra é
obrigatória, as disposições conteem em resumo as principaes particularidades da execução; porém, na manobra livre, versam
apenas sobre as instrucções geraes que o chefe receberia em
campanha.
Para os exercícios cujo, effectivo não excede um pelotão, o
thema é verbal e proposto pelo capitão no terreno da manobra,
porém nos de maior força, pôde ser eseripto ou verbal e dado
com mais ou menos antecedência e até sobre o terreno, fazendo-se logo seguir a execução, conforme o grão de instrucção
a que se tenha chegado. Sendo possível, o thema eseripto será
acompanhado de um esboço do terreno, tirado a simples vista.
Nos exercícios com inimigo representado, o thema é dado aos
chefes das forças oppostas ; porém na marcha livre, cada um
delles terá apenas conhecimento da parte que lhe diz respeito.
lia direcção e arbitragem

ISO. A direcção dos exercícios de companhia incumbe ao
capitão, podendo comtudo o commandante fazel-os observar por
offlcial superior, conforme a força e circumstancias especiaes a
que julgue dever attender. Manobrando, porém, duas companhias oppostas, o exercício será dirigido por um offlcial
superior.
O commandante do corpo ordenará, quando o julgue conveniente, o municiamento da força a exercitar, na razão de 20
cartuchos, no máximo, por praça, para melhor definir as phases
do exercício.
Sendo o inimigo representado, pertencem ao offlcial que dirige
o exercício as funcções de arbitro, cujas decisões terão sempre
immediata execução. E' elle quem marca o momento de começar
e terminar a manobra, podendo também suspendel-a quando
o julgar opportuno, para restabelecer a boa direcção, ou para
emendar uma falta grave que comprometta a seqüência do
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exercício; para este fim mandará fazer o toque de sentido,seguido
do de alto, com os quaes cessará immediatamente o fogo e todos
tomam a posição de sentido, com arma descançada, no logar e
formação em que se acharem.
Preenchido o fim da suspensão do exercício, este continuará
ao toque de sentido, seguido do de avançar.
Fora das decisões de arbitragem, a ingerência do offlcial que
dirige o exercício na manobra, será tanto menos effectiva quanto
maior for a força e mais adeantado o gráo da sua instrucção,
convindo restringil-a, quanto possível, aos casos absolutamente
indispensáveis, augmentando-se assim na devida progressão a
iniciativa dos differentes graduados do quadro.
O arbitro, ou director do exercício, fará recomeçar o combate
quando se commetterem erros capitães, e resolverá sobre os
resultados em vista das seguintes condições:
1.° Reputam-se ineficazes os tiroteios desordenados ; as descargas precipitadas; os fogos a grandes distancias; os ataques á
bayoneta, mal preparados pelo fogo; os ataques de frente,
executados por forças muito agglomeradas, contra outras bem
collocadas e atirando a coberto.
2.° Considera-se fora de combate, no todo ou em parle, a
fracção que se expõe por algum tempo ao fogo em ordem unida,
e bem assim a que consumiu as suas munições.
3.° Acha-se em posição critica a força isolada que empregou a
reserva e não constituio outra que a substituísse, e bem assim a
que não cobre a frente e flancos, ou a que se desliga das que lhe
são visinhas.
4.° O ataque bem preparado pelo fogo, e executado por uma
força que aproveita o terreno, e que não commette algum dos
erros apontados, deve considerar-se coroado de bom êxito.
5.° A defesa de uma força que aproveita o terreno e regula
bem o seu fogo, conservando a supremacia sobre a do ataque no
ultimo período, fará abortar o assalto, garantindo o bom êxito do
retorno e contra-ataque, salvo o caso de notável inferioridade
numérica.
181. Os exercícios de combate na Escola de companhia dividem-se em dous grãos, sendo os do primeiro, preparativos e
destinados principalmente á instrucção individual dos soldados
em terreno variado; e os do segundo à das fracções da companhia e dos graduados que a dirigem e commandam. A applicação
da E. R. faz o objocto dos primeiros exercícios, e a dos capítulos
primeiro e segundo da E. C. constituo a dos últimos.
Instrucção individual (Art 1.°)
183. Para esta instrucção i companhia com effectivo disponível e formando dois pelotões e quatro secções será conduzida
sobre o terreno apropriado, nomeando-se um offlcial para
instructor de cada uma das fracções.
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As secções serão instruídas em separado e sob a vigilância do
capitão, dividindo-se cada exercício em duas partes: o primeiro
destinado à instrucção individual, e o segundo á da secção.
183.
O ensino individual será dado, em cada secção, a homem
por homem, e tem por flm fazer-lhes comprehender o valor das
formas e abrigos do terreno, e o melhor modo de os utilisar.
184.
Formada a secção, o instructor, designando a posição do
supposto inimigo, faz avançar um dos homens e manda-lhe escolher posição em um raio
de cerca de 10 passos, satisfazendo as
condições seguintes: 1a, bem descobrir e poder bater o terreno
da frente e a posição do inimigo; 2° cobrir-se quanto possível dos
seus tiros.
A variedade do terreno, os obstáculos que elle efferece, as
balsas, as vallas, vallados e valletas, as arvores que o povoam,
as habitações, os morros os mesmos sulcos de uma seara, indicam
ao atirador onde deve collocar-se, comtanto que satisfaça as
duas condições: ver o inimigo e abrigar-se de seus fogos.
188. Em todas as defesas que o admitiam, o atirador ajoelhará, e só sã conservará de pé si o abrigo permittir. Em terreno plano e desaffrontado, ou quando desce em suave declive
para o lado do inimigo, o atirador deve deitar-se, e o mesmo
fará nas ligeiras ondulações que .não chegam a encobrir o peito,
quando de joelhos.
18<5. O instructor fará assim occupar a cada homem os logares apropriados, verificando a sua boa collocação e a escolha do
a,brigo.
IS^. Na defesa dos terrenos arborisados ensinar-lhe-ba a
occupar de preferencia as arvores um pouco interiores da orla,
que satisfaçam as condições prescriptas ; e na do interior dos
povoados, as casas do lado esquerdo, que permittem atirar das
janellas, portas ecunhaes, sem se expor demasiadamente.
188.
Si uma posição não é correctamente occupada ou bem
escolhida, o instructor fará sahir um outro homem para substituir o primeiro, ou mandará corrigir a collocação pelo cabo ou
sargento do grupo, por fôrma que todos apreciem por si mesmos
os erros commettidos, e que os cabos e sargentos se tornem aptos
para o secundar na instrucção.
189. Durante estes exercícios o instructor procurará familiarisar os sargentos, cabos e mesmo os soldados com a nomenclatura do terreno e apreciação das distancias à vista.
Nesta nomenclatura explicará, indicando-lhe os exemplos, a
significação dos termos de emprego freqüente. Terreno coberto,
unido, descoberto, accidentado, inculto, e cultivado ; planície,
coluna, montanha, valle e costa.
Vedações : muros, sebes, vallados, pallissadas, taipas, etc.
Cursos de água : rio, ribeiro, regato, vaus, margens direitas
e esquerdas, jusante e montante.
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Estradas : pavimento e calçada, rampas e declives, aterros e
trincheiras, valletas, taludes e escarpas, pontes, aqueductos e
viaduetos.
Caminho de ferro : via, rails ou carris, travessas, agulhas,
passagens de nivel, estação e plataformas .
Telegraphos : estações, poste, fio e isoladores.
19O. Para a instrucção da secção, o offlcial instructor fará
commandar por um sargento nas primeiras lições, e depois pelo
cabo, servindo então o sargento, havendo-o, de auxiliar do
instructor. A secção executará successivamente os movimentos
ensinados na escola de recrutas ; sendo o inimigo supposto nos
primeiros exercícios e depois figurado, quando a instrucção tiver
o preciso desenvolvimento.
191. O instructor ordenará ao chefe da secção que lhe faça
tomar posição na ordem unida, ein uma ou duas fileiras aproveitando um dos abrigos que se offereça com frente bastante para a
cobrir, verificará a boa escolha delle e acollocação dos homens..
~ 2. Em seguida fará occupar outra posição de maior frente
em ordem estendida, seja estendendo a pó firme, seja fazendo-a
em marcha, para a alcançar: os atiradores estendem como se
ensinou no referido capitulo E. R ; porém, uma vez em posição, o alinhamento e o intervallo entre as filas subordinar-sehão ao terreno e á disposição dos abrigos : os dois homens de
cada fila collocam-se, em geral, ao lado um do outro, porém, si
o abrigo os não cobre, ficará um em cerra-fila, ligeiramente
deslocado para a direita. As filas, depois de estenderem, escolhera posição nos limites prescriptos, podendo avançar ou retirar um pouco do alinhamento geral e approximarem-se ou
afastarem-se umas das outras. O chefe de secção, para aproveitar qualquer abrigo que se offereça na posição, pôde fazel-o
occupar por duas ou três filas reunidas, comtanto que não comprometia 9, necessária cohesão com as restantes, para se apoiarem e eornmunicarem reciprocamente, e que se conserve ao
grupo a frente normal.
193.
No ensino da marcha a secção executal-o-ha primeiramente reunida, ern linha ou de costado e depois em atiradores.
O instruator, marcando ao chefe de secção a direcção da marcha, collocado este no centro ou flanco que deve ser guia, verificará a escolha que elle faz dos pontos intermediários que lhe
assegurou, e ordenará em seguida a marcha directa ; as filas
rompem a passo, mantendo o alinhamento e os intervallos,
quando em atiradores.
Si o grupo tem de se afastar da direcção para tornear um
obstáculo, o chefe conduzil-o-ha nesse desvio, passando a marcha de costado, si for preciso, e retomando a direcção primitiva
apenas o tenha vencido : semelhantemente a fila de atiradores,
forçada pelos accidentes do terreno a deixar o alinhamento, ou
variar o intervallo, recuperará a sua posição logo que cesse a
causa do afastamento.
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Na marcha de costado, conduzida também pelo chefe de secção,
postado na frente, mantém-se a direcção e o cobrimento das filas
pelo mesmo modo.
194.
Conhecida a pratica da marcha no terreno variado, o
instructor fal-a-ha executar de posição em posição e nas differentes cadências, abrigando-s.! os atiradores á voz de alto.
Tu mbem lhes ensinará a passar de uma a outra posição em
carreira ou por filas, fazendo, em to<los os casos, e vigiando que
o chefe de secção aproveite os desentiarnentos que o terreno lhe
offereça, para, durante a marcha, cobrir quanto possível os
seus homens.
. Os movimentos de unir, de abrir e cerrar intervallos e
as mudanças de frente e direcção, fazem-se pelo modo ensinado
e com ligeiras modificações que o terreno reclamar.
19O. Os fogos requerem a maior attenção: o instructor vigiará que o chefe de grupo mantenha a disciplina durante a sua
execução e empregue a espécie que lhe é indicada, verificando
as alças, pontaria e posição dos atiradores ; no fogo lento, é ao
chefe de secção que compete designar os homens que devem atirar ; e no fogo á vontade, incumbe-lhe obstar a que se converta
em tiroteio de acaso, sem precisão nem efflcacia, e fazel-o cessar
immediatamente 110 momento que tal se ordene .
IO'?'. Na execução do fogo, é essencial recommendar, que o
atirador não descarrega a arma quando não vê o inimigo, e que
deve sempre apontar sem precipitação e buscar empregar o
tiro; que, quanto possível, de pé ou de joelhos, apoie a espingarda na defesa que o cobre, para mais firmeza na pontaria,
atirando por cima ou pela direita ; e quando deitado, se apoie
sobre os dous cotovellos, evitando sempre que a bocca da arma
toque no terreno, porque qualquer corpo estranho que penetrar
pôde produzir a ruptura do cano, e com ella o ferimento inútil
de um homem.

Instrucção das outras fracções e da companhia (Art. 2.°)

198.
Tendo os soldados completado a instrucção, destinada
mais em esp3cial a ministrar-lhes o conhecimento do terreno e
das regras presoriptas para o seu melhor aproveitamento, seguir-se-hão os exercícios em maior força enosquaes se considerem inteiramente as posições e movimentos do inimigo.
Nestes exercícios observar-se-ha a progressão já recommendada, emquanto a escolha do terreno e ao effecti vo da força,
oppondo-se freqüentes vezes as fracções umas ás outras, para
desta fôrma representar o inimigo.
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e aos demais graduados a liberdade de usarem da sua iniciativa
nos limites prescriptos nesta ordenança.
A cada graduado incumba o dever impreterivel de manter 03
seus subordinados nesses limites, e de lhes vigiar e corrigir o
uso da liberdade concedida.
Quando a manobra é obrigatória, o capitão exige o cumprimento inteiro das preàcripções do thema, corrigindo e fazendo
repetir as evoluções mal executadas'. E' da maior importância
não deixar precepitar as diversas phases do combate, e ter em
vista qua a boa instrucção se obtém mais pela pratica de poucas
evoluções bem executadas, do que pela execução de muitas menos
perfeitas.
A' medida que o ensino se for desenvolvendo deve diminuir a
intervenção do commandante da companhia nas particularidades
de execução, podendo mesmo d3Íxar que se conclua um movimento vicioso, para que o chefe da fracção lhe aprecie bem
as conseqüências.
Na manobra livre, a intervenção do director do exercício sara
também menos effectiva, incumbindo-lhe especialmente manter
a direcção geral dos movimentos dos adversários, por fôrma que
se não produzam situações absurdas ou inverosimeis. Nos primeiros exercícios de manobras livres, o capitão poderá tomar
conhecimento prévio das disposições que os chefes das fracções
resolverem adoptar, corrigindo-os si preciso for.
1O£». Quando o desenvolvimento da instrucção o permitia,
estes exercícios serão executados de combinação com os de marcha
e de segurança.
85OO. Chegada a força ao logar do exercício, o capitão fará
tomar posição e ordenará o descanço proporcional á extensão da
marcha executada. Si o inimigo deve ser figurado, os soldados
escolhidos entre os mais hábeis para este fim, e sob o commando
de um offlcial, serãopostados nas posições convenientes.
Durante o descanço, o capitão reúne os offlciaes e sargentos,
e expõe-lhes o thema, motrando-lhes as posições do terreno a que
se refere. O mesmo farão os chefes das forças oppostas quando
o inimigo for representado.
O exercício começa ao toque de sentido seguido, do de avançar,
ou a hora marcada, (conferidos previamente os relógios), quando
o inimigo seja representado e as fracções estejam tão afastadas,
que o toque não possa ser ouvido por todos.
201. A força a exercitar, secções, pelotões ou companhias,
fraccionando-se pelo modo já ensinado, adapta as suas for- '
inações ao terreno e á posição e movimentos do inimigo.
O pelotão terá uma-secção em atiradores e outra em reforço, a ij
companhia terá um pelotão em atiradores e reforço, e outro em
apoio ; ou três secções em atiradores e roforços, e uma em apoio,
ou, excepcionalmente, um pelotão em atiradores e outro em
apoio.
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f
. N o cordão, o alinhamento perde a s u a significação geométrica, para a qual apenas deve tender ; assim, os atiradores,
occuparão a serie de abrigos, cuja disposição mais se approxime
da linha recta traçada na direcção conveniente, e só no terreno
perfeitamente plano e descoberto chegarão a reproduzir a regularidade das paradas de exercício.
Os intervallos deixam também de ser iguaes, subordinando-se
apenas ás condições do melhor aproveitamento dos abrigos e de
cobrir a frente normal, mantenJo-se a necessária ligação entre
differentes partes da linha, de modo que, uma secção poderá
estacionar ou marchar em atiradores, ao tempo que outra o fará
reunida; ao chefe da direcção pertence a escolha, tendo em
vista que o segundo modo é preferível, sempre que se possam
satisfazer as condições enunciadas.
£203. A posição do reforço é ainda dependente do terreno do
inimigo.
Para levarem prompto soccorro ao cordão carecem estar mais
próximo deste do que o está o adversário, em relação ao ponto
mais exposto ou que elle intente atacar: por outro lado devem
conservar suficientemente afastados, para não serem feridos
pelos tiros dirigidos aos atiradores. Deste modo, a distancia marcada de 150 metros nada tem de absoluto, e o mesmo acontece
com a sua collpcação na reetaguarda do centro dos atiradores que
reforçam; a distancia dos abrigos e os movimentos ou posiçõss do
inimigo tornarão necessário approximal-os ou afastal-os, no
sentido da profundidade ou da frente. Sem deixar de attender
a estas considerações, deve, comtudo, o reforço postar-se o mais
próximo possivel do cordão .
J3O4. O apoio, como reserva especial, convém afastal-o, para
o subtrahir ás impressões do combate próximo e ás perdas que
este importa, porém não tanto que a sua protecção se torne
menos effectiva ; o extremo do alcance efflcaz dos tiros inimigos
(600 metros) marcará o seu mínimo afastamento nos primeiros
períodos, porém desde que o combate da primeira linha se faz a
menos de 300 metros, é forçoso approximal-o, chegando a occnpar o logar do reforço quando o cordão o tenha absorvido e
não seja possivel substituil-o com outras fracções da sua força.
B' de regra conservar até ao ultimo momento uma secção de
apoio, pelo menos, em ordem unida, e guardal-a na rectaguarda
quando a companhia estiver isolada. A distancia marcada _ de
300 metros de cordão ó apenas a medida que o colloca ao abrigo
dos tiros certeiros, emquanto o combate se passa a mais de 300
metros ; o aproveitamento dos abrigos, a disposição topographica
do terreno e a posição e movimento do inimigo determinarão
um maior ou menor afastamento e a approximação de um dos
flancos, influindo igualmente sobre a formação a adoptar, ou
seja sob a acção dos fogos de infantaria ou da artilharia, ou dos
ataques prováveis da cavallaria.
;*<>?>. -Si os atiradores se devem preceder de exploradores,
estes, na força de uma fila ou dois homens por grupos, adiantar-16
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Sô-hão até a distancia de 100 metros do cordão, guardando quanto
possivel os intervallos, e sendo dirigidos por um sargento ou
official, conforme as iustrucções do commandante da companhia.
2OG. A companhia ou fracção a exercitar executa as evoluções de que trata o thema, ou que a elle se referem, em harmonia
com as prescripções do cap . 2°, e conforme os progressos do
combate, marcados na primeira secção do cap. 3°, ou elle tenha
o caracter offensivo ou deffensivo.
Sempre que o inimigo é flgurado"ou representado e se
executa o asalto, as forças adversas fazem alto á distancia de
100 metros, não se approximando aquém deste limite.
Í2O8. Terminado o exercício, o capitão, mandando unir as
secções em atiradores, ordenará o descanço no logar em que cada
um se encontre, não se permittindo aos soldados afastarem-se
dalli ; reunirá em seguida os offlciaes e sargentos, e fará analyse
das evoluções executadas, mostrando os erros commettidos, ouvindo as razões apontadas em sua defesa e corrigindo as que
não produzam.
Concluindo isto, a companhia formar-se-ha em ordem unida,
exigindo-se desde logo a mais rigorosa firmeza.

CONTINÊNCIAS

SíOí>. O offlcial desarmado ou com a espada na bainha,
quando fallar a um superior, de posição attenciosa de sentido fará
apenas um leve cortejo de cabeça e si o superior lhe estender á
mão corresponderá. A espada estará suspensa pelas guias, ficando os copos para frente. Si estiver com a espada desembainhada
a abaterá durante o tempo que fallar.
31O. O offlcial que commandar uma força só fará continência
a outro de patente igual ou superior á sua.
Ninguém poderá dispensar a continência que compete ao seu
posto.
J311. Quando uma força armada passa por um posto onde se
acha força armada ou offieial a quem se deve fazer continência,
mandar-se-ha perfilar ou braço arma, sem interromper a marcha
e por fracçõos. A força do posto também formará e a sentinella
apresentará armas á bandeira assim como a força alli estacionada.
212. Nenhuma força fará continência a autoridade alguma
em presença da outra a quem compete continência superior.

HONRAS FÚNEBRES

;3l3. A força para funeral será igual á que compete commandar patente igual á do fallecido e o commandaníe será de
patente igual ou immediatamente inferior.
Aos anspeçadas e soldados serão prestadas honras fúnebres
por uma força de seis homens sob o commando de um cabo.
De capitão para cima a força terá bandeira e musica.
A força postar-se-ha ao lado esquerdo da residência do fallecido ou no cemitério ou a meia distancia entre a casa e o cemitério,
conforme a ordem que receber.
A ordem de formatura será em linha; fileiras abertas, armas
descançadas em funeral.
Quando se approximar o feretro mandar-se-ha: —em funeral
armas, braço armas, imir fileiras — e depois se seguirão as três
descargas.
Depois das descargas mandar-se-ha novamente — em fvneral
armas— e passado que seja pela sua frente o feretro, retirarse-ha a força para o quartel.
Ao approximar-se a força da casa do fallecido e também quando
se retirar e à distancia de uns cem metros a musica e os corneteiros deixarão de tocar.
Durante as descargas a musica em surdina tocará uma marcha
fúnebre.
As descargas de brigadas, divisão ou exercito serão feitas por
corpos, à voz dos seus a commandantes
e na ordem successiva a
partir da direita. Na 2 e 3a descargas ainda se procederá como
na primeira.
Nenhum militar marchará com armas em funeral.
As sentinellas devem fazer o serviço com armas em funeral
em dias de luto nacional e por ordem superior; porém somente
durante
o dia. de generaes, nos dos Presidente da Republica e
Nos funeraes
ministros acompanhará até ao cemitério um regimento de cavaiAs
lar ia.
sentinellas em funeral não farão continência a pessoa
alguma.
GUARDA DE HONRA

S514. As guardas de honra serão compostas de uma companhia com bandeira e musica e farão continências de accordo com
a respectiva tabeliã.
As continências só serão feitas das seis horas da manhã ás seis
daAs
tarde.
guardas ordinárias chegarão à fôrma logo que dellas se
approxime alguma força, fazendo-lhes a devida continência.

ESGRIMA DE BAYONETA

INTRODUCÇlo

A arte do jogo da bayoneta foi introduzida nos Exércitos
da Europa depois das guerras de Napoleão; a origem delia é
como a de muitas outras invenções úteis, de grande importância
para a defesa de propriedade, manutenção das nações e sustentaculos dos governos.
Quantas vezes nas guerras de Napoleão se não derão casos
em que sentinellas isoladas como as vedetas inteiramente privadas de soccorros se virão forçadas a defender-se dos ataques
de um ou mais homens de cavallaria ? Fazia-se, pois, muito
necessário o descobrimento de algum meio, que ao menos gagarantisse em parte a vida em casos idênticos.
O Capitão Selmnitz, filho da Saxonia, foi o primeiro que reduzio a um systhema p ataque e defesa da oayoneti,, o que
emprehendeu por ter sido, em varias occasiões, testemunha
oceular de bons resultados de ataques e defesas de infantes
isolados armados de bayonetas contra soldados de cavallaria.
Foi d'esta arte que esta arma (a bayoneta) tornou-se de
grande vantagem para o soldado de infantaria contra o de cavallaria.
No decurso do anno de 1820 ao de 1830 ojogo da bayoneta
não teve geral acceitação nos Exércitos da Europa; talvez
como é de suppor, por não haver occorrido naquella época
empreza alguma guerreira; além de que elle necessitava, em
geral, do aperfeiçoamento; quando porém os Francezes nas
campanhas de África bateram-se com os Beduiuos nas suas continuadas guerrilhas e nas d'Abdet-Hader, conheceu-se então
a utilidade e importância do jogo da bayoneta, e os Francezes não se demoraram em introduzir esta arte no seu
Exercito.
Ao proveito pratico e às vantagens que subministrou o jogo
de bayoneta do Exercito Francez na África succedeu a sua
prompta introducção nos demais Exércitos Europeus, e com o
andar dos tempos se tem aperfeiçoado até o ponto em que presentemente se acha, tendo-se deste modo conseguido tornar a
infantaria ainda mais importante do que já era.
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ESCOLA SEM ARMA
l.a LIÇÃO

Querendo-se voltar á posição primitiva dá-se a voz— dês
cançar-armas.
A esta voz a ponta do pé esquerdo, batendo duas vezes no
terreno, une-se o calcanhar do pé esquerdo ao-concavo do direito,
deixando cahir as mãos.
A' voz em guarda — levam-se as mãos á cintura, conserva-se a
maior firmeza e pratica-se como acima.

I
Os soldados se collocarão com quatro passos de distancia, afim
de evitar que se encontrem nas voltas.

2a LIÇÃO

II

Voltas; mudanças de posição e marchas

Os soldados estando na posição da arma descançada, o instructor dará a seguinte voz :
J\' direíta-preparar
A' dlrelta-volver

A' voz — d direita preparar — os soldados levantam a
ponta do pé direito, gyrando sobre o calcanhar voltarão á
direita.
O calcanhar do pé esquerdo unir-se-ha ao concavo do direito,
formando os pés um angulo recto.
Deve-S9 recolher o hombro direito, afim de apresentar a menor
frente possível.

A' voz — à direita-volver —, — á esquerda-volver —, volverá à
direita ou á esquerda, gyrando sobre o calcanhar direito e conservando o pé esquerdo em frente do direito sempre á distancia
de um passo.

II
IÍIM guarda
Mela volta á dlrelta-volver

A' voz — em yuarda—leva-se o pé esquerdo á frente do
direito na distancia de um passo, conservando a mesma
direcção.
Os joelhos dobram-se de maneira que se fizermos passar
duas linhas, uma entre o esquerdo e o calcanhar, e outra entre
o direito e a ponta do pé, devem estas ser perpendiculares
ao terreno, todo peso do corpo deve cahir sobre a perna
direita.
Collocám-se as mãos nos lados na altura do quadril, ficando
os dedos pollegares para a parte de detraz e os outros unidos
na frente.
O instructor para verificar si o peso do corpo cahe como deve,
sobre a perna direita, fará varias vezes dar com a ponta do
pé esquerdo duas pancadas no terreno, dando a voz — duaschamadas,

A' voz — meia volta volver — gyra-se sobre os calcanhares
á direita, mudando de frente a retaguarda, vindo assim a ficar o
soldado na posição de — em guarda d esquerda.

III
Meia volta á esquerda-volver

A' voz — meia volta à esquerda-volver — , volve-se semelhantemente á esquerda sobre os calcanhares, vindo o soldado a flcar
na posição de — em guarda á direita.
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IV
Mudar de posição avançando. Marche

A' voz — mudar de posição avançando marche — passa-se da
posição de — em guarda á direita —, á posição de — em guarda á
esquerda —, gyrando sobre o calcanhar esquerdo, conservando o
pó direito dous palmos e duas pollegadas (isto é) um passo em
frente do esquerdo.

A' voz—um passo á esquerda-marche, leva-se o pé esquerdo,
um passo para a esquerda, fazendo logo occupar o pé direito a
posição em que relativamente se achava, e guardando a mesma
distancia.
X

Melu volta » direita sem mudar de poslção-volver

A' voz de execução, volverá pela direita sobre o calcanhar,
levando o pó esquerdo á retaguarda sem alterar a posição.
Mudar de posição retirando. Marche

A esta voz pratica-se um movimento inverso do acima.
VI

XI
Mela volta â esquerda sem mudar de poslçãovolver

A' voz de execução pratica-se o inverso do n. X.

Um pauso em frente. Marche

A' voz — um passo em frente marche — avançará dous palmos
e duas pollegadas com o pé que se acha em frente, fazendo logo
occupar o outro esta distancia.

3a LIÇÃO

Saltos

VII

I

U111 passo â rectaguarda. Marche

Salto em frente-marche

A esta voz recuará com o pé que se acha na retaguarda á
distancia de dous palmos e duas pollegadas, trazendo immediatamente o outro a essa distancia e fazendo com o que ficar em
frente uma chamada.

A' voz—salto em frente-marche, levanta-se o corpo sobre as
pontas dos pós, dando um salto para deante, de maneira que
aquellas toquem ambas ao mesmo tempo o terreno, e antes dos
calcanhares, occupando assim o soldado uma posição semelhante
á em que se achava antes desse movimento.

VIII

II

Um passo a direita. Marche

Salto á retaguarda-marche

A esta voz, leva-se o pé que se achar em frente um passo
para a direita, fazendo logo occupar pelo outro a posição em
que relativamente achava-se e guardando a mesma distancia.

A' voz—salto d retaguarda-marche, executa-se o inverso do
que fica prescripto para o salto em frente.
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III

2» movimento:
Leva-se o outro pé para a frente daquelle, ficando ambos na
mesma linha.
3° movimento:
Gyra-se sobre a ponta do pé que ultimamente moveu-se para
a esquerda si for o direito e vice-versa, leva-se o outro a
rectaguarda deste, conservando entre elles a distancia
prescripta (três palmos e duas pollegadas); ficará assim o soldado
na posição de — em guarda á direita ou de — em guarda á esquerda.

Salto dobrado para a frente-marche

'A' voz — salto dobrado para a frente-marche, faz-se avançar
o pó que está na retaguarda cinco palmos para a frente do
outro, e depois leva-se este dous palmos e duas pollegadas, para
a retaguarda daquelle.

IV
Salto dobrado para a retagpuarda-marcbe.

ESCOLA COM ARMA
Comprimento —Calar-bayoneta.

A' voz—salto dobrado para a retaguarda-marche, faz-se retirar
o pé que está em fronte cinco palmos para_ a retaguarda do
outro e depois leva-se este dous palmos e duas pollegadas para a
retaguarda daquelle.

1*01- salto meia volta ã diretta-marche.

A' voz — por salto meia volta à direita-marche, dá-se um salto
pela direita sobre as pontas dos pés, de maneira que o direito
venha occupar o logar do esquerdo e vice-versa, vindo a ficar
assim o soldado com a frente para a retaguarda e sem mudar a
posição.

1° MOVIMENTO
Um

A execução ó a mesma como no exercício de calar-bayoneta. A'
voz—um—trará a arma com ambas as mãos ao hombro esquerdo,
um pouco recuado e a abaixará estendendo rapidamente o braço
esquerdo para o chão, a mão esquerda abandona o terceiro annel
e empunha o couce, ernquanto a direita fica no delgado ; ao
mesmo tempo volve-se o pé esquerdo ao lado exterior e põe-se o
direito em frente do esquerdo na distancia de um passo, fazendo-se uma chamada, estende-se o joelho esquerdo e dobra-se o
direito inclinando a parte superior do corpo para a retaguarda,
a bayoneta conserva-se na distancia de três pollegadas do chão,
o cano voltado para baixo e o couce ao longo da coxa direita.

VI
2° MOVIMENTO
Por - a l i o meia volta ã esquerda-marche.

Dous

A' voz —por salto meia volta d esquerda-marche, executa-se
o inverso do que fica prescripto.

A' voz — dous — trará com ambos os braços a arma perpendicularmente para cima, estende-se o braço direito, e a mão que
está empunluudo o delgado fica lia mesma altura que o hombro,
immediatamente o pé direito faz uma chamada e une-se ao concavo do esquerdo, emquanto os dous dedos da mão esquerda se
levam ao bonet.

VII
Salto á direita-marche.

3° MOVIMENTO

A' voz —salto á direita-marche — Salto à esQuerda-marche.
1° movimento:
Faz-se avançar o pé que se acha em frente, obliquando porém
à direita si é u esquerdo, e á esquerda si é o direito.

Três

A' voz — três — leva-se a arma na sua posição perpendicular
ao lado direito.

l
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II

Quatro

Duas chamada»

A" voz — quatro — da mesma maneira para o lado esquerdo.

A' voz — duas chamqdas — fica já explicada precedentemente
nesta execução ; a bayoneta não se move.

5° MOVIMENTO
Cinco

A' voz — cinco — a mão direita deixa passar a arma com o
cauo para a frente e a empunha no terceiro annel emquanto a esquerda vae collocar-se na cintura esquerda.
6° MOVIMENTO

III
Mudar de posição avançando-marche

A' voz — mwlar de posição avançando-marche, avança-Se o pé
direito em frente do esquerdo, vae-se da posição de — em guarda
à direita, á posição de — em guarda á esquerda, lançando-se ao
mesmo tempo a arma à mão esquerda.

Seis

A' voz — seis — a mão direita descreve círculos com a ponta
da bayoneta, tanto para o lado direito como para o lado esquerdo, até que se dê a voz — em guarda — a qual deve ser á
esquerda.
1a

IV
Mudar de posição retlrando-marche

A' voz de — mudar deposição retirando-marche, retira-se o pé
direito e vae-se á posição de — em guarda á direita.

LIÇÃO

Posições

V

Mela volta á direita>volver
I

A' dlreita-prepai'ar

A execução é a mesma que na primeira lição sem arma.

A' voz — meia volla à direita-volver lança-se a arma durante a
volta da mão esquerda à direita; por conseqüência as mãos
trocam-se, o cano fica voltado para o lado exterior e a posição
vem a ser, portanto, de —em guarda â esquerda.

Em guarda

VI

A' voz—em guarda—lança-se a arma com a mão direita à mão
esquerda afim de que a esquerda empunhe-a no terceiro annel,
e a direita vae ao delgado, o couce descansa no meio da coxa
direita, o cano voltado para o lado direito, a bayoneta na altura
do bonet, o olho dirigido para u ponta da mesma, o cotovello
esquerdo encostado na cintura esquerda, a posição dos pés é
como acjma.

Meia volta á esquerda-volver

A voz — meia volta á esquerda-volver é o inverso da precedente.
N. B.— As marchas e as voltas com a arma se executam da
mesma maneira como na lição sem arma.
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2* LIÇÃO

1° MOVIMENTO

Golpes s i m p l e s

Apontar arma

A' voz — apontar arma, — estende-se o joelho direito, a mão
direita lança a arma rapidamente para a frente, acompanhando o
liombro direito este movimento, de maneira que o canoficavoltado para cima e o soldado encara a ponta da bayoneta.
A mão esquerda que abandonou a arma recebe-a depois de executado o movimento.
O alvo é sempre o peito do cavalleiro.
Volta-se á posição primitiva á voz — em guarda.

íiolpe de tlro-arma

A' voz — golpe de íirn-arma — (licando na posição), leva-se o
li >mbro, braço e pern i direitos para a frente, o braço arremessa
a arma na mesma direcção, ficando apoiada pela mão esquerda,
ao mesmo tempo estendendo-se o joelho esquerdo ernquauto o
direito fôrma um angulo agudo.
2"

MOVIMENTO
g-uarda

A' voz em guarda volta-se á posição de— em guarda á direita,
retirando-se o pé direito para a retaguarda.
IV

II

Km guarda para abreviar o golpe-arma

1° MOVIMENTO

A' voz—em guarda para a abreviar o golpe-arma, a posição das
pernas tica da mesma maneira, a mão direita puxa a arma para
trás até o braço ficar quasi estendido, a mão esquerda empunha a arma de maneira que os quatro dedos acliem-se sobre a
bandoleira, o pollegar debaixo do cano, a arma descansada sobre
o cotovello esquerdo na altura dos hombros, o cano voltado contra o peito.

A fundo arma

No principio usa-se fazer este movimento como signal, isto é,
a fundo, ficando na posição—arma. O movimento ó o mesmo
que o do u. l, ao mesmo tempo avança-se o pé esquerdo um
passo para a frente, a arma conserva-se na posição e a mão
direita flca apoiada pela esquerda.

I
Apontar-arma

2" MOVIMENTO
Em

guarda

A' voz—em guarda—retira-se a arma e o pé esquerdo rapidamente à posição primitiva, dando este ultimo uma chamada e,
dobra-se o joelho direito.
A' execução a fundo sem signal deve-se observar que o pé
direito flque firme e o esquerdo não avance de mais, o cano
flca voltado para cima corno em todos os golpes.

11
Apontar a fundo-arma

A' voz ()°)—apontar-ar ma—e (2°)—apontar a fundo-arma — em
ambas as posições lançi-sea arma para a frente n a mesma altura,
com o cano voltado para cima até ficar o braço direito completamente estendida, a mão esquerda deixa passar a arma, o dedo
minimo da mesma encostado na chapa dos feixos ; os pés como
no numero II. A' voz — em guarda — vae-se à de — em guarda
á direita.
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Em guarda para o golpe baixo-arma

IV

A' voz — em guarda para o golpe abaixo-arma —a mão direita
puxa a arma para cima, por conseqüência a bayoneta tica
voltada para o chão.

Salto ã direita e apontar-arma

Apontar-a rnia
Apontar a fundo-arma

A' voz— salto d direita e apontar-arma —o braço direito puxa a
coronha d'arma ao joelho direito, deita-se a parte superior da
arma no cotovello esquerdo e o cano voltado para o esquerdo ;
o mais se executará como na lição sem arma, arremessando um
g olpe ao flanco esquerdo do cavalleiro.

A' voz—aponíar-arma, e apontar a fundo-arma, faz-se a pontaria para o chão ; á voz — em guarda — vai-se á posição de — em
guarda á direita.

Salto á esquerda e apontar-arma

3 LIÇÃO

A' voz —salto à esquerda e apontar-arma —é o inverso. Contra
os soldados de infantaria usa-se correr para debaixo da arma
e atiral-a ao lado dando uma pancada com o couce da mesma, e
contra acavallaria abate-se a lança dando um golpe ao flanco
direito do cavalleiro.

Saltos com golpes

VI

a

Pancada com o couce-arma

Salto em frente apontar-arma

A' voz — salto em frente apontar-arma, emquanto se volta para
a frente lança-se a arma para a mesma direcção.

II

A'voz—pancada com ocowce-arma—o pé direito vae da mesma
maneira para a frente do esquerdo como no salto dobrado para
a frente, ao mesmo tempo traz-se a arma horizontalmente sobre
o hombro esquerdo, estendendo ambos os braços, o cano voltado
para cima e dá-se uma pancada sobre o,adversa;rio. Logo que se
der o golpe leva-se ó pó esquerdo á frente do direito, afim de
ficar em guarda á direita, o golpe com a bayoneta dá-se com
o corta da mesma para a cabeça do cavallo.

Salto dobrado para a frente e apontar-arma

4a LIÇÃO

A' voz — salto dobrado para a frente e apontar-arma, lança-se
o pé direito e a arma com a mão direita ao mesmo tempo para a
frente.

Em todas as paradas estende-se o braço esquerdo e o pé esquerdo faz uma chamada.
Quando se verificar que a parada está justa, manda-se ficar na
fila e depois em guarda.

III

Salto parti cima e apontar-arma
A' voz—salto para cima apontar-arma, o soldado abaixa-se dobrando os joelhos, levanta-se sobre as pontas dos pés, saltando
para cima e lançando a arma para a mesma direcção. Este golpe
é acompanhado de um forte grito — Viva !... on — Burra !...

Parar em quarta-arma
A' voz — parar em quarta-arma—traz-se a arma com ambas as
mãos para a direita e para a frente, de maneira que o couce
— 18
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venha ficar no meio da coxa direita, o braço esquerdo bem estendido e os dedos debaixo do terceiro annel e ao longo do grosso
da arma ; quando se pára faz-se uma chamada com p pó esquerdo e depois vae-se immediatamente á guarda primitiva.

II
Parar em terça-arma

A' voz — parar em terça-arma — traz-se a arma ao lado esquerdo afim de que o couce venha ficar em baixo da coxa esquerda
com o cano voltado para o mesmo lado e o braço esquerdo estendido.

III
Parar em quarta alta-arma

A' voz — parar em quarta alta-arma—é como na parada quarta,
com a differença que se traz a arma com ambas as mSos para a
cabeça e o couce venha ficar debaixo do braço direito.

IV
Parar em terça alta-arma

A' voz — perar em terça alta arma — traz-se a arma ao lado
esquerdo de maneira que o couce descance debaixo do braço
esquerdo sobre o peito e o cano voltado para o mesmo lado.

V
Parar em prima-arma

A' voz —parar em prima-arma— os braços trazem a arma horizontalmente sobre a cabeça de maneira que o couce venha sobre
o hombro direito e a bayoneta sobre o esquerdo, os braços naturalmente estendidos, o cano voltado para cima e inclinado para
a frente.
Faz-se uma chamada levando rapidamente o pé esquerdo para
aj-ectaguarda e inclinando-se o corpo superior para a frente.
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VI
A l i a i » » r ã ilireita-nrmn

A' voz — abater á direita-arma — leva-se o pé direito um
passo obliquado para a retaguarda e á esquerda, o braço esquerdo
abaixa a arma com o cano voltado para baixo afim de que a
ponta da bayoneta fique duas pollegadas distante do chão, emquanto a mão direita une-se ao corpo, depois o pé esquerdo dá
um passo para o mesmo lado e fica em guarda á direita.
VII
Abater ú eaquerda-arma

A' voz — abater á csq-uerda-arma —é como acima, porém para
o lado esquerdo, dá-se com o pé esquerdo um passo á retaguarda
dando uma chamada, e depois restitue-se à posição de — em
guarda á direita, levando o pé esquerdo para a frente.
VIII
Parar em segunda-arma.

A' voz — parar em segunda-arma — descreve-se meio. circulo
com a bayoneta para a esquerda, de maneira que o couce cubra
a testa do soldado, voltando o cano para a esquerda e a bayoneta
fique dous palmos distante do chão dando uma chamada
estendendo o braço esquerdo.
OBSERVAÇÃO

Deve-se principalmente observar de não fazer as paradas de
mais para a direita ou para a esquerda, aflm de não se ficar
descoberto do lado opposto.
5a LIÇÃO

Paradas com a bayoneta abaixada
i
te m guarda com a bayoneta abaixada

A' voz — em guarda com a bayoneta abaixada — inclina-se a
arma de maneira que fique a ponta da bayoneta dous palmos de
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distancia do chão, a mão esquerda segura-a em baixo do terceiro
annel e a mão direita, que segura o delgado, fica defronte do
olho esquerdo.
II

I'arar & ecquerda-arma
A' voz —parar á esquerda-arma — volve-se o cano á esquerda
com o braço esquerdo estendido e faz-se uma chamada.
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IV
A"1 e>querda-marche>marcbe
Suspende-se a arma e vae-se em marche-marche para a direcção
indicada. A' voz — alto— vão todos á posição de em guarda á direita. Quando se marcha e que se manda — apontar— ou —apontar a fundo, vae-se também á posição de em guarda à direita ;
aponta-se e continua-se depois a marcha.
A pontaria faz-se sempre na frente primitiva.

III
Parar « direfta«arma
A' voz — parar á direita-arma — volve-se o cano á direita
com obraço esquerdo estendido e faz-se uma chamada.
IV

Parar w lança-arma
A' voz — parar à lança-arma — descreve-se com a ponta da
bayoneta um circulo para a parada em quarta alta e vae-se
rapidamente em guarda.
6a LIÇÃO

Movimentos em marche-marche e formar circulo
i

A' voz —marchar em circulo para a direita e para a frente
-marche-marche — os soldados principiando com o pé esquerdo,
correm todos em saltos curtos a direita e para a frente, afim de
formarem um circulo.
A posição ó sempre de em guarda á direita, e deve-se sempre
guardar a mesma distancia entre si.

VI
Marchar em circulo á esquerda e para a frente
-marche-marche.
A' voz — marchar em circulo para a direita e para a frente
-marche-marche — é o mesmo que o numero antecedente, com a
differença porém que se marcha para o lado esquerdo. Nos
números V e VI a frente é sempre ao centro.

VII

Era frente-marche-marche.
II
A' retaguarda-marche-marche.

III
A' direita-marche-marche.

Marchar em circulo para í> direita e para a frente
•marche-marche.

Marchar em circulo a direita e a esquerda para a
rectaguarda-marche-marche.
A' voz — marchar em circulo â direita e d esquerda para á
recíaguarda-marche-marche é o mesmo que o antecedente, com
a differenca que se marcha para o lado direito ou esquerdo e
rectaguarda. A' voz— em frente — restitue-se a linha primitiva.
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VIII

l

Formar clrculo-marche-marche

A' voz — formar circulo-marche-marche une-se em marche
marche para a rectaguarda sobre a fila do centro ; a primitiva
fileira vae na posição de — em guarda á direita — emquanto a
segunda faz fogo; depois marca-se a primeira fileira: 1° — apontar-armas; 2° — apontar a fundo ; 3° — golpe de tiro-armas ;
4"— cm guarda para ebreviar o golpe-armas.

Apontar e parar em quarta-arma.
II

Apontar e parar em terça-arma.
III

IX

Do centro estendei* marche-marche

A" voz — do centro estender-marche-marche — o soldado do
centro da primeira fileira fica firme na posição de—em guarda—;
os outros tomam a distancia primitiva e a mesma posição.

Apontar e parar em quarta-alto.
IV

Apontar e parar em terça-alto.
X
Marchar em frente e apontar em terça ou em
quarta para abreviar o golpe

V

Apontar a fundo e abater à direita-arma.
A' voz de —marchar em frente e apontar em terça ou em quarta
ou em guarda para abreviar o golpe— o soldado principiando com
o pé esquerdo marchará em frente, fazendo a pontaria indicada.
A' voz — alto — vão todos em guarda á direita.

VI

Apontar a fundo e abater à esquerda-arma.
OBSERVAÇÃO
VII

O alinhamento é sempre para o centro e deve-se guardar entre
si a respectiva distancia.

7a LIÇÃO

Movimentos compostos
Não se deve compor mais do que dois ou três movimentos,
logo, basta depois de uma pontaria uma parada bem executada
ou depois de uma parada uma pontaria bem feita.

Apontar e parar em prima-arma.
VIII
Parar em quarta e responder-arma.
IX

Parar em terça e responder-arma.

T
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XIX

X
Parar era quarta alto e responder a fuado-arma,

Apontar, parar cm quarta alto, responder a fundo-arma.

XI

XX

Parar em terça alto e responder a fundo-arma.

Apontiii 1 a fundo, abator á direita orosponder-arma.

XII

XXI

Abater á direita e responder-arma.

Apontar, parar em prima, salto dobrado para a retaguarda e
responder-arma.

XIII

XXII

Abater á esquerda e responder-arma.

Golpe tio tiro, nioia volta á esquerda e parar ein quarta altoarrna.

XIV

XXIII

Parar em prima e responder a fundo-arma.

Salto em frente e apontar, meia volta á direita pelo salto e
parar em terça alto-arma.

XV
Parar em quarta, responder e parar em terça-arma.

XXIV

XVI

Apontar a fundo, abater à esquerda e paueada com o coucearnia.

Parar em quarta alto, responder e abater á esquerda-arma.
XXV

XVII
Apontar para a laiu;a, falto para, cima e responder-arma.
Parar em quarta alto, responder e parar em prima-arma.
OBSERVAÇÃO

XVIII

Depois de ter feito a pontaria vae-se em g-uardacomabayoneta
abaixada e depois pâra-soa Unça.

Parar em terça alto, salto em frente, responder e abater à direi ta-arma.

—19
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Escola contra a infantaria

III

Medida—chama-se a distancia entre dois jogadores quando um
pode alcançar o outro, partindo a fundo.
O lado onde o jogador tem a arma seja de—em guarda á direita,—seja de—em guarda á esquerda—chama-se interior e a outro
exterior.
Parar — Chama-se evitar o golpe por meio de movimentos de
nossa arma, de maneira que ao adversário fique impedida repetição monentanea do ataque, e o atacado possa responder
immediatamente.
Degagé — Quando se passa com a ponta da bayoneta de um
lado para outro transportando a arma do adversário para o lado
opposto chama-se — degagé — ; o degagé evita-se fazendo-se
outro degagé — e descrevendo um circulo em torno da ponta da
bayoneta do adversário pela parada de meio contra-guarda.
Doublé — Chama-se evitar o degagé do adversário com um
circulo mais, por conseqüência passar duas vezes a arma do
adversário.
Este doublé é de grande vantagem porque pode-se enganar o
degagé do adversário.
Combinamento—é o movimento com a arma quando finge um
golpe e dá-se outro, o flm deste é enganar o adversário para
elle descobrir-se.
Para evitar ferimentos, guarnece-se a ponta da bayoneta com
uma bola acolchoada, e calça-se uma luva igualmente acolchoada
na mão esquerda e defende-se o peito por meio de uma couraça.

Parar o golpe baixo interior abatendo ã direita
a fuudo-arma

1a LIÇÃO

Paradas para golpes simples
i

A' voz — parar o golpe baixo interior abatendo á direita a fundoarma — a fileira que está apontando aponta para baixo interior e
a que está parando abate a arma á direita.

IV
Parar golpe de terça a fundo-arma

A' voz —parar o golpe de terça a fundo-arma — a fileira que está
apontando aponta em terça e a outra pára também em terça.

Parar o golpe baixo exterior abatendo ã esquerda
a fundo-arma

A' voz — parar o golpe baixo exterior abatendo a esquerda-arma
— a fileira que está apontando aponta para baixo exterior, a
outra pára abatendo à esquerda.

VI
Parar o golpe de terça pela meta contra quarta
a fundo-arma

Contra a infantaria & direita prepararem guarda

A' voz — contra a infantaria á direita preparar em guarda —
nomeia-se primeiramente a fileira que executa os golpes e depois
aquella que os pára, as bayonetas devem se cruzar, volve-se a
arma de maneira que o cano daquella que faz o golpe encontre o
da que pára o mesmo.
II

Parar o golpe de quarta a fundo arma

A' voz de—parar o golpe de quarta a fimdo arma, a fileira que
está apontado excuta o golpe e a outra pára.

A' voz — parar o golpe de terça pela meia contra a quarta a fundoarma — a fileira que está apontando aponta em terça e a
outra pára pelo meio contra quarta.

VII
Parar o golpe baixo pela segunda a fundo-arma

A' voz —parar o golpe baixo pela segunda a fundo-arma— a
fileira que está apontando aponta para baixo e a outra pára em
segunda.
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2' LIÇÃO

Paradas para os golpes de cambiam ento
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3" LIÇÃO
Deve-se observar nesta lição que os golpes e paradas devem
ser bem executados, não se deve parar mal, a f i m de responder
immediatamente, ao contrario, não se deve abreviar os golpes
para parar depressa.
I

i- o golpe de terça n funilo-arma
I»arar em quarta e responder a fuiido-arrna
A' voz — parar o golpe de terça a fundo-arma — passa-se com
a ponta da bayoneta debaixo da arma do adversário do lado direito ao esquerdo, e aponta-se no peito por cirna do braço esquerdo, a outra lileira pára em terça.

A' voz—parar em quarta e respondei" a fundo-arma—a lileira,
que está apontando, aponta a outra pára em quarta o responde
depois a primeira para em quarta.

II

11

Cambiamento — um, dois a fundo-arma

i^arar o golpe de quarta e respondei- em terça
a fundo-iirma

A' voz — um — marca-je o golpe em torça, á voz — dous —
executa-se e pàra-so em quarta, a fileira que está parando volve
a arma á voz — um — em terçii, e à voz — dous — executa-se a
parada de quarta.

III

A' voz—para.)' o ijolpe de quarta e respoiider cm terça a funda —
arma—a lileira, que está apontando, aponta 0111 quarta, a outra
pára o responde em terça ; o que a primeira ha de p irar com
parada de em terça.
111

Cambiamento— um, dons, três parar em terça

I»araro golpe de terça e responder a fundo-arma

A' voz — um — marca-se o golpe em terça, á voz — dous —
em quarta, á voz — três — executa-se em terça ; a fileira, que
está parando, marca em terça, em quarta, emflm, para ern terça.

A' voz—parar o golpe da terça e responder a fundo arma—a
lileira, que está apontando, aponta em terça, a outra pára em
terça e responde, o que a primeira ha de evitar com clegagé.

IV

IV

Cambiamento — um, dous, três, quatro, parar em
quarta
A' voz — um — marca-se o golpe em terça, á voz — dous —em
quarta, á voz — três — em terça, emfim, á voz — quatro — executase e pára-se em quarta.

l*arar o golpe de terça, abater ã esquerda e responder em terça a fuiido-arma
A' voz—parar o golpe de terça, abater à esquerda e responder em
torça, a fundo-arma—a fileira, que está parando pára o golpe,
abatendo á esquerda, responde em terça, o que a outra pára com
meio contra de quarta.

— 150 —

— 151 —

III
Parar o golpe de terça com meio contra de quarta
e responderem quarta a fundo-arma

Cam,biamento — um, dois, parar em quarta e
responder em terça a fundo-urma

A' voz—parar o golpe de terça com meio contra de quarta a
fundo-arma — a fileira, que está parando, pára o golpe de terça
com meio contra de quarta, responde em quarta, o que a outra
ha de parar em quarta.

A' voz —cambiamento — um, dois parar em quarta e responder
em terça a fundo arma — como antes, só a fileira que está
parando responde em terça, e a que ataca pára em terça.

IV
a

4 LIÇÃO

Golpes de cambiamento, paradas e golpes de
resposta

Cambiamento — um, dois, três, parar-em terça e
responder a fundo —arma

A' voz — cambiamento — um, dois, três, parar em terça e
responder a fundo-arma — a fileira que está atacando marca o
golpe em terça, depois em quarta e aponta em terça, a outra
marca as duas primeiras passadas, pára finalmente em terça e
responde em terça o que a primeira pára com a mira contra
quarta.

Parar o golpe de terça e responder a fundo-arma

A' voz—parar o golpe de terça e responder a fundo-arma—a fileira que está apontando passa com a ponta da bayoneta por
baixo da arma do adversário, aponta ern terça, a outra para e
responde em terça, o que a primeira para com meio contra de
quarta.

5a LIÇÃO

Exemplo para o degagé, contra-parar e doublé

II
Cambiamento— um» dois, parar em quarta
e responder a fundo-arma

A' voz—cambiamenlo — um, dois, parar em quarta e responder
a fundo-arma — a fileira que está apontando marca um em terça,
retira rapidamente com a ponta da bayoneta e aponta em
quarta, a outra segue este movimento marcando a parada em
terça, pára e responde em quarta, o que a primeira para em
quarta.

Parar o golpe de terça pela contra de quarta
a fundo-arma.

A' voz — parar o golpe de terça pela contra de quarta a fundoarma — a fileira, que está apontando, faz o golpe de degagé,
e a que está parando contra degagé e pára em quarta.
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II
l*ai*ar tloublé exterior, pelo meio oontra quarta
e terça a fundo-arma

A' voz— parar doublé exterior, pelo meio contra quarta e terça
a ['wvlo-arma — a fileira que está, apontando p.issa duas vezes
com a ponta da bayoneta por baixo da arma do adversário e
aponta em tcrçi, <i que está parando passa uma vez e para em
terça.
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O instructor armado com lança ou espada ensina a cada um
dos discípulos, de per si, as paradas e voltas contra estas armas,
observando que elle deve estar durante o ataque em guarda
com a espada, tendo a espada quasi vertical e quando descarregar o golpe, este deve ser com toda a força e quando for
possível, a mão esquerda que está aparada na cintura deve
enganar a bayoneta do infante, empurral-a ao lado para poder
responder sem obstáculo.
O exercício faz-se em cima de uma mesa ou qualquer cousa
elevada, onde deve estar o instructor.

l» DIVISÃO

III
I*arar doiiblé exterior e <le$í?agé interior pelo
meio contra quarta, terça e quarta.

EXEGUQÃO POR MEIO DE VOZES

A' voz — parar doubU exterior e degagâ interior pelo meio
contra quarta, terça e quarta — a li loira que está apontando passa
duas vezes com a ponta da bayoneta por baixo ria arma do seu
adversário, chegando com a arma para seu lado exterior, retira
com clegagó e aponta em quarta, o que está par.indo passa uma
vez, marca terça e para em quarta.
Depois destas cinco lições os discípulos podam-se exercitar uns
com os outros som as vozes attandepdo, porém, todas as regras.
O socsgo e a cireumspecção são inteiramente indispensáveis, sem
o que o jogo degeneraria em um desregrado e brutal espancamento.

1a LIÇÃO ,

Evitar
i
Evitar à direita-marche

Escola contra a cavallaria, contra a lança
e espada
No exercício contra lança e espada, suppõe-se sempre que o
instructor saiba bem executar as estocadas e golpes com estas
armas. Sendo o.jogador hábil nas paradas e voltas, defende-se
perfeitamente ; contra os ataques da lança só deve-se observar
unicamente que o infante se approxime o mais possível do lancei ro e pare todos os golpes e estocadas com bastante força.
Emquanto no ataque de espada elle deve-se conservar distante, parando os golpes com a bayoneta ou, segundo a regra,
fugir por meio de saltos o golpes ou então inclinando a parte
superior do corpo para a rectaguarda.

Sobre os commandamentos ns. l e 2 veja-se a 2a lição sem
arma n. 8 e 9, isto é,: dá-se com o pé que se acha em frente
um passo para o lado indicado, fazendo-se a volta sobre o
mesmo e o outro descreve um quarto de circulo para a rectaguarda deste.

II
Evitar & esquerda-marche

Dá-se um passo á esquerda com o pé que se acha em frente,
gyrando sobre o mesmo e o outro descreve um quarto de circulo
para a rectaguarda deste.
Procura-se evitar o cavalleiro quando se marca um passo
para um lado e executa-se para o outro, para isso serve-se
das vozes.
- 20
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III

3a

Fingir ú direita, evitar úesquerdu-marche

A' voz —fingir á direita, evitar á esquerda-marche — marca-se
o passo á direita e vae-se rapidamente com elle para a esquerda
e descreve-se com o outro um quarto de circulo para a rectaguarda deste.

LIÇÃO

Para evitar e responder
i

IV

Fingir ú esquerda e evitar ã direita-marche

Evitar á direita com parada em terça e responder-arma.
II

A' voz — fingir á esquerda e evitar d direita-marche — é o inverso do precedente.

Evitar á esquerda com parada de quarta e responder-arma.
2a LIÇÃO

Paradas em occasião de evitar

III

Evitar á esquerda parando a lança e responder-arma.
IV

i
lívUar ú esquerda cum parada de quarta-arma

Evitar à direita com parada de terça e responder-arma.

A' voz — evitar á esquerda com parada de quarta-arma — ao
mesmo tempo e com o passo que se dá á esquerda para-se em
quarta e faz-se a •volta.

4a

II

Para desarmar

Evitar á direita com parada de terça-arma.
III

Evitar á esquerda parando a lança-arma.
IV

Evitar á esquerda abatendo á direita-arma.
V

Evitar á direita abatendo aesquerda-arma.

LIÇÃO

A)

Parada em terça alta

Com o passo á esquerda parado em terça alta e avançando o pé
direito um passo para-a frente agarra-se a lança com a mão esquerda e penetra-se entre esta e o cavallo.
JB)

Parada em quarta alta

Com o passo á direita para em quarta alta e avançando o pé
direito um passo para, a frente agarra-se a lança com a mão
direita.
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a» DIVISÃO

EXECUÇÃO SEM VOZES
FORMATURA EM CIRCULO
Formam-se os discípulos em circulo com dez passos de distancia entre si, o instructor armado com lança passará na frente de
cada um e fará os golpes sobre elle.
Seguem-se as pusições necessárias para os discípulos.
1a LIÇÃO

Quando o cavalleiro passa do lado direito do infante
i
Evitar á esquerda com parada de quarta alta e responder.
II

Evitar á esquerda pirando a lança e golpe de tiro.
III

Evitar á esquerda, abatendo a direita, salto em frente e apontar.
3a LIÇÃO

Quando o cavalleiro passa do lado esquerdo do
infante

Evitar á direita com parada de terça alta e responder.
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II

Evitar à direita abatendo a esquerda, salto em frente e
apontar.
31 LIÇÃO

Quando o cavalleiro carrega directamente sobre a
frente do infante
Evitar à direita ou esquerda ou enganar ã direita ou á esquerda, faz-se a respectiva parada, e responde-se de maneira que
se alcance com a bayoneta o cavalleiro ou o cavallo que passa.
No verdadeiro combate o infante procura encontrar o cavalleiro, e espantar o cavallo por meio de um golpe dirigido sobre a
cabeça, o qual dijtrae a attenção do cavalleiro e obriga-o a tomar
a defensiva.
Quando o cavalleiro está muito perto do infante este evita
curto. Deve-se observar que o lado esquerdo é o mais fraco, elle
estará portanto preparado para defender este. Durante o combate o infante nunca deve approximar-se (à direita ou á esquerda)
de mais porque bastaria um pequeno movimento da perna do cavalleiro sobre o cavallo para fazer saltar este para o lado opposto e lançar portanto o infante por terra.

CONVENÇÕES

"iorneteiro ou tambor
| Coronel ou TenenteCoronel
Major

iandeira
ausica

Ajudante
Quartel-mestre

íecção de corneteiros
ou tambor
Não combatentes

Sargento-ajudante
Ambulância
| S a r g e n t o quartel-]
mestre

Carro de munições

Capitão
Bagagens
Tenente
Direcção
Alferes
Posição primitiva
1° Sargento
Posição definitiva
2° Sargento
Furriel

N. B. — O traço forte representa a linha dos calcanhares da
fileira da rectaguarda.
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LIVRO

TERCEIRO

ENSINO DO BATALHÃO

Disposições geraes
1. O fim da escola de batalhão é ensinar a maneira de manobrar com as unidades que o compõem, e fixar as regras para
o combate, tanto quando o batalhão esteja isolado, como quando
faça parte de uma unidade maior.
2. O Batalhão é a unidade tactica : a sua composição depende
da lei orgânica do exercito, e delle fazem parte, além de um
estado maior e menor, um certo numero de companhias, as
quaes se subdividem pelo modo determinado na E. C.
3. As companhias são numeradas seguidamente, compondo-se
a primeira dos 1° e 2° pelotões, a 2a dos 3" e 4° e assim por
deante. Os offlciaes e sargentos serão distribuídos pelos pelotões, tendo-se attenção a que fiquem, quanto possível, em suas
companhias.
4. A instrucção do batalhão é da responsabilidade do commandante : ô feita no campo, para a applicação das differentes
hypotheses do combate ou para as evoluções em ordem unida ;
e no quartel, por meio de exposição theorica aos officiaes; por
conferências sobre a ordenança ; sobre a theoria e pratica do tiro
e avaliação das distancias; serviço de campanha e pequenas
operações.
E». Ao offlcial immediato ao commandante incumbe o encargo
de dirigir as theorias, inspecionar as diíTerentes escolas, para
que os diversos instructores ensinem uniformemente e sem
nenhuma variante ou alteração o que está prescripto na ordenança.
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O. Ao Ajudante, salvo a interferência que no ensino tomam o
immediato ao commandante e os capitães, pertence fazer a
theoria aos offlciaes inferiores sobre a ordenança e suas
applicações, regra de tiro a differeutes distancias e serviço de
campanha.
T'. A escola de batalhão não varia sensivelmente da de companhia ; todas as regras estabelecidas para ella teem rigorosa
applicação nesti parte da ordenança, que quasi se distingue
daquella em ter linhas mais extensas e columnas mais profundas.
8. A attenção e a firmeza são de rigor em todas as formações
na ordem unida, exigem-se tanto dos offlciaes como das praças
de pret.
O. As evoluções, ou passagem de uma para outra formação,
fazem-se correctamente e sem demorar a cadência nem encurtar o passo, que terão sempre as medidas regulamentares.
Estas mudanças executam-se em accelerado, supposto comecem
em ordinário para a deslocação das testas das fracções, entrando
depois na cadência immediata. Ainda quando, para não fatigar
demasiado os soldados no ensino, se permitte o dobramento ou
desenvolvimento de meio batalhão na primeira cadência, o commandante fará completar a evolução pela segunda.
10. As marchas de costado serão executadas sempre por dois,
quando por pelotões e secções, e por quatro quando por companhia .
11. Na instrucção, o commandante do batalhão colloca-se no
logar onde julgua mais necessária a sua presença, tanto para
observar o relevo do terreno, como para julgar da execução dos
movimentos.
12. Emquauto a extensão ou profundidade da formação o permittam, o commandante ordenará os movimentos á voz. Quando,
porém, este meio directo já não pôde ser empregado, as suas
ordens serão transmitidas pelo ajudante, sargento ajudante, ou
por ordenanças escolhidas ou por toques.
13. O commandante do batalhão dá as vozes geraes, para que
a execução seja simultânea, e os commandantes das unidades
menores aquellas que servem para preparar ou rematar uma
evolução, cuja execução ó singular ou successiva.
Quando, porém, à formação é por columnas de companhias, que
se suppõe a de transição para o combate, o. commandante. do
batalhão faz só o enunciado (ou transmitte a ordem) e dá depois
a voz de marcha, para começar o movimento.
As voltas das differentes columnas e outros movimentos preparatórios são feitos á voz directa dos seus commandantes.
14. Os officiaes estarão sempre attentos ao enunciado da evolução, e quando hajam de deslocar-se fal-o-hão pelo caminho
mais curto ; para os movimentos parciaes que tiverem de ordenar',
sahirão immediatamente á frente da fracção que commandarem,

l

para serem vistos e ouvidos por ella, prevenindo-a do que tem
a fazer á voz de execução. Nos desenvolvimentos em linha, os
commandantes das companhias, quando tenham perfilado da
esquerda, vão aos seus logares pela rectaguarda, para não embaraçarem a frente.
1S. Os pontos de apoio e perfil marcam os extremos do alinhamento do batalhão ; o primeiro no flanco donde se perfila e a
três passos, e o segundo no lado opposto, e a 10 passos do
flanco correspondente. Entre estes se estabelecem os pontos
intermédios.
IO. Nos alinhamentos pelo centro, o ponto de apoio é no
centro, e haverá um de perfil em cada flanco.
IT'. O ajudante sgrve sempre de ponto de perfil; quando
porém deva haver dois destes pontos, o sargento ajudante será o
segundo, no flanco mais próximo. p p onto de apoio é o sargento
ajudante, ou o supranumerario mais próximo do flanco opposto,
conforme o lado donde se perfila. Nos alinhamentos pelo centro
o ponto de apoio é o porta-bandeira.
18. Quando uma fracção der a base para a formação da linha,
dois sargentos da mesma se postarão cada um em frente das filas
dos flancos, voltados para o ponto de apoio, si a base deve ficar
em um dos flancos, porque ficando no centro, voltar-se-hão um
para o outro,
IO. Os pontos intermédios são: na linha desenvolvida, os
guias dos pelotões e do flanco opposto ao ponto de apoio ; na
linha de columnas, os das fracções testas ; e nas columnas, os do
flanco guia das fracções.
20. Os pontos geraes collocam-se voltados para o lado de onde
partí o alinhamento, e postam-se logo após o enunciado da evolução ; e os pontos intermédios a proporção que entrarem as suas
fracções na nova formatura, cobrindo-se pelos já estabelecidos.
21. Nas mudanças de frente da oolumna a pé firme, em que
o batalhão se desloca, os pontos geraes traçam o novo alinhamento, perpendicular ou oblíquo ao antecedente, e quando alinhada a testa, passam a regular o alinhamento em profundidade,
pelo flanco ou pelo centro, segundo num ou noutro ponto for o
guia.
22- Os pontos geraes retiram depois de concluída a evolução
e ao signal de espada feito pelo official superior; e os intermédios á medida que a fracção seguinte receber a voz de olhar
frente.
2'Sí- Nos exercícios de combate em terreno variado serão
supprimidos todos os pontos.
24=- As differentes fracções, assim que entram na linha ou na
columna, perfilam-se rapidamente sem dependência do voz especial, e os commandantes, depois de darem a voz de olhar frente,
mandam-lhes suspender e descansar as armas ; antes de passar
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de uma posição accidental para outra, o commandante do batalhão mandará braço-armas, ou hombro arma, enunciando depois a evolnção immediata. A' voz de suspender e descançar
armas quando dada pelos commandantes das fracções será successivamente a partir da base.
2&i. Para a formatura do batalhão as companhias formam ao
respectivo toque, reunindo-se depois ao avançar, no local e
ordem que se determine. O major ordenará previamente o toque
de guias, correndo logo os guias para serem postados pelo ajudante nos logares que devem occupar, segundo a formação, e
que marcam os pontos onde hão de dirigir-se os flancos direitos
de suas companhias.
2&. Reunido o batalhão, o major veriflcaráa divisão, mandando
executar movimentos de arma às diversas fracçOes, e bem assim
fazendo volver as companhias aos flancos.
Os pontos tomarão distancias para ordem aberta; darão
tantos passos de ponto a ponto quantas forem as filas das companhias.
*SV' Concluída esta verificação, e chegado o commandante, o
major far-lhe-ha entrega do batalhão com as armas no braço ou
hombro, dando parte das occurencias.
2&. Os officiiies superiores e ajudante trarão as espadas como
os demais offiuiaes combatentes, quando, porém, se acharem a cavallo e na posição de braço-espadas, apoiarão o punlio sobre a
coxa direita. Os ofiflci i es não combatentes e os sargentos ajudante e quartel-rnestre conservarão as espadas embainhadas.
O porta-bandeira &erà um subalterno escalado.
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caram, com excepção do capitão, que ficará na direita da fileira
da frente e coberto em cerra-fila pelo guia direito, e dos guias
das secções esquerdas que formarão na fileira supranumeraria: à
esquerda do pelotão da esquerda do batalhão formará o ofHcial
menos graduado desse pelotão.
£SSi. O batalhão em linha divide-se em duas alas denominadas
direita e esquerda, conforme o logar que occuparem na formação
de occasião.
33. Na ausência de uma companhia tirar-se-ha das outras
pessoal necessário para constituir sempre a quarta, ainda que
fiquem todas ellas com pessoal muito reduzido.
34. O porta-bandeira fica entre as duas alas, na fileira da
frente, e coberto por um dos guardas da bandeira, seguindo-se-lhe
á esquerda um guarda e o commandante da companhia da direita
da ala esquerda. Na sua direita ficará um guarda e logo em se,guida o ultimo pelotão da ala direita,
Em linha:

CAPITULO I
SECÇÃO I

ORDEM EM LINHA DESENVOLVIDA
ARTIGO I

Formação e divisão
30. O batalhão esta em linha desenvolvida, quando as suas
companhias se acham contíguas e no mesmo alinhamento.
31. Cada companhia forma na linha pelo modo estabelecido na
B. C.^occupando todos os indivíduos os logares que ahi se mar-

. Os individuos do estado maior e menor occupam os
seguintes logares:
O commandante, na rectaguarda do centro do batalhão e a
quarenta passos de distancia; o major, ou quem o substituir, no
centro da ala esquerda e a vinte passos ; o ajudante no centro
da companhia da direita, e o sargento ajudante, no centro da
companhia da esquerda, ambos a 10 passos de distancia; a musica em três ou quatro fileiras, correspondendo o flanco direita
ao do pelotão do centro, e também a 10 passos de distancia, os
músicos de pancadaria na ultima fileira, o mestre á direita da
terceira e o contra-mestre á esquerda.
Os corneteiros, em duas ou três fileiras, segundo o seu
numero, alinhados pela musica e correspondendo o flanco esquerdo
ao do pelotão que forma á esquerda da bandeira; o corueteiro
mor na direita da ultima fileira,

T
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O quartel-mestre, cinigiSes e capollão, por ordem do graduação ou de antigüidade, formam em uma linha, correspondendo
ao centro e a 20 passos de distancia.
f As praças do estado menor, não comprehendidas nos logares
já designados, formam a quatro passos á retaguarda da Jinha
antecedente, tendo nos flancos os soldados portadores das mochilas de ambulância. Todas as distancias são contadas, quando não
ha referencia immediata, da linha de calcanhares da segunda
fileira.
Nas paradas dentro do povoado, ceremonia, cortejo, ou outras
em que a infantaria forma toda em linha desenvolvida, formando
alas ou guarnecendoasruas de transito, os batalhões guardam
entre si osintervallos necessários, para que entre cada corpo, e
nesse intervallo, se colloquem por sua ordem as classes como na
columna de marcha, reduzida a distancia que as separava e
guardando unicamente o intervallode dous passos entre si. o batalhão, assim formado, ficará pela ordem seguinte: a musica,
os corneteiros, o olíicial iramedi^to ao commandante, depois o
batalhão desenvolvido, e na esquerda delle o ajudante no seu
logar, o sargento ajudante e os não combatentes. O commandante collocar-se-ha na frente do centro, á distancia que permittira
capacidade do local.
ARTIGO II

Alinhamentos
3O. As prescripçSes da E. R. e da E. de C. sobre alinhamentos cabem inteiramente na parte applicHvel da E. B. O commandante manda: Batalhão pela direita (esquerda ou centro)
— perrtlar. Logo o fiscal corre ao ponto indicado, e, rectificando
o alinhamento, manda olhar frente.
ARTIGO III

Ordem aberta
. Para a separação das fileiras, o commandante mandará:
Abrir fileiras-marcha

A' voz de advertência, o major corre à direita do batalhão a
seis passi >s do flanco da fileira da frente ; o ajudante corre também à direita para alinhar a fileira da retaguarda e todos os
mais praticam o que ficou disposto na E. de C,

A' voz de marcha, os guias direitos entram na fileira da
vanguarda e todos os oíHciaes combatentes e o porta bandeira
avançam dous passos, cobrem de costado, voltando-se para o
major fiscal, e volvem á frente á voz de firme, dada por este.
Ó ajudante, depois de mandar olhar frente, vai collocar-se â
esquerda da linha.
O commandante a 20 passos na frente e correspondendo ao
centro do batalhão.
38. Para voltar à ordem cerrada pratica-se o queficouindicado na E. de C. sendo as vozes:
Unir fileiras-mareha

A' primeira voz os guias direitas vão â retaguarda para dar
passagem aos offlciaes, e todos retomam os seus logares na
ordem primitiva á voz de execução.
ARTIGO IV

. Para a execução do manejo de arma, o batalhão passa á
ordem aberta, dando o commandante a voz:
Para manejo de arma—abrir fileiras— nr.arena

com o qual se separam as fileiras, passando à retaguarda do
centro das companhias, e a seis passos, os commandantes que
estavam na linha, onde são substituídos pelos guias direitos; o
porta-bandeira conserva-se no seu logar.
O manejo de arma executa-se pela ordem prescnpta e os guias
na fileira praticam todos os movimentos.
40. Terminado o manejo de arma, o commandante mandará:
Manejo

de fogo—unir fileiras—marcha

As fileiras unem-se, porém os commandantes conservam-se na
retaguarda do centro para o manejo de fogo, no qual se seguirá
a ordem estabelecida.
41. O major é quem, de ordinário, manda executar os manejos, e quando termina o primeiro, fará unir as fileiras, para
executarem o de fogo. Os offleiaes só entram nos seus logares
depois daste terminado.
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ARTIGO V

Posição do offlcial com a bandeira
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semelhante por que é conduzida a espingarda. O braço direito
estendido, com o dedo pollegar da mão direita pela parte interior
e os outros alongados pela frente ; a mão esquerda abraçando a
haste. O pannoda bandeira desfraldado.
IVo braço

Sentido

43. Achando-se o porta-bandeira na posição de sentido, terá a
haste da bandeira descansada no terreno, segurando-a com a
mão direita, na altura do hombro : a haste flca na posição vertical e o couto junto ao pó direito. A bandeira estará colhida
por duas voltas, que a mesma mão direita mantém firmes.
Ao braço

(Estando apresentada)
(Dous tempos)
1°, ambas as mãos conduzem a bandeira ao lado direito
e a direita introduz o couto no descanso.
2°, a mão direita sobe a segural-a na altura do hombro, e a
mão esquerda retira ao lado.

(Dous tempos)

Déscaoçar

4:3. 1°, por um impulso da mão direita eleva a haste, que a
esquerda vai amparar junto ao hombro direito; 2°, com a mão direita introduz o couto no descanço da bandeira, subindo depois a
segurar a haste na altura do hombro, ficando o dedo pollegar
pela parte posterior e voltado para a lança, e os outros abraçando
a haste pelo lado da frente, A mão esquerda retira ao lado.
i

(Dous tempos)

.48 . 1°, eleva um pouco a haste com a mão direita até sabir
dó descanso.
2°, deixa-a escorregar por entre a mão até que o couto assente
no terreno junto ao pé direito.

Inclinar

Descansar

4,4:. Com a mão direita tira a haste do deacanço, deixa-a descer
ato a altura do joelho e inclina-a no hombro direito, ficando o
dedo pollegar pela parte inferior e os outros estendidos pelo
superior.
Perfilar

4O . Si a tropa depois de descançar as armas recebe a voz de
descansar, o porta bandeira conduz esta à frente, ficando o couto
entre as pontas dos pés ; a mão direita, com o dedo pollegar pela
parte interior e os outros abraçando a haste pelo exterior, ficará
na frente do peito ; a mão esquerda vai apoiar-se sobre a direita.
A' voz sentido vai á posição n. 42.

4E>. Restitue a haste a vertical, e com o auxilio da mão esquerda, eleva-a para introduzir o couto no descanso.

ARTIGO vi

Apresentar

Fogos em ordem unida

(Dous tempos)

4,&. 1° a mão direita desça ao longo da haste, emquanto a
esquerda a vae amparar na altura do hombro; 2° tirando a
haste do descanso, leva a bandeira á frente do corpo, por modo

Os fogos de batalhão em linha executam-se do modo por
que foi regulado para a companhia mobilisada; porém no fogo por
companhias, a segunda (si o fogo começar pela direita) não esperará que a primeira tenha as armas carregadas para disparar
as suas, mas seguir-se-hão umas ás outras com o intervallo de
-28
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uma voz ; quando o commandante da primeira der a de preparar
e carregar, o da segunda mandará : segunda companhia a...
metros; quando o primeiro mandar armas o segundo mandará
preparar e carregar ; e o immediato : terceira companhia a...
metros, e assim por deante. A' voz ou toque de cessar fogo, os
commandantes das companhias fazem-lhes extrahir cartuchos.
6íl. Sobre vindo a necessidade de fazer fogo para a retaguarda,
o commandante mandará inverter a frente com a voz — mudar
de frente para a retaguarda.
83. Em todos os fogos, o porta-bandeira passa logo á retaguarda, tomando logar na frente da secção da musica e é substituído na fileira pelo seu cerra-fila.
ARTIGO VII

Mudança de frente
H3, O batalhão em linha desenvolvida, quando tenha de
operar com a segunda fileira na frente, sem que seja para uma
pequena marcha directa, o commandante mandará :
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companhia por batalhão e indicando-S6 o guia no centro. O
immediato ao commandante ó quem vai marcar a,direcção ao
porta bandeira, postando-se a seis passos na sua retaguarda e
conservando-se flrnvj até a voz—alto, correndo então a rectificar
o, alinhamento e dando a voz de—olhar frente.
£>£>. A marcha para o flanco, estando o batalhão em linha,
executa-se pelo passo lateral ou pela marcha de costado a
quatro, e com as mesmas vozes, substituindo companhia por
batalhão
A bandeira e os individuos do estado-maior e menor marcham
nos mesmos logares.
S6. O batalhão marchando de costado, muda de direcção e
forma-se em linha para um dos flancos, como a companhia.
S1?1. Quando nos desenvolvimentos resultarem espaços abertos, ou restarem filas na retaguarda, pela irregularidade das distancias ou intervallos da formação anterior, o commandante
corrigirá o defeito fazendo marchar para o flanco as companhias correspondentes, cujos commandantes sahirão à frente
para lhes dar a voz de alto logo que tenham effectuado a deslocação necessária.

SECÇÃO II

Mudar a frente para a retagurda
— meia volta-volver

A' advertência, os indivíduos do estado-maior e do estadomenor correm pelo flanco mais próximo, a postar-se na face
opposta em logares correspondentes aos que oçcupavam, mudando
de ala. As companhias praticam o determinado na E. C. trocando os commandantes de companhias de logar com os seus
cerra-filas ; p mesmo faz o porta-bandeira.
Os outros inferiores da primeira fileira entram na fileira da
frente. A' voz de execução todos fazem a meia volta inclusive o
offlcial que estava na esquerda que passará para frente.

ARTIGO VIII

Marcha directa e para o flanco
:. O Batalhão em linha só excepcionalmente executará a
marcha directa, e nunca em extensão além de cincoenta passos.
A execução é como se explicou na E. C., substituindo-se nas vozes

ORDEM EM LINHA DE COLUMNAS
ARTIGO l

Formação e divisão
S8. A linha de columnas é a formação em que as companhias,
em columnas de secções ou pelotões teem as suas testas sobre o
mesmo alinhamento e com intervallos de desenvolvimento ou
reduzidos até seis passos, tomando neste caso a denominação de
linha de columnas contíguas.
SÓ. O batalhão em linha de columnas divide-se em duas alas,
como na linha desenvolvida, e o flanco guia de cada columna
é o direito, quando a pé firme.
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©O. Na linha de columnas, a collocaoâo é como se segue:

ARTIGO II

Alinhamentos
©S3. A linha de columnas perfila-se do mesmo modo que a linha desenvolvida.
ARTIGO III

Marchas
©3. A linha de columnas pratica a marcha directa mandando
o commandante :
Avançar em linha—ordinário—marcha

Os corneteiros, a três passos de distancia na retaguarda das
columnas a que pertencem, a bandeira, a seis passos de distancia
da retagurada da columna do centro, ou daquella que constituir
a reserva.
A musica a três passos de distancia dos últimos, os não combatentes, a três passos da musica, si as columnas tiverem a frente
de pelotão ficam na mesma linha, a musica e os não combatentes,
com dous passos de intervallo, o commandante, a seis passos à
retaguarda da fracção antecedendo, tendo o ajudante á sua
esquerda, o major e sargento ajudante na mesma linha do
commandante e na columna da esquerda.
Na retaguarda do commandante, ou antes da columna de
reserva e á distancia que convier, se disporão as ambulâncias,
carros de munições e bagagens.
O corneteiro-mór ou o cabo de tambores, acompanha o commandante, e o cabo de cometas ou um corneteiro escolhido o
major.
Os offlciaes que teem logar fixo na companhia continuarão a
tel-o.
O capitão fica á direita do guia direita da fracção testa.
Quando a linha de columnas for de pelotões a disposição a
tomar é idêntica.
€51. Na ordem aberta, executada com as mesma vozes que na
linha desenvolvida os officiaes superiores, ajudantes e não combatentes occupam os logares alli prescriptos; a bandeira vai á
frente da fracção testa da columna do centro, e as columnas
praticam como si estivessem isoladas ; o capitão ficaiá na direita
da linha dos officiaes da primeira fraceão ou testa,

A direcção da marcha é dada pelo guia direito da fracção testa
da columna immediatamente á esquerda do centro.
Todas as columnas rompem a march i ao mssmo tempo, tendo
os commandantes o cuidado de manter os intervallos de separação.
64. Para cessar a marcha, o commandante dá a voz :
Batalhão—alto

Os commandantes das columnas corrigem os intervallos, si
preciso for, sobre o lado do guia, e rectitícado depois o alinhamento pelos chefes das fracções, todos retomam os seus logares.
©S. A marcha retrograda é executada pelo mesmo modo,
dando o commandante a voz:
Retirar em linha—ordinário—marcha

A execução ó inteiramente a mesma.
©6. Para voltar á antiga frente mandará :
Batalhão—meia volta—alto
Escalão
1

e ?". Estando o batalhão em linha de columnas de pelotões ou
secções a pé firme e querendo avançar ou retirar em escalão, o
commandante mandará :

-
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Avançar em escalão pela direita (esquerda)
A esta voz o commandante da columna da direita (esquerda)
manda avançar designando-lhe o guia direito e passa a esse
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"yO. Estando o batalhão em escalão a pé firme, fomar-se-ha
em linha de columnas, mandando o commandante:
l>inlm de columnas sobre a direita (esquerda)
—ordinário—marcha

A' voz de advertência, a columna do flanco indicado receberá
de seu commandante a voz de firme e os guias da fracção testa
sahem logo a marcar os pontos, voltando-se para a direita (esquerda), e a de execução, as outras marcharão para o seu alinhamento, si a primeira for avançada, aliás, os seus commandantes, á primeira voz, mandar-lhes-hão fazer meia volta, seguindo depois como no primeiro caso. O guia na marcha é sempre do lado da base.
As columnas avançando, recebem dos seus commandantes a
voz de alto, quando as fracções testas cheguem a dous passos do
alinhamento da precedente firme; e retirando quando as da cauda
o tenham excedido os mesmos dous passos. Os commandantes
daquellas fracções, para as perfilarem (não havendo pontos intermédios) postam-se a dous passos do flanco do lado da base
voltados para esta, cobrem pelos pontos, e volvendo, para a linha, dirigem o alinhamento para o ponto de perfil.
"TM. Si o escalão fosse em marcha, e o commandante quizesse
formar a linha sobre a columna mais avançada, daria a voz :
Batalhão—linha de columnas
flanco, si ahi não estiver. Apenas a columna se tiver adeantado
a uma distancia igual à sua frente em linha, o commandante da
immediata seguirá o movimento e assim successivamente.
CS. Querendo retirar na mesma formação, o commandanta
mandará :
Retirar em escalão pela direita (esquerda)

Então o commandante da columna do flanco indicado mandalhe fazer meia volta, e marchar, e assim successivamente praticarão os das outras columnas.
. Para fazer alto em cada um dos casos, o commandante
mandará :
Batalhão—alto— ou—
Batalhão meia volta— alto

As columnas fazem alto, ou volvem ã antiga frente, e todos
retomam os seus logares.

Para a execução, o commandante da columna avançada darIhe-hia a voz de alto, e os das outras fal-as-hiam avançar até sã
alinharem por aquelía.
Vfi . Si o batalhão retirasse em escalão, a linha formar-se-hia
do mesmo modo e com as mesmas vozes sobre a columna mais
retirada, cujo commandante lhe mandaria : meia volta-alto, á
voz de advertência.
f s. Querendo, em linha de columnas, executar a marcha
para o flanco, o commandante mandará :
Marchar para direita (esquerda)
— ordinário— marcha

A' voz de advertência, os commandantes das columnas mandam-lhes—direita (esquerda)—volver, e vão postar-se na esquerda
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(direita) a dous passos das filas testas; à voz de marcha todos
rompem o passo; o alinhamento em profundidade ó conservado
pelos guias das fracções que eram testas das columnas, os quaes
marcharão no mesmo enflamento ; e os commandantes terão o
cuidado de conservar, durante a marcha, a distancia que devem
guardar entre as columnas successivas.
f^ác. Si a linha de columnas fosse em marcha directa, e quizesse passar á de costado, o commandante daria ainda a mesma
voz, supprimida a de marcha.
"7£5. Para fazer alto com a frente primitiva, ou para retomar
marcha directa, o commandante mandará :

-do traçado do novo alinhamento. Para perfilar, os comman•dantes das fracções praticam como se explicou.

Frente á esquerda (direlta)-alto—ou-volver

voltando-se as fracções para o flanco indicado e fazendo alto,
ou proseguindo na marcha directa e indicando logo os commandantes das columnas o lado do guia.
"?&. Em todos os movimentos em linha de columnas, si uma
dellas encontrar um obstáculo, torneal-o-ha, afastando-se o
menos possível, e retomará o seu logar no alinhamento apenas
o tenha vencido.
ARTIGO

IV

Mudanças de frente e direcção
'. O batalhão em linha de columnas a pé firme mudará a
frente para o flanco (a mais de 45°) mandando o commandante :
Mudar a frente para a direita (esquerda)
— ordinário—marcha

A' voz de advertência, o commandante da columna da direita
(esquerda) manda-lhe mudar a frente para a direita (esquerda)
sobre o flanco direito (esquerdo) E. C., não dando porém a voz de
marcha. Ao segundo mandamento, a columna base executa a
mudança de frente e as outras rompem a marcha, fazendo-lhes
os seus commandantes executar mudanças successivas de direcção (E. C.) por fôrma que as testas se achem parallelas á
nova direcção quando chegarem ao alinhamento da fracção da
cauda.da base, e dando-lhes a voz de alto, quando a dous passos

Si a mudança, de frente 33 devesse fazer retirando um
flanco, a voz do commandante seria:
Mudar a Frente para a direita (esquerda) sobre o
ílanco esquerdo (direito)
—Ordinario-marclia

Então, á voz de advertência, o commandante da columna da
esquerda (direita) mandaria do mesmo modo mudara frente para
a direita (esquerda) sobre o flanco direito (esquerdo) e os das
outras dar-lhes-hiam a voz: meia volta-volver.
— 23
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Ao mandamento de marcha, a primeira columna executa a
mudança de frente, e as outras rompem o passo, fazendo-lhes os
seus commandantes mudar de direcção. indicando-lhes o guia
direito para entrarem parallelas no alinhamento da base, e
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Mudar a frente para a direita (esquerda)
—ordlnarlo-marcha

A' voz de advertência, os commandantes, das columnas man•dar-lhes-hão mudar a frente para a direita (esquerda) sobre o
flanco direito (esquerdo), executando-se o movimento á voz
geral do commandante do batalhão.
8O. Quando o batalhão formado em linha de columnas tenha
de mudar a frente para a retaguarda, o commandante mandará:
Mudar a frente para a retaguarda—Mela volta-volver

A' voz de advertência, os offlciaos montados e o sargento
ajudante passam logo pelo fianco da columna mais próxima a
tomar posição na antiga frente, em pontos correspondentes
àquelles que occupavam, mudando de ala ; a bandeira, musica,
etc., volvem aos lados, e marcham em accelerado a formarem-se
no lado opposto da columna immediata. As columnas preparam
a mudança e os commandantes vão aos logares que lhes pertencem em a nova frente.
A' voz de execução, todos fazem a meia volta.
81. Marchando o batalhão em linha de columnas, mudará de
'direcção dando, o commandante a voz:
Mudar de direcção á direita (esquerda)

dando-lhes as vozes de meia volta-alto, quando as fracçôes da
cauda o tenham excedido dous passos.
O alinhamento faz-se como no caso do numero antecedente.
r
y&. Si as columnas estivessem em escalão e o conamandante
quizesse mudar a frente, a voz seria:

Os commandantes das columnas mandam-lhes logo mudar de
direcção para o fianco indicado. (B. C.)
A columna extrema, sobre a qual se executa o movimento,
veritica a conversão de 90°, e recebe a voz de alto quando determinada ; as outras operam a conversSo até a obliqüidade requerida, marchando depois para a nova linha, e por modificações
successivas chegarão à formação paral leia com a columna base,
recebendo a voz de alto quando a dous passos do novo alinhamento, estabelecido corno ua mudança de frente, apenas esta
suspende a marcha.
&2. Si a linha de eolumaas marchar de costado para o flanco
direito (esquerdo) e tiver de mudar numa direcção perpendicular
ou oblíqua, a voz será ainda a do numero antecedente.
Para a execução, o commandante da columna que marcha na
frente mandará rodar para a esquerda (direita) (E. C.) e as outras
•continuarão a marchar na mesma frente, verificando a conversão no mesmo ponto em que a primeira a praticou.
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ARTIGO VI

ARTIGO V

Augmento e diminuição de frente,
Augmentar e reduzir intervallos
8O. O batalhão formado em linha de columnas, augmenta ou
diminua a frente das columnas, mandando o commandante:
83. Formada a linha de coliimnas por qualquer dos modosapontados, si o cominandante quizesse diminuir-lhe a extensão,,
approximando-as umas das outras até ao extremo limite de seis
passos, mandaria:
Reduzir Intervallos á direita (esquerda)
(ou centro) ordinário—marclia

A' -voz de advertenc ; a, o commandante da columna da direita
(esquerda ou centro), dá-lhe logo a voz de urine, e os das outrasmandam-lhes volver para o lado indicado ; á de marcha, designam-lhes o guia, e as columnas marcham para o flanco; e quando
chegam a seis passos da que lhe antecede, os seus commandantes
mandam-lhes fazer alto com a frente pi imitiva, e rectificado o
alinhamento, todos entram nos seus logares.
84. Para voltar à posição antecedente, o commandante dá a»
vozes: Augmentar intervallos á esquerda (direita ou aos lados ).
Ordinário—marcha

A' voz de advertência, a columna da direita (esquerda ou centro) recebe do seu commandante a voz firme ; e os das outras
mandam-lhes volver para o lado indicado ; á voz de marcha,
designam-lhes o guia e as columnas movem-se para o flanco,
recebendo dos commandantes as vozes para fazer alto e volver
á frente primitiva, logo que tenham ganho o intervallo de desenvolvimento.
8£í. A linha de columnas tem, portanto, vistos osdous números antecedentes, limites de máximo e de mínimo, para o
intervallo que as sopara ; dentro delles o commandante, segundoa conveniência, pôde reduzir os intervallos, ou augmental-os indicando a voz:
Reduzir intervallos a .. passos, etc., ou augmentar intervalles a passos
etc.

Formar pelotões (seeções) ordinário — marcha

Ao primeiro mandamento, os commandantes das columnas dão
as vozes precisas para se fazerem os movimentos preparatórios,
e a evolução executa-se á voz de—marcha—do commandanto do
batalhão.

SECÇÃO III

ORDEM EM GOLUMNA
ARTIGO I

Formação e divisão
8p bis. A ordem profunda comprehende : a columna a distancias inteiras ou aberta e a columna cerrada.
. A formação em columna de secções é a mesma que para
companhia isolada tendo demais o capitão na direita da primeira
fileira da fracção da frente um pouco afastado do guia direito.
O estado maior e menor occupam os logares indicados na figura.
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Golumnas de secções
guando em marcha

quando firme a columna

quando firme ou em manobra
quando firme ou em manobra
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88. Na columna de pelotões tudo o mesmo que se viu na
companhia, ficando o commandante da companhia na direita do
pelotão da frente um pouco afastado do guia direito.
8O. Os do estado-maior e menor como na columna de secções
do batalhão, isto é, em posições correspondentes.
9O. Na columna de companhias formarão ellas uma á retaguarda das outras, tendo o seu pessoal nos mesmos logare* que
quando em linha isolada, menos o capitão, quo ficará na frente
do centro.
OI. Os do estado-maior e menor como na columna de secções
do batalhão. Na marcha, a musica irá na frente ; os corneteiros,
a seis passos á retaguarda da musica ; o commandante, a seis
passos à retaguarda dos corneteiros ; o ajudante, pouco à retaguarda e á esquerda do commandante ; o major nas marchas
de estrada na retaguarda de toda a columna e nas outras marchas, á retaguarda e á direita do commandante.
Na columna de manobra estarão: major, ajudante, sargento
ajudante todos numa linha á direita da columna, o commandante
no logar que melhor possa observar:
&2. O batalhão em columna pôde abrir as fileiras para os
actos de revista ou continência, com as vozes já designadas. Cada
pelotão (companhia) pratica estes movimentos como si estivesse
isolado; a bandeira, a voz de advertência, passará para a frente
do guia da fracção testa e á de marcha praticara como na linha.
O commandaute avançará também dous passos, conservando-se
no flanco guia; os músicos e os corneteiros, correm ao flanco direito, alinhando-se os primeiros pela testa e os corneteiros pela
segunda fracção com seis passos deintervallo.
O3. O capitão na ordem aberta ficará na linha de offlciaes da
fracção da frente e na columna de companhias na direita também
da linha de offlciaes; os outros ficarão nos mesmos logares,que
quando em columna firme.
ARTIGO II

Mudança de frente
quando firme ou em manobra
quando em manobra

quando em marcha de estrada

O4. A columna a pé firme muda a sua frente para a direita
(esquerda) com as vozes:
Mudar a frente para a direita (esquerda)
—esquerda (direita)-voiver
—ordinário—marcha

A execução é inteiramente semelhante ao qua ficou ensinado.
(E. C.)

— 185 —

- 184 OS . Si, nas mesmas circumstancias, houvesse de mudar a
frente sem perder terreno, as vozes seriam:
Mndar a frente para a direita (esquerda),
sobre o flanco direito (esquerdo)

Empregando-se na execução os meios previstos na E. C.
OG. A mudança em disposição oblíqua executa-se como ficou
ensinado (E. C.) com as vozes :
Mudar a frente em direcção oblíqua para a
direita (esquerda) sobre o flanco direito (esquerdo)

a voz:

. A mudança de frente para a retaguarda verifica-se com
Mudar frente para a retaguarda
—meia -volta — volver

Apenas enunciada a mudança, a musica, corneteiros e os
mais que formam na cauda do batalhão, volvem ao flanco reverso
e vão na segunda cadência tomar os seus logares na nova cauda,
os offlciaes superiores, ajudante e sargento-ajudante mudam de
flanco e postam-se nos logares correspondentes no outro meio
batalhão ; o commandante passa ao flanco guia, e á voz de — volver, todos os mais praticara o que ficou explicado na E. C.
ARTIGO III

100. A marcha para a retaguarda executa-se do mesmo
modo e com as vozes :
Retirarem columna—meia volta-volver
—ordinário—marcha

101. Em qualquer dos casos acima tratados, a marcha interrompe-se-com as vozes:
Hatalhao-alto—ou—Batalhão—meia volta-a I to.

í O3. Para marchar pela diagonal, o commandante mandará
o primeiro mudar a frente até a obliqüidade requerida, e depois
indicado o ponto de direcção, faz executar a marcha directa.
1O3. A columna ganha terreno para qualquer dos flancos
por meio da marcha de costado e com as vozes :
Marchar para direita (esquerda) — Direita (esquerda)-volver — ordinário — marcha

e ganha a posição desejada :
KataShâ» : Frentes» esquerda (direita)-alto.
ARTIGO IV

Mudança de direcção

Marchas : directa, oblíqua e de costado
98. O batalhão formado em columna pode mover-se em
toJas as direcções.
A marcha em columna de companhias só se fará raras vezes
em terreno adequado.
99. Para avançar com a mesma frente, o commandante indicará ao guia um ponto nesta direcção, ao qual se deve dirigir,
e o guia, voltado bem para esse objectivo, escolherá os pontos
intermédios que lhe sirvam como de° balizas para regular a
marcha.
O commandante mandará :

lOd=. As columnas em marcha mudam de direcção da
maneira e com as vozes já indicadas na E. C.
ARTIGO v

Cerrar e abrir distancias
1O£». A columna aberta pôde converter-se em cerrada, e
esta naquelln, diminuindo ou ampliando as suas distancias pelo
.modo já explicado na E. C. com as vozes :

Avançar em columna — ordinário — marcha

A execução é em tudo semelhante ao que ficou disposto na E. C.

Cerrar a columna — ordinário — marcha.
-Si
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e no segundo ciso ; .
Abrir distancias — ordinário —marcha

ou :
Abrir distancias para a retaguarda— Meia volta
•volver — ordinário — marcha

ARTIGO vi

Augmento e diminuição de frente
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(E. C.) é conveniente o alterar de quando em quando a posição
da arma, para evitar a fadiga que causaria numa, constante situação .
113. O commandante indicará de espaço a espaço de tempo
uma nova posição por meio da voz, a qual será successivamente
repetida pelos commandantes de pelotão ; ou poderá mesmo autorizar o commandante da primeira fracção, a alterar as differen
tes posições da arma, o que será seguido por todos os mais.

sacçio iv
PASSAR DE UMA A OUTRA FORMAÇÃO
ARTIGO I

1O6. O batalhão em columna aberta ou cerrada, augmenta
ou diminue a sua frente pelos meios empregados para uma só
companhia (B. C.) dando o commancLinte as mesmas vozes.
ARTIGO VII

Da linha desenvolvida á linha de columnas
113. Para passar da linhi desenvolvida a linha de columnas
de secções, o commandante mandará :
Unha de columnas de secções ordinário—marcha

Columna de marcha
IO'?. A marcha faz-se por secções, pelotões ou a quatro;
porém habitualmente será por secções.
1OS. Nas marchas de estrada, em que nem mesmo a formação ordinária de costado seja applicavel, empregam-se os
meios já citados na E. C.
1OO. A columnade marcha admitte, quando o transito se fnz
por fora do povoado, mais liberdade nos movimentos e na posição da arrna, que cada um levará como lhe convenlm, comtanto
que não seja atravessada na mochila, ou por modo que offenda
os camaradas vizinhos, nos movimentos circulares que fizer.
110. Para facultar ao batalhão essas franquias necessárias,
que libertam dos rigores exigidos em todas as evoluções e
manobras, o commandante, quando tenha passado as povoações,
dará a voz :
A' vontade

que s?.rn repetida pelo eommamlante do pelotão da frente e successivamente por todos os demais até a cauda da colu-rnna.
111. Nas marchas dentro do povoado e na própria guarnição,
em que não se permiltem .as liberdades da marcha à vontade-

A' voz de advertência, os commandantes das companhias sahem
à frente e mandam-lhes — formar columnas de secções sobre a diretía (E. C.) executando-se o movimento à voz de marchado
commandante.

114. Si o commandante quizesse dar menos profundidade ás
columnas, compondo-as de duas fracções, unicamente mandaria:
de columnas de pelotões ordinário — marcha

Então os comnnndantes das companhias mandariam formar
columnas de pelotões, e tudo se praticaria como no numero antecedente .
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ARTIGO II

Columna de pelotões sobre a direita (esquerda)
pelotões, direita (esquerda)-volver — ordinário
—marchn.

Do linha desenvolvida á columna.
11S. O batalhão desenvolvido fôrma em columna para
qualquer dos flancos, mandando o commandante:
Columna de pelotões (secções), frente á direita
(esquerda) pelotões (secções) á direita (esquerda)
formar—ordinário—marcha

A execução é exactamente conforme ao que ficou explicado na
E. C.
11O. Si o batalhão fosse marchando de costado e o commandante o quizesse passar á ordem em columna, fal-o-hia do mesmo
modo, mandando (E. C.)
Columna de companhias pelotões (secções)
Companhias pelotões, (secções) pela esquerda (direita) frente formar alto ou em frente

11 "^ Si, estando a pé firme e tendo de avançar ou retirar, o
terreno fosse coberto de obstáculos (E. C.) o commandante
mandaria volver a um flanco e rodar os pelotões para a direita
ou esquerda, volvendo depois à frente requerida, si quizesse
marchar para qualquer dos flancos, ou fazendo alto e frente á
esquerda ou direita, si pretendesse metter em columna.
118. O batalhão desenvolvido em linha fôrma columna cora
a mesma frente, mandando o commandante:

A execução é idêntica á que ficou explicada na E. C. A fileira,
supranumeraria do pelotão base cerra a um passo á voz de advertência, e os guias occupam os seus logares, apenas desembaraçados.
11O. Si a conveniência determinar que a testa da columna
não tenha frente de pelotão, o commandante indical-o-ha com a
voz:
Columna de secções sobre a direita (esquerdal

E mandando volver e marchar, tudo se executará como no
caso do numero antecedente.
1Í3O. A columna por companhias faz-se por modo idêntico.
121. Devendo formar-se a columna sobre o centro, o commandante mandará:
Columna de pelotões ou secçõe» sobre o centro —
ao centro-volver — ordinário — marehi»

A evolução faz-se por modo idêntico ao que se fez na companhia.— A fracção pelotão: ou secção logo á direita da bandeira
recebem a voz — firme — Todas as outras volvem ao centro e
deslocam as da ala direita para à frente e a de outra ala para a
retaguarda.
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132. Si fosse colurnna cb companhias o processo seria o
mesmo, porém ellas volverum por quatro pira o centro.
As duas fracções juntas ao centro, isto é, de um e de outro
lado fazem, em todos os casos, direita rodar e quando teem ganho
as distancias sufflcientes outra vez esquerda rodar; as outras
entrarão, mesmo obliquamente.

ARTIGO III

Da linha de columnas á linha desenvolvida

ARTIGO IV

Da linha de columnas á columna
Estando em linha de columnas, o batalhão passa a
columna com as vozes :
Columna de pelotão ou seccão sobre a direita
(esquerda) — ordinário—marcha

A' voz de indicação, o commandante da columna do flanco indicado dá-lhe a voz — firme —, e os das outras a de meia volta
volver, passando caria um ao seu logar. A' de execução, inchado
o lado do guia, as columnas seguem a marcha directa, volvendo

133. Para passar da linha de columnas á linha desenvolvida
o commandante mandará:
Km linha — ordinario-marcha

A' voz de advertência, os commandantes das columnas mandam-lhes : em linha sobre a esquerda, esquerda-volver, (E. C.) e

á voz de marcha, cada um praticx o que ahi ficou disposto. Os
commandantes das companhias rectíflcam-lhes o alinhamento.
134?. Si a linha de columnas tivesse reduzido os intervallos
que as separavam no momento da sua formação, é claro que os
deveria augmentar até a extensão do desenvolvimsnto, para
desdobrar depois.

cada uma successivameute pelas vozes esquerda (tireita)-volver,
quando chegue á sua altura e entram na columna de batalhão
com as vozes : fi ente á esquerda (direita)-aüo. Q mesmo se fará
sobre o centro firme, avançando a columna da direita neste
caso.
13G. Estando em linha de columnas de pelotões ou secções,
para formar a columna de pelotões ou secções com a frente para
a direita (esquerda) o commaudante dará as vozes :
dolumna de pelotões ou secções, frente ú direita
(esquerda) — ordinário—marcha
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Ao enunciado da evolução, 03 commandantas das columnas
mandara-lhes:

A' indicação, o commandante da companhia, pelotão ou secção
testa dá logo a voz—firme e as guias estabelecem a base do
alinhamento à voz de volver, todos os mais volvem para o
flanco indicado, e á de marcha, seguem para entrar na linha
(E. C.).

Mudar a frente para a direita (esquerda) sobre o
flanco direito (esquerdo)

A' voz de marcha, as columnas executam a mudança de frente.
l£2y. Nesta situação as columnas apresentam distancias
irregulares, que o commandante (si preciso for) igualará,
mandando cerrar a columna.
1SÍS. Da formatura em escalão de columnas de pelotões ou
de secçõas pode-se passar a columaa de pelotões ou secções ou
vice-versa com as vozes :
1° caso — Columna de pelotões ou secções sobre a direita (esquerda)— ordinário-marcha ; isto é, formarão em columna, por
direita ou esquerda volver, dadas pelos seus respectivos commandantes, á retaguarda da columna que estiver na frente, que
então ficará firme.
2» caso — Achando-se o batalhão em columnas de pelotões ou
secções mandar-so-ha: Escalão de columnas de pelotões ou secções
sobre a direita (esquerda) — ordinário — marcha. Fica firme a columna da frente e á voz dos seus respectivos cotnmandantes
volvem todas as outras pira o flanco indicado.
A' voz de marcha do commandante do batalhão todas as columnas marcharão a formar em escalão.
12&. Da columna de pelotões ou secções também se pôde
formar linha de columnas de pelotões ou secções frente á
esquerda ou direita, mandando a essa voz os commaiidantes das
columnas:
Mudar de frente á esquerda (direita) sobre o flanco
esquerdo (direito)

A' voz de marcha do commandante do batalhão todas as columnas mudam de frente, formando a linha do columuas.
ARTIGO v

Os commandantes das companhias para rectificarem o alinhamento, quando não haja pontos intermédios, collocam-se na
fronte da fila do pelotão contíguo, voltadas para a base,
cobrem pelos pontos e volvendo para a linha, dirigem o
alinhamento para o ponto de perfil. Os guias direitos entram
na fileira da frente emquanto se perfila.
131. Si o desenvolvimento houver de se fazer sobre a fracção
do centro ou da cauda se procederá como na escola de companhia ; ficando firme a fracção indicada e as outras volvendo
de modo que vão se formar em linha na ordem successiva da
direita para a esquerda.
132. A columna aberta desenvolve-se em linha para qualquer dos flancos, dando o commandante as vozes:

Da columna á linha desenvolvida

Em Unha para a esquerda (direita). Companhias,
pelotões, ou secções ã esquerda (direita)-formar
—ordinario-marcha.

13O. Achando-se formada a columna [de companhias, pelotões ou secções, passa a linha desenvolvida com as vozes:

A execução é como ficou explicada na E. C., competindo aos
commandantes das companhias rectificar o alinhamento.
133. A columna cerrada, para desenvolver em linha para o
flanco, mudará a frente ou abrirá as distancias.

Em linha sobre a esquerda ( direitaj. Esquerda
(direãta;-volver— ordinário — marcha

-25

-

194 —

— 195 —

ARTIGO VI

ARTIGO VII

Da columna á linha de columnas

De uma a outra espécie de columua

134. A columna do pelotões ou secções desenvolve em linha
de columnas com as vozes:
Um linha de columnas sobre a direita (esquerda)
—ordinário—marcha

A' voz de advertência, os commandantes das companhias sahem
ao flanco direito (esquerdo), o da testa dá-lha a voz firme, e os
das outras mandam-lhes volverão flanco indicado; à voz de
marcha, estas seguem na sua frente, até que tendo chegado a

13O. Si o batalhão se achar concentrado a pé firme numa
columna, ou descansando nesta formação ; ou tendo acabado de
manobrar para se por em movimento e passar a oolumna de
marcha, bastará que o commanlante dê a voz :
Oolumaa de marcHa—ordinário—marcha

Todos os que devem marchar na testa, correm ao seu logar
na frente ; apenas dada a voz de advertência, o commandante
da fracção testa dá-lhe a voz : tal fracção em frente. A' voz de
execução todos rompem a marcha na cadência determinada.
137'. Do mesmo modo a columna do marcha, entrando no
campo em que deve operar,convsrte-se em columna de manobra,
mandando o commandante :
Columna de manobra

A musica e corneteiros, apenas ouvirem a indicação do commandante, volvem ao flanco reverso, sahem da columna, deixam
passar o batalhão pela sua frente e vão tomar o seu logar na
cauda da columua, o major, ajudante e sargento-ajudante
passarão para a direita, como já se viu.
SECÇAO V
intervallo de desenvolvimento, os seus commandantes as mandam
volver para a linha, designando-lhes o guia esquerdo (direito),
e faz alto, dous passos antes do traçado do alinhamento.
Os commandantes das fracções testas, para rectiflcarem o
alinhamento, collocam-se a dous passos do flanco ao lado da
base, voltam-se para esta e cobrem pelos pontos, praticando depois como no desenvolvimento em linha.
13S. Si o movimento houvesse a fazer-se sobre o centro ou
columna da cauda, então ficaria uma ou outra firme e as outras
columnas volveriam á voz dos seus commandantes para cflanco direito ou esquerdo, de modo a que à voz marcha do
commandante do batalhão fossem ellas se formar na ordem
successiva da direita para a esquerda.

DISPOSIÇÕES CONTRA A GAVALLARIA
ARTIGO I

Quadrados de batalhão
138. O batalhão em linha forma por dous modos quadrado
sobre a companhia do jentro como semelhantemente se viu na
E. C. e a passagem para a linha se fará em tudo como na E. C.
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139. Em columna de companhias formará o batalhão
quadrado do mesmo modo que a companhia aem columna
de
pelotões
ou secções : aporém as companhias 2 e 3a volverão
a
a 1 á esquerda e a 2 à direita sempre por quatro.
140. Reforma-se o quadrado em columna de companhias por
modo igual ao que se fez na companhia.
141. O batalhão em columna do pelotões ou secções formará
quadrado do modo seguinte :
A' voz formar quadrado, os commandantes das companhias
primeira e quarta mandarão
: Em linha sobre a esquerda.
O commandante
da 2a companhia m indará volver á esquerda
a
e o da 3 companhia á a direita — A' voz de marcha do commandante do batalhão
a 1 companhia desenvolve em linha e fica
firme, a 2a e 3a companhias fazem por fracção direita e esquerda-rodar, formando a terceira a face direita e a segunda
depois de mandar frente á esquerda volver e chegada ao logar
da face esquerda — alto — A quarta depois de desenvolvida
em linha seguirá em frente a formar a face da retaguarda.
1423. Neste ultimo caso á voz reformar a columna, o quadrado
reformará por modo igual ao que se fez na E. C., porém a
columna será de companhias e não de pelotões ou secções de
onde proveio o quadrado.
143. O quadrado se formará em accelerado, mas reformará
a linha ou a columna no passo ordinário.
144. O batalhão assim formado pôde deslocar no sentido de
qualquer das faces, e ser-lhe-ha conveniente fazel-o quando,
reunido em brigada, tenha de cruzar os seus fogos com os dos
quadrados mais próximos, ou desenfiar-se dos projectis qua
delles venham. Para este fim o commandante mandará :
Marchai* pela face da frente (direita* esquerda,
retaguarda)—ordinário—marcha

A execução corresponde exactamente ao que ficou anteriormente prescripto (E. C.), sendo o guia no centro.
Batalhão-alto

14Eí. A esta voz o quadrado faz alto, e cada fracção executa
as prescripjões da E. C.
14O. Os fogos directos serão executados por descargas da face
atacada e á voz do commandaute ; e os oblíquos sob a direcção
dos commandantes das faces lateraes, indicando estes o numero
da filas que devem fazer fogo.

197 AETIGO II

Outras formações
147'. A linha de columnas, quer formada por secções, quer
por pelotões, forma quadrados com o emprego das mesmas vozes.
Para a execução pratica-se o disposto na E. C.
148. Para o cruzamento de fogos, o commandante do batalhão fará escalonar os quadrados sempre que seja possível, ou ao
menos deslocar os dous mais afastados do flanco ameaçado, um
para a frente, outro para a retaguarda.
140. O escalão de columnas é formação summamente vantajosa para resistir á cavallaria ; cada columna forma quadrado
do mesmo modo que na linha de columnas, mas as suas faces
ficam já desenfiadas, e portanto sem necessidade de deslocações.

CAPITULO II

ORDEM MIXTA
DISPOSIÇÕES GERAES

lêíO. O batalhão, na formação normal em ordem mixta, terá
metade das suas companhias avançadas e formadas nesta ordem,
ficando em geral contíguas no mesmo alinhamento, e as restant'as na retaguarda em ordem unida, constituindo a reserva.
A su i força será assim distribuída sobre quatro linhas : linha
estendida ou cordão de atiradores, reforços, apoios e reserva ;
guarnecendo uma frente proximamente igual á que tem em
linha desenvolvida, e occupando em profundidade cerca de 600
metros.
líil. Sendo, porém, necessário cobrir uma frente mais extensa, as companhias avançadas augmentarão o numero de fracções
em atiradores (E. C.) ou, si tanto for preciso, constituir-se-ha
o cordão com maior numero de companhias, deixando ao menos
uma em reserva. Nesta formação excepcional, o batalhão pôde
guarnecer uma frente duas ou três vezes maior do que a que
occupa em linha.
l£»,ü. As companhias avançadas estarão separadas no cordão
por um intervaho dobrado de filas, ou de doze passos. As condiçOes do legar e de posição do inimigo podem ainda aconselhar
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o seu escalonamento, não devendo comtudo as linhas de frente
afastar-se além de 50 metros, medidos em profundidade.
lE»;-i. A reserva adoptará a disposição mais accommodada ao
terreno e aos movimentos e fogos do inimigo, formando-se em
linha de columnas com intervallos maiores ou menores, em
escalão ou em columna, e postando-se a cerca de 300 metros da
linha dos apoios, correspondendo ao centro da formação ou no
flanco mais exposto.
I F.i4 . O commandante do batalhão acompanhado do ajudante,
do corneteiro-mór e de duas ordenanças, posta-se era geral ao
meio da formação e na altura dos apoios ; dahi dirige as companhias avançadas por ordens transmittidas ou excepcionalmente
por toques de cometa.
O commandante do batalhão terá além disso sob a sua acção
immediata a reserva, cujo emprego lhe pertence exclusivamente
e que nos casos de crise deve operar sob o seu commando
directo .
. A bandeira, o sargento-ajudante, os tambores, a musica,
os não combatentes serão encorporados na reserva ; e em logar
próximo serão collocados os carros de munições .
1S6. Quando as companhias avançadas tenham apenas as
linhas de atiradores e apoios, a reserva deverá approximar-se a
200 metros destes, para poder levar prompto soccorro ao logar
em que for reclamado.
1£»I5'. O batalhão em ordem mixta augmenta a sua frente,
prolongando-a com outras fracções tiradas dos apoios ou da
reserva, e restringe-a, retirando as que excedem os limites da
extensão a guarnecer. O augmento e reducção de intervallos
só se empregará em uma ou outra das fracções em atiradores,
para obviar os defeitos da marcha executada em terrenos
cortados .
As mudanças de frente não podem estender-se além do
que as circumstancias exijam para alguma das companhias ; nem
tão pouco são exeqüíveis as deslocações geraes para o flanco,
que só em pequenas frentes se podem exesutar.

exactamente sobre o terreno as linhas que devem manter-lhes
os flancos e o objectivo a que hão de dirigir-se. Os capitães
mandarão logo avançar as suas companhias na formação mais
própria e, chegados aos logares marcados, fal-as-hão passar á
erdem mixta (E. C.)
16 O. Si o batalhão fosse em marcha, indicadas as companhias
que devessem avançar e dada a ordem, a reserva suspenderia a
marcha e tudo se praticaria do mesmo modo.
161. Finalmente, si o batalhão tiver de estabelecer a sua
frente na posição em que se achar, retirará a reserva, e as outras
companhias formar-se-hão em ordem mixta (E. C.)
16.3. Em qualquer dos casos, o offlcial superior immediato ao
commandante, apenas a reserva esteja constituída, tomará o
commando delia, quando se componha de mais de uma companhia.
A reserva será logo dirigida ao logar mais apropriado, formando-se também como convier.

ARTIGO i

Fraccionamento em ordem mixta
Quando o batalhão a pé firme e na ordem unida deva
passar á ordem mixta avançando, o commandante designará as
•companhias que devem adeantar-se e, reunindo os capitães,
dar-lhes-ha as necessárias instrucções sobre a frente a guarnecer, direcção a seguir e movimentos a executar, indicando-lhes

ARTIGO II

Marchas, reforçar, reduzir e render as
companhias avançadas
163.
O batalhão em ordem mixta executa a marcha avançando ou retirando como a companhia (E. C.) conformando-se a
reserva aos movimentos das fracções avançadas, que successivamente acompahará.
A direcção da marcha é dada pelo centro, e o guia será no
flanco esquerdo para as companhias da direita e no direito para
as oppostas. E' só em casos muito excepcionaes, e em terreno
unido, que o cordão marchará sobre a mesma linha, nunca fazendo fogo; em geral a marcha faz-se em escalão por companhias,
ou ainda por fracções, resultando uma linha sinuosa, na qual os
chefes de cada fracção devem manter a direcção mareada, para
conservarem a frente constante.
164,. A frente do batalhão, além dos reforços qua lhe fornecem as diversas fracções das companhias avançadas (E. C.) pôde
ainda accresceutar-se com uma parte da reserva (um pelotão ao
menos) em ordem estendida, prolongando-a para um dos flancos,
ou mesmo em ordem unida.
16E». Para diminuir a força empenhada em primeiro logar,
operação de emprego excepcional, podem reduzir-se os atiradores (E. C.) e ainda, fazer retirar alguma fracção da reserva,
que alli se achasse, ou mesmo uma companhia inteira, reunindo
primeiro na retaguarda os atiradores.
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1OO Circumstancias excepcionaes podem também produzir a
necessidade de substituir alguma das companhias avançadas por
outra da reserva. A substituição far-se-ha por fracções, começando pelo apoio, seguindo os reforços e finalmente rendendo os
atiradores (E. C.)- As fracções substituídas serão logo conduzidas á reserva, onde se lhes fará immediatamente distribuição de
munições.

(si o batalhão não está isolado), chega a cerca de 100 metros do
inimigo. O commandaute, tendo dado ao fogo vivo a máxima
intensidade, rnand-i fazer o toque de preparar üara carga e depois os de avançar e carregar, que serão repetidos por todos os
corneteiros e tambores.
Toda a linha se lança para a frente, arrojando-se as fracçSes
sobre os pontos marcados, e a reserva com a bandeira é dirigida
pelo próprio commandante sobre o objectivo principal ou conservada em posição na retaguarda.

ARTIGO III

Fogos
1671. Os fogos do batalhão em ordem mixta executam-se
pelo modo já ensinado.
1O8. As muniçõ s serão levadas aos apoios pelos não combatentes disponíveis, e só á ordem do mesmo commandante. Os
capitães fal-as-hão conduzir aos reforços, que as distribuirão no
cordão quando nelle forem incorporados.
ARTIGO IV

Assembléa
16$». Depois do toque de reunir, com o qual as fracções das
companhias se formarão á direita ou esquerda em columnas por
companhias, se mandará fazer o toque de assembléa, com o qual
as differentes columnas da linha de columna serão levadas á
reserva, e alli chegadas, estabelecendo-se a columna de secções
ou pelotões.
IfO. Quando exep^ionalmente se tivesse também empenhado
toda a reserva na primeira linha, o commandante mandaria
antes fazer o toque de guias, e sobre estes, convenientemente
postados, avançariam as fracções em ordem unida.
ARTIGO v

Assalto
O batalhão em ordem mixta executa o assalto das posições inimigas pela carga de bayoneta.
O cordão reforçado com todas as fracções das companhias
avançadas, e ainda com uma parte ou a totalidade da reserva

ARTIGO TI

Disposições contra a cavallaria
IT^. Quando a cavallaria promover um ataque, estando ô
batalhão em ordem mixta, cada uma das companhias avançadas
adoptará as disposições prescriptas na E . C .
. Compete aos capitãesjtendo em vista os princípios dados
na mstrucção de combate, ordenar a formação mais conveniente
para permittir a reserva o concorrer á acção desde que a cavallaria se lhe demonstre a bom alcance .
17' <L. Si as circumstancias o permíttem, nos ataques da cavallaria em força convirá reunir as companhias avançadas sobre os
flanços da frente do batalhão, fazendo unir os atiradores e juntando-lhes os reforços mais próximos desses flanços e, sendo possível, os apoios e os outros reforços, reunindo-se em todos os
casos estes áquelles.
A reserva licarà assim, com a frente desembaraçada, tendo os
Seus flanços apropriados.
Si tanto não é possível, os commandantes das fracções
em atiradores mandam-n'as unir sobre os flanços em cada companhia, como foi prescripto na E. C., e apenas a cavallaria lhes
passe para a retaguarda, fal-as-hão deitar para permittir á reserva usar do fogo sem receio de as ferir. São muito excepcionaes os casos em que esta disposição não baste e seja necessário
recorrer á do numero antecedente.
iy&. A reserva tomará sempre a formação mais adequada,
evitando comtudo grandes deslocacões ou evoluções complicadas .
IT/T'. Em caso algum se deve pretender resistir á cavallaria
reunindo um batalhão inteiro em quadrado, quando se achasse
em ordem mixta, porquanto os 500 metros que separam os atidores da reserva exigiriam além de três minutos para se percorrerem e, na pluralidade dos casos, a cavallaria chegaria
antes.
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CAPITULO III

INSTRUCglO TACTIGA DE COMBATE
DISPOSIÇÕES GERAES

03 offlciaes a quem é commettida"a instrucção do batalhão, além de deverem possuir os dotes gevaes já recommendados, cumpre-lhes considerarem, que o ensino deve ser todo racional, conforme as necessidades e aos factos, que a guerra, fim
a que este se dirige, faz-se por combinações e por calculo, não
por tradições vagas ou usanças fanáticas da rotina, mas com
principios positivos.
Aquelles em que se baseava a antiga tactica determinaram a
instrucção da massa, sem se preocuparem com a das moléculas
que constituíam o corpo : instrumento de grande força, essa
massa, nas mãos de um chefe hábil e audacioso, tendo por fundamento o esforço simultâneo, chegava com ella ao campo da luta,
arremessava as suas columnas bem unidas, bem compactas, para
que n'um choque impetuoso vencessem a resistência opposta,
desordenassem as fileiras adversas, conquistassem a posição que
ellas occupavam, destacando depois outras columnas menores na
perseguição dos fugitivos, ou para lhes perturbar a retirada, ou
para evitar que se fossem reunir em outro ponto e disputar novamente a victoria.
O aperfeiçoamento das armas de fogo, multiplicando os alcances e o numero de tiros,acompanhados de uma suficiente certeza,
deu tal vigor á defensiva e à offensiva, que não era possível o
expor as formações compactas à acção enérgica de um fogo repetido e certeiro.
O esforço simultâneo deu logar ao esforço suecessivo, a disposição parallela á perpendicular, a ordem cerraria e unida á mixta,
a instrucção da massa à instrucção do indivíduo.
Nesta brevíssima comparação os command mtes encontrarão os
fundamentos da tactica actual e quanto lhes cumpre velar pela
instrucção de cada um dos indivíduos confiados á sua direcção;
As perfeições mecânica e externa que antigamente quasi
unicamente constituía a instrucção do soldado, perderam na sua
importância tanto quanto este se afastou da parte inconsciente
que occupava numa roda inferior da grande machina militar.
Na acção mais simples exige-se do soldado muito mais do que
antes se julgava necessário ; o que mais convém apreciar nelle,
é principalmente o emprego lógico e racional do que lhe foi ensinado .
18O. A instrucção mecânica do soldado não podia ser a sufflciente, nem mesmo a principal, em relação aos serviços que elle
tem a desempenhar : pelo contrario, é o seu valor moral e iutellectual que deve entrar nas melhores combinações .
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O seu concurso individual é tão importante, que difHcil seria
designar os dotes que se requerem num soldado perfeito, tanto
mais quando é tão curto o tempo em que elle interrompe a vida
civil para fazer a aprendizagem militar.
O que lhe falta, o que não pôde ministrar-se-lhe, é indispensável que se encontre em gráo elevado na corporação dos officiaes, e que estes pelo seu saber, pelo prestigio que lhes resulta
de uma capacidade reconhecida, pelo methodo e paciência no
ensino, pelo exemplo, lhe façam a educação militar ata ao ponto
reconhecido por indispensável.
Si ha conhecimentos que o soldado não pôde adquirir por falta
de tempo, de preparação e de disposições naturaes, ha outros,
que são práticos e que não podem ignorar, dotes que ó essencial
cpmmunicar-lhe pela educação militar : a disciplina, a obediência voluntária, o manejo fácil de sua arma e o conhecimento de
suas qualidades, a destreza no tiro, o judicioso aproveitamento
do terr >no, sabendo tirar partido de todos os accidentes delle,
principalmente dos que estão na directriz do ataque, aperfeiçoar
a posição que se destina á resistência, facilidade e correcção nos
movimentos em ordem unida, passagem rápida aos dobramentos,
desdobramentos e ao quadrado, conhecimento geral das formulas
e deveres no serviço de segurança, distincção clara entre a offensiva e defensiva, formam a instrucção essencial e nunca serão
demasiados os cuidados que os officiaes empreguem em lh'a ministrar.
181. As exigências da actualidade forçam a reduzir ao mínimo a parte abstracta da instrucção para exigir quanto é necessário nas applicações. Estas determinam, portanto, que os commandantes, e em geral todos os offlciaes, tenham a capacidade e o
conhecimento para preencher e para cumprir quanto a guerra da
actualidade exige.
A boa applicncão ao terreno da doutrina abstracta ensinada
nos primeiros capítulos desta terceira parte da ordenança, assim
como nas duas antecedentes, fazem o conhecimento útil da tactica ; e aquelle que se limitar ao estudo do processo de passar
de uma para outra formação, sem saber quando a oppqrtunidade o
aconselha, quando a necessidade o exige, ficara ignorando o
principal, porque de nada lhe serve o simples accessorio em que
occupou a sua attenção. Em tactica nada se faz sem um fim ; e
no campo de batalha só por impreterivel necessidade se fazem
evoluções, e essas, quando tenham logar, devem ser tão rápidas,
tão instantâneas, que não admittam os rigores lineares e as correcçõ3S geométricas, que se empregam na parte abstracta. O
ensino desta é apenas uma preparação para a parte útil; e si se
exige o esmero na execução, é para que não degenere em desordem a sua pratica, quando mais se precisa da disciplina e da
methodica disposição das tropas, afim de obter dellas o seu máximo effeito ou poupal-as a perdas inúteis.
Sidura'ite a paz não se fizerem perfeitos simulacros de combate, ou cada exercício não for a resolução de uma hypothese, é
inútil esperar que as tropas, ao começar a campanha, se achem
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habilitadas a emprehenclel-a ; nem estas hoje dão margem, pela
sua rapidez, a fazer a aprendizagem durante o seu curso, nem
os offlciaes podem lisongear-se de que a pratica lhes dará os conhecimentos especiaes, si dos theorico-praticos não tiverem dado
provas no ensino e educação dos soldados.
18í3. Os terraplenos e paradas de quartel serão sempre os
meios mais contrários á instrucção pratica de um corpo, si dentro
de uns ou de outros se procurar a imagem da guerra. A dous
kilometros de distancia da artilharia, o batalhão perde logo a sua
cohesão, ,fracciona-se e começam as applicações de combate para
as unidades menores. Não é, portanto, necessário um grande
campo para as limitadas evoluções que o batalhão tem a fazer
em ordem unida : qualquer terreno um pouco mais extenso do
que a sua frente, servir-lhe-ha para as columnas, que são sempre cerradas, para a transformação de umas em outras, para as
mudanças de frente e para o quadrado. Os exercícios propriamente ditos são os de combate, para esses não pôde haver c impo
constante, antes convém varial-o, e por tona a parte se encontram accidentados, cortados, dessen elhantes,onde as unidades de
combate, já independentes, já debaixo da direcção do coinmandante do b.italhão, acharão um theatro análogo ao que a guerra
lhes offerece, desappareeendo a differença entre a verdade das
suas exigências e a falsa instrucção da paz.
183.
A instrucção do batalhão basêa-se na das companhias
que o compõem, a qual por isso requer do commandante a mais
constante attenção e zeloso empenho. Logo que a instrucção
for perfeita, fácil lhe será a direcção quando reunidas no batalhão, e perfeitas e harmônicas serão também as suas evoluções.

á qualidade do inimigo, á vantagem resultante da nova disposição para o útil emprego do armamento, para desenvolver o
effeito máximo do fogo, ou para attenuar as conseqüências do
seu adversário.
18£í. Em geral, cada uma das formações que a infantaria
pôde tomar é acompanhada de vantagens relativas, sem que seja
isenta de inconvenientes ; saber aproveitar aquellas e conhecer
o alcance dos últimos são qualidades indispensáveis a quem
commanda, porque nisso se encerra a arte de combater.
186.
A impossibilidade de manobrar dentro da zonajoerigosa simplificou extraordinariamente as evoluções do batalhão reunido, não se admittindo sinão aquellas que são de applicação e
executando-os com uma rapidez que possa restringir_ as conseqüências, como regra, não se manobra deante do inimigo, e
nunca á distancia deste que se possa ser surprehendido ^durante
o movimento .
A força da infantaria dependerá, portanto, dos seus
meios de acção, que consistem na racional disposição das suas
formações e na excellencia e perfeito uso do seu armamento .
1*^8. As formações adoptadas e já descriptas nos capítulos antecedentes são em ordem unida ou em|ordem mixta; as primeiras
dão-lhe a força material, que resulta da simultaneidade dos esforços individuaes e da força moral inherente ao concurso do
vontades dirigidas pelos offlciaes, que, estes mesmos, subordinados na hierarchia, dependem da direcção de um chefe superior ; as segundas, permittem-lhe aproveitar de todos os accidentes do terreno, para se approximar do inimigo, _ multiplicar a
sua força com o auxilio de objectos materiaes, e tirar o maior
partido dos dotes naturaos de cada um, para causar o maior
damno ao adversário, forrando-se ás conseqüências do seu fogo .

SECÇÃO l

DAS FORMAÇÕES TAGTÍCASE SUA
APPLICAÇÃO
ARTIGO I

Generalidades
ISdr. Os capítulos que precedem occuparam-se unicamente da
parte abstracta da tactica por um modo vago, sem especialisar,
independente dos casos particulares e das circumstancias; toda da
as circumstancias de força, de tempo, de logar, de modo, são tudo
na guerra e portanto será completamente inútil o conhecimento
singular da passagem de uma para outra formação, si esse conhecimento não for acompanhado do estudo da applicação ao terreno,

ARTIGO II

Ordem unida
189. A ordem unida offerece três differentes disposições principaes : a linha desenvolvida, a columna e o quadrado. Duas
formaçõs intermedias, a linha de columnas e o escalão, completam os meios para o ataque e defesa, augrnentam as vantagens das formações que lhes são origens e moderam muito os
inconvenientes a ellas inherentes.
09O. A linha, ou ordem desenvolvida, offerece a vantagem
de utilisar toda a acção do fogo, empregando atotalidade das espingardas: o fogo vivo e bem dirigido por um batalhão bate uma
frente igual a 300 metros, e uma superfície dentro da qual
nenhuma outra linha de columna poderá avançar ; a sua pouca
profundidade faz também menos sensíveis as perdas.
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Como inconvenientes, avulta em primeiro logar a fraqueza
dos seus flancos, quando não apoiados por obstáculos naturaes
ou por outras forças protectoras, que não só a fortaleçam, mas
possam repellir qualquer ataquj envolvente. Além disto a formação em linha não se presta a evolução, pela sua puuoa elasticidade, pela facilidade com que perde a adhesão de íilas e
impossibilidade de emprehender a marcha offensiva ou retrograda.
Por estes motivos, a formação do batalhão em linha desenvolvida não se emprega no combate, sinão excepcionalmente, e só
na defensiva, quando se pretende guarnecer uma trincheira, ou
outro abrigo continuo de extensão conveniente (muro, vallado
sebe, etc). A linha é principalmente uma formação de apparato,
applicavel nos actos de revista ou parada.
191. A columna é a formação habitual fora da zona perigosa;
a que mais facilmente se encobre aos projectis inimigos, a que
mais se conserva sob a direcção dos chefes , a que mais facilmente se move em todas as direcções e que rapidamente se
transforma na linha ou no quadrado, segundo os incidentes da
luta, ao contrario da linha, tem os seus flancos defendidos e
pôde rapidamente mover-se no sentido do qualquer delles ou
mudar a sua frente.
Além disto, a columna é a formação de marcha e de concentração, a que, apoiando os atiradores, segue na perseguição do inimigo em retirada, a que, quando affronta o seu fogo e as suas
fileiras começam a vacillar, se arremessa contra eJlas para resolver o êxito do ataque. Como inconveniente principal, a columna offerece um alvo volumoso a toda a espécie de projestis ;
as perdas são tanto mais sensíveis quanto maior for a sua profundidade ou o seu numero de fileiras, podendo reconhecer-se
como principio, que augmentarão na razão directa da grandeza
das superfícies occupad is pela columna e do numero de fileiras de
que ella se compõe, accreseentando-se ainda pelos projectis que,
não catando dentro daquellas superfícies, batem comtudo na
proximida lê e vão de ricooh«tereflectir-se sobre o rectangulo.
Este inconveniente é de tal ordem, que alterou inteiramente o
antigo modo de combater, desappareceodo da zona perigosa
qualquer columna, porque em breves instantes a artilharia e os
fogos da infantaria a teriam aniquilado. B' só quando a primeira linha faz calar a artilharia, e que o inimigo começa a desordenar-se, que se podem lançar as columnas para completar
a victoria .
. A linha de columnas ou escalão de columnas, ou antes, a
formação em columnas de companhia, partilha das vantagens da
ordem desenvolvida e da ordem em aolumna, não tendo tã> graves
inconvenientes. E' a formação tomada nos extremos alcances da
infantaria e na zona ainda batida pela artilharia, como transição
das columnas de concentração e de marcha para a formação de
combate. Além disto, presta-se ás marchas directa e de flanco,
ás mudanças de frente a pé firme e em marcha, passa com a
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maior facilidade á columna de batalhão, converte-se instantaneamente em quadrados ; os seus flancos são, portanto, mais sólidos, offerece menos preza aos projectis inimigos, si se considera como linha ou como columna, porque, nesse caso, está cada
companhia com intervallo da su.i immediata, e, no outro, a sua
profundidade é menor.
Cada uma destas pequenas columnas pôde achar um obstáculo
que a cubra fã úlmente; pôde diminuir a profundidade augmentando a frente, ficando assim com quatro fileiras em logar de
oito ; e todo o batalhão, nas mesmas circumstancias, pôde diminuir a extensão reduzindo os intervallos e a profundidade pelo
modo que fica dito.
E' portanto a formação de ordem unida que mais se accommoda
a todos os terrenos, e que melhor supporta a acção destruidora
dos fogos.
19ES. O quadrado.—A resistência contra a cavallaría depende
principalmente da segurança dos flancos, pois que, a não ser
estes pontos vulneráveis, a cavallaria nunca poderá atacar um
corpo que disponha da totalidade de seus fogos.
Os choques da cavallaria produzem mais um effeito moral do
que pbysico, e disto se deve convencer todo o infante e havel-o
por demonstrado ; a sua acção é impotente contra a infantaria
disciplinada, que tem confiança na sua arma e sabe servir-se delia
opportunamente.
Reflectindo-se sobre o effeito de uma carga, facilmente se reconhece que se reduz ao choque da primeira fileira, e que pouco
importa a profundidade com que marcha; porque não se achando intimamente ligadas e unidas entre si, todas as partes integrantes do corpo atacante, os esforços das outras fileiras não se
transmittem à primeira, e esta mesma, quando chega próximo
da infantaria vem siifficientemente desunida para que o seu
choque represente o producto da força do toda a sua frente, isto
é, da massa, multi;>hcada pela velocidade.
Por maior que seja airnpetuosidade de uma carga, mais enérgica será sempre a acção do fogo da infantaria, si este ó feito
com segurança e a distancia conveniente, para utilisar todos ou
a maior parte dos seus projectis, porque atira dentro da zona
efflcaz e a a l vos consideráveis.
Supponha-se que a linha atacada rompe o fogo a 300 passos:
a c ivallaria empregará os três andamentos até chegar ao contacto da infantaria; a distancia em tempo e em passos que a
cavallaria tem a percorrer, será:
A passo
60 passos
12"
A galope
150 »
20"
A galope de carga...,,, 80 » .,.,
7"

300 »
39"
Durante os 39" ou 40"a infantaria terá feito, ainda com armas
de tiro pouco rápido, um fogo igual a quatro multiplicado pelo
numero das espingardas de que dispõe ; e portanto um batalhão
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de 400 praças terá enviado 1.100 projectis contra um alvo de
grandes dimensões, que se não desloca senão para se approximar,
e de que só metade, a fileira da frente, poderia offendel-o, omquanto que a da frente e retaguarda soffr ?ram perdas taes, em
homens e cavallos, que a sua retirada é inevitável. Na carga
seguinte, si ella se produzir, crescem para a infantaria as probabilidades do triumpho ; a força moral do infante augmentou
com o primeiro êxito, e a cavallaria encontra na sua frente os
obstáculos dos cadáveres dos cavalleiros e cavallos mortos, que
impedem a união das suas filas, e portanto o effeito da massa.
Si os flancos da infantaria não estão defendidos por obstáculos,
e pôde ser torneada, tem ella de apresentar a mesma resistência
por todos os lados e daqui vêem as formações rectangulares.
Nestas, ha a desvantagem de não se poder empregar a totalidade das armas, porque só a face ou faces atacadas fazem fogo;
além disto, estas figuras apresentam quatro sectores quasi
privados ,de fogos directos; mas, si a cavallaria atacasse pela
diagonal, só apresentaria uma pequena frente, e portanto o
numero de tiros das filas oitavadas e das adjacentes, que fazem
o fogo oblíquo, forneceriam ainda um numero sufflciente de
projectis contra essa pequena frente, além das perdas que
soffreria na profundidade, pelo fogo que receberia nos flancos,
dirigido obliquamente pelas duas faces do angulo atacado.
Estas desvantagens desapparecem completamente na formação
habitual do combate, porque as columnas de companhia fornecem
muitos quadrados em vez de um, os quaes teem relativamente mais
força do que um só quadrado de todas as companhias. Moveis e
flexíveis como são estas columnas, convertendo-se rapidamente
em quadracbs, podem deslocar-se da linha commum em que
estão traçados, para desenfiar os sous fogos e bater por cruzamento o terreno que percorre a cavallaria, a qual, por esta
fôrma, fica sujeita a muito maior numero de projectis do que lhe
enviaria o quadrado de batalhão, o é obrigada a dividir a sua
Ibrça e esforços, si quizer atacar mais do que um pequeno quadrado
de cada vez,
Nunca será para receiar o grande numero de cavallos empregados numa carga, antes o excesso prejudicará o atacante.
As frentes da cavallaria hão de ser sempre proporcionaes á
frente do quadrado atacado : si a frente daquella fosse maior,
as filas excedentes iriam passar pela frente das faces lateraes e
seriam fuziladas sem haverem concorrido para o ataque.
E' também demonstrado que, pela mesma razão, a cavallaria
não atacará uma pequena face de seis ou oito filas, porque teria
de reduzir muito a sua frente, e por isso as figuras com muito
maior base do que altura, não só asseguram que duas dessas
faces não serão atacadas, mas permittem collocar nas outras um
muito maior numero de espingardas do que se fossem igualmente
distribuídas pólos quatro lados da figura.
Ha exemplos repetidos da infantaria ser surprehendida pela
cavallaria, que avançou acobertada pela nevoa ou pelo expesso
fumo da pólvora, e sobram também os exemplos em que a boa

infantaria tem recebido a carga em linha (o que mais vale do
que manobrar om tal occasião) e inutilisado. pela efficacia do seu
fogo, os esforces do atacante. Ainda na disposição linear, si a
carga ó sobre o centro, ou sobre uma das alas, o colxete offonsivo
cruzará os seus fogos e fulminará o fianco da cavallaria em toda
a sua marcha. •
ARTIGO III

Ordem raixtíi
r

1O<1. A ordem mixta, ao contrario da unida, ó interrompida
pelos intervallos o distancias que separam os combatentes. As
expressões-linha aberta, linha de atiradores e outras semelhantes,
são inteiramente arbitrarias e não teem nenhuma relação com a
linha geométrica, nem os indivíduos occupam pontos de uma
mesma linha.
A solução de continuidade dá-se em todos, os sentidos; na
ordem mixta ha elementos separados e outros grupados. E' esta
quasi exclusivamente a ordem de combate.
Hoje, como sempre, a necessidade de três linhas de combatentes
e, além dellas, das reservas, que possam empregar-se para dar
maior incremento ao combato, parar os movimentos o líensivos,
evitar um desastre e resolver o conflicto, ô principio demonstrado.
Na disposição de combater, só a frente apresenta uma linha de
diílerentes dirocções, pois que as forças dispostas na profundidade,
como reforços, apoios e reservas de batalhão, tiram-lhe o caracter
daquella expressão rigorosa.
Nem essa mesma disposição ó constante : na preparação do
combate, os elementos que o iniciam, compõe-se e tomam a
formação na ordem acabada de citar ; mas á retaguarda delles
apresentam-se outros escalões e, depois destes, as forças disponíveis.
No período seguinte os reforços já se juntaram ao cordão : os
apoios ou reservas de companhia converteram-se no segundo
elemento, e as de batalhão no terceiro.
As forças que se succedem
destacam uma parte para reforça*.1 as reservas do batalhão ou
para preencher as lacunas que possam ter-se occasionado na
frente.
Quando a acção vae no seu crescimento, as'reservas de companhia entram no cordão ; as de batalhão iutercallam-se na frente
de combate, sendo substituídas pelas de regimento ou brigada, e
assim successivamente, preeuchendo-se os desfalques causados e
augmentando-se a frente com as tropas enviadas para o envolvimento.
Neste período a formação é inteiramente dependente do terreno
e dos incidentes da luta : a convergência dos fogos,^ que se deve
procurar, determina a occupação de pontos que estão bem longe
de pertencer á mesma linha; o numero dos escalões diminuiu
ou não ó igual em todos os pontos.
— 37
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Neste fraccionamento das partes de um batalhão, deve attenderse a que a frente occupada nunca exceda a extensão que lhe está
estabelecida : um corpo de 200 ti Ias não pôde cobrir mais de 125
a 150 metros, e é sobre essa frente que devem congreg.ir-se
successivarneute todos os seus esforços. Em segundo Jogar,
atacando ou defendendo, a linha é reforçada por modo que, quanto
possível, os homens da mesma, fr;,cção se não confundam com os
de outra da mesma ou de diversa companhia, e esta, embora
perdida a ordem successiva das fracções, conservará as suas
secções nmas ao lado ou na retaguarda das outras.
A ordem mixta tem a grande vantagem de reduzir muito os
effeitos do fogo do adversário e de se adaptar aos accidentes do
terreno, permittindo tirar dei lês a máxima vantagem, não só
como abrigos, mas como excellentes meios de augmentar a
precisão do tiro; apresenta, todavia, os graves inconvenientes da
difficil direcção do combate, da perda ou enfraquecimento da
cohesão entre os combatentes e da 'alta de simultaneidade dos
esforços, o que tende naturalmente a comprometter a boa ordem,
indispensável ainda mais nas oocasiões de crise, em que um revez
pôde produzir a debandada.
Comtudo, como já fica dito, ó impossível manter nas zonas
perigosas fracções um pouco mais consideráveis, em ordem unida
e desabrigadas ; e por isso, é forçoso aceitara ordem mixta como
formação necessária do combate da infantaria; requer-se, portanto, todo o empenho em lhe attenuar os inconvenientes, por uma
cuidada preparação dos quadros e pela mais perfeita instrucção
dos soldados, alliada a uma severa disciplina, agora mais necessária do que nunca. E' mister conseguir que cada um, segundo
a situação ou o gráo de commando que exercer, desenvolva e
applique a sua iniciativa dentro dos limites prescriptos, mantendo-se sempre sob a acção do seu immediato cornmandante.
O batalhão, unidade tactica, prepara, desenvolve e resolve a luta,
formando-se em ordem mixta, e empenhando e fazendo cooperar
no luesmo objectivo as companhias, unidades, de combate, que o
constituem.
SEÇQÃO It

1)0 COMBATE DO BATALHÃO
ARTIGO i

Disposições geraes
19€£. Todas as prescripçSes estabelecidas para o combate da
companhia (E. C.) se applicam ao batalhão, com o maior desenvolvimento que permitte a maior força e o accrescimo de um
novo elemento para a luta, a reserva.
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106. O commando do batalhão deve tender principalmente á
direção superior das unidades em primeira linha, fazendo-as
concorrer a urn flm commuin, e completando a sua a"ção com o
judicioso emprego da reserva, ou seja levando a impulsão ao
ultimo esforço da linha de frente ou lançando-a sobre o flanco
do adve^arioou, finalmente, tirmando-a em uma posição donde
possa sustental-a, ou servir-lhe de refugio.
l QT'. Na defensiva, como na offensiva, a formação de combate
do batalhão e o emprego da reserva variam conforme se achar
isolado, ou incorporado em unidades superiores e ainda, segundo
se achar no centro ou no flanco menos coberto. Tanto menor for
o auxilio a esperar de outras forças, mais forte deve ser a reserva,
e portanto menos exteasa a frente de combate, e mais moderado
o emprego daquelle elemento.
108. As eircumstancias normaes, e que mais convém considerar são aquellas em que o b tilhão combate incorporado em
unidades superiores, e tendo, portanto, outros batalhões nos seus
flancos e retaguarda.
19O. As fôrmas de combate do batalhão são, como na companhia, a offensiva e a defensiva, cada uma classificada do mesmo
modo nos quatro períodos.
SiOO. Em ambos os casos, o batalhão, chegado á proximidade
do campo de batalha, e ainda fora da acção dos fogos do inimigo,
deve deixar a formação de marcha, passando á de concentração,
que será a columna cerrada.
Nesta formação, e geralmente incorporado na brigada a que
pertence, o batalhão será dirigido ao logar que deve occupar no
combate, passando successivamente a outras menos compactas,
à medida que se approximar, for penetrando nos terrenos comprehendidos nas zonas perigosas dos fo^os do inimigo ; assim, a
mesma formação de concentração, que lhe convern quando na reserva geral, será substituidi pela linha ou escalão de columnas
quando entrar em segunda linha, ou será excepcional o emprego das columnas profundas.
3O1. Si o batalhão se achar em guarda avançada, ou em postos avançados, a sua formação de combate deverá na m dor parte
dos casos occupar a máxima frente, reduzindo ao minimo a sua
reserva, ou mesmo empregando-a, quando as eircumstancias o reclamem ; até que, tendo entrado em linha a força principal, o
commandante procurará retomar a formação normal, restringindo a frente pela reunião e retirada das fracções, que serão
dirigidas a constituir a reserva.
Em muitos casos, o batalhão nestas condições será rendido no
combate pela força principal, reuainilo-se logo que ella lhe passe
adiante, e indo incorporar-se na segunda linha.
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ARTIGO II

Da offensiva
Í3OÍ2. l" período.— O batalhão em primeira linha avançando
em columna de pelotões, deixará esta formação passando á linha
de eolumnas, quando o. fogo da artilharia inimiga comece a
adquirir maior certeza, a cerca de 2.000 a 3.000 metros.
Esta formação satisfaz em geral, alô chegar ao alcance da espingarda (1200 metros,).
O batalhão passará então á ordem mixta, si o relevo do terreno
não lhe permitte avançar de outro modo sem soffrer grandes
perdas. O commandante terá com tudo em vista o principio de
não deixar a oniem unida senão quando as circumstancias ò
exijam imperiosamente.
Antes de o fazer, terá formulado o seu plano de ataque e escolhido o ohjectivo, dando logo aos capitães as iustrucções mais
precisas sobre os pontos a que devem dirigir-se, por fôrma que
se mantenha quanto possível a frente estabelecida, e que as unidades se não embaracem.
Formado o batalhão em ordem mixta, as companhias avançadas prós 'guirão, como foi determinado na E. C., tendo sempre
em attençã» ligarem os seus movimentos. Cada um dos capitães
attenderá, não só ao-que se passa na frente da sua companhia,
como na das companhias que lhe são visinhas, evitando absolutamente, por uma bem determinada direcção, as soluções de
continuidade no cordão, e bem assim os afastamentos da linha de
frente, avançando-se ou atfaz-mdo-so além dos limites marcados
para o conveniente escalonamento das fracções.
O commandante, dirigindo sempre estes movimentos, fará
marchar a reserva em columua, em linha de eolumnas ou convenientemente escalonada, apoiando-se sobre um ou outro llanco
ou conservando-se flo centro, conforme as circumstancias o recommendem. A reserva acompanhará os movimentos das companhias avançadas, e si estas forem forçadas a suspender a marcha, tomará posição em logar accornrnodado á resistência, para
as poder sustentar, quando obrigadas aceder terreno.
2° período — Entrando no alcance efflcaz da espingarda (800
metros], a continuação da marcha para o ataque exige maiores
cuidados.
As companhias avançadas, sob a influencia das circumstancias, que variam para cada uma, tendem cada vez mais e escapar
á direcção geral ; para corrigir este vicio, com que ó forçoso
contar, o commandante fará transmittir as suas ordens aos
capitães, dictando-as sempre em termos precisos e claros, mas
lacônicas quanto possível e destinadas a uma execução prompta.
Os capitães facilitar-lhe-hão o commaudo, mantendo-se por
sua parte sempre attentos e procurando não o perder de

r

vista ou ao menos conservando-se em ligação com elle por
algum dos chefes das fracções que mais próximas lhe estejam.
Os movimentos da reserva, acompanhando os da frente,
demandam cada vez mais circumspecção.
E' nescessario tel-a sempre preparada para a defesa, ou para
acudir a um dos flancos, ou mesmo a qualquer ponto da frente,
onde não bastem os recursos das companhias avançadas ; o seu
emprego, neste caso, poupar-se-ha quanto possível, tendo o commaudante om vista guardal-a intacta para a lançar no momento
dicisivo, na certeza de que será então maior o seu effeito.
Neste período, as companhias avançadas reforçarão a sua linha
de fogo, e compete ainda ao commandante superintender no
emprego que os capitães fazem dos elementos de que dispõem.
Tanto mais se demorar, sem prejuízo do ataque, a entrada
dos reforços na linha, maior será também o seu effeito.
Contra os ataques da cavaüaria obs;rvar os preceitos dados
na E. C. e na B. B. dispondo a reserva por modo a aproveitar-lhe a sua acção, furtando-a com tudo aos effeitos da
artilharia.
Si o inimigo pronuncia o retorno om força, uma parte da
reserva deve como regra ser-lhe lançada sobre os flancos, emquanto a outra se mantém em posição que permitta sustar-lhe
os progressos, si a primeira linha ó forçada a ceder.
Em todos os movimentos da reserva, o commandante procurará dirigi 1-a sobre o objectivo do ataque, mascarando-os quanto
possível com o terreno, par.i que o inimigo o não suspeite.
3° período — Chegada a occasião do assalto, as companhias
avançadas fazem entrar em linha as fracções quo ainda lhes
restam na retaguarda. O commandante, tendo dirigido uma
parte ou a totalidade da reserva em frente do objectivo ou sobre
o flanco, si a posição saliente do inimigo o permitte, e dando ao
fogo a sua máxima intensidade pelo toque de fogo vivo, mandará
fazer o signal de preparar para a carga, e no momento opportuno ordenará os toques de avançar e carregar, arremessando-se
todo o batalhão sobre as posições do adversário.
Si o batalhão não for secundado por outras forças na retaguarda, o commandante guardará sempre uma parte da reserva em
posição defensiva, para prevenir o caso de mallogro.
4° período — Expulso o inimigo das suas posições, incumbe à
reserva perseguil-o pelo fogo e atacal-o ainda, quando tente
estabelecer-se ; entretanto, os capitães das outras companhias,
reformal-as-hão, constituindo logo os respectivos apoios.
Si o inimigo retira e a perseguição é incumbida a outras forças,
o batalhão reunir-se-ha ao toque de assemblêa; aliás, as companhias da reserva serão formadas em ordem mixta para
continuarem a perseguição, constituindo-se com as restantes
uma nova reserva. Si, porém, o assalto foi repellido, as fracções
arrojadas para a retaguarda pelo retorno do defensor, serão
reformadas ao abrigo da força da reserva que se mantenha em
posição, e que procurará resistir e sustar os progressos do inimigo, ou favorecer um novo assalto, voltando, aquellas á carga.
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Quando, finalmente, a aggressão do inimigo for tal que a retirada seja forçada, o comman'lante fará sustentar a todo o
custo a reserva disponível, até que possam reformar-se de
qualquer mono as tracções repellidas, e organizar se o movimento retrogrado em escalão, retirando umas apoz outras ao
encontro de forças em que se apoiem, ou de uma posigão que
permitta prolongar a resistência e concentral-as para organizar
a retirada, constituindo uma guarda de retaguarda.
ARTIGO III

Da defensiva
3O3. í° período—O batalhão em primeira linha chega á posição que tem de guarneeer na formação de marcha, a columna
de costado, por exemplo; o commandante fará successivamente augmentar a frente passando a columna de pelotões,
para se concentrar depois em columna de companhias. O reconhecimento rápido do terreno será logo o seu primeiro cuidado,
para, com o auxilio da carta e das informações colhida-s poder
assegurar o mais perfeito cumprimento das ordens e instrucções
recebidas que houver de executar.
O campo exterior e a frente da posição reclamam o mais
seguro exame, que lhe permitta avaliar a força defensiva dos
diversos pontos, os meio, a empregar para a augmentar, os
abrigos que pôde offerecer, os que carecem de ser aperfeiçoados,
e os que seja necessário construir; e bem assim, as linhas favoráveis de ataque do inimigo e os meios de lhe diffloultar o
accesso. Com todos estes elementos, resolverá a distribuição da
força e, formulando um pi mo rápido para a defesa, communicará as suas instrucçõos aos capitães das companhias que
enviar para a frente, fazendo-as logo marchar a occupar as
posições designadas.
A reserva será dirigida sobre o logar apropriado e formada
segundo as cireurnstancias.
Muitas vezes, o batalhão terá de occupar defensivamente determinadas posições, para o desempenho do serviço de segurança
(postos avançados), guarnecendo então uma frente muito
mais extensa, e será forçado depois a empenhar o combate nestas
condições excepcionaes.
O commandante deverá, comtudo, comojà ficou dito, diligenciar
restringir a sua linha, apenas a chegada de novas forças lli'a
permitta, para tomara formação normal.
Na installação das diversas fracções tem a máxima importância o emprego de todos os meios para as cobrir quanto
possível, garantindo-lhes a maior efficacia do fogo e a necessária
facilidade em passar á offensiva.
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O aproveitamento judicioso dos obstáculos naturaes e a
rápida constrüôçab das trincheiras-abrigos augmentam por
fôrma tal a resistência das posições, e são ao mesmo tempo
necessidades tão imperiosas, para, diminuir os eííeltos terríveis
dos fogos, que devem merecer ao commandante toda a attcnção
e empenho, constituindo por isso o mais importante serviço
deste período da defesa, em que o terreno tem o principal
2° período — Avistado o inimigo, o combate pelo fogo não
tarda em pronunciar-se, tornando-se successivãmente mais
extenso. A direcção é então mais fácil do que na offensiva, e o
commandante, vigiando attentamente os movimentos do ataque,
regulará a acção das companhias avançadas, por modo a fazer
concorrer os esforços sobre o objectivo do inimigo no momento
critico.
A reserva, é, como regra, guardada para ser empregada no
período seguinte.
3" período — Si os effeitos do fogo sobre o atacante são
taes, que o movimento de avançar se lhe torna impossível de
continuar e começa a vacillar ou a pronunciar a retirada, o
commandante aproveitará sem hesitação o momento que se lhe
offereça de passar á offensiva, lançando a sua linha do frente
sobre o adversário; nestas condições é, comtudo, prudente não
empenhar ainda a reserva para poder parar a um novo ataque
e sustentar as fracções arrojadas sobre as suas primitivas
posições.
Porém, si o inimigo chega a distancia de dar o assalto e o
commandante conseguiu conservar a necessária cohesão nas
diversas unid ides, e pôde dominar o fogo do adversário, então
a acção offensiva deve ser mais arrojada, completar-se pelo
concurso de reserva, no todo ou em parte, canindo de improviso sobre o fianco do inimigo, para aproveitar o momento
mais critico do combate e talvez o ultimo que lhe pôde assegurar a victorh, que em taes circumstancias importa para o
adversário a mais funesta derrota.
Nestes movimentos offensivos, o commandante ordenará a
prevenção da carga com o toque de preparar para a carga e no
instante opportuno os de avançar e carregar, para que todas as
fracções em primeira linha rompam a um tempo para a frente
e se lancem impetuosamente sobre o adversário.
4a período— Si a aggressão dos defensores, retorno e contra
ataque, é coroada de bom êxito, à perseguição não deve deter-se
sinão em frente de forças superiores, competindo neste caso á
reserva, estabelecer-se em posições vantajosas para dar tempo
à chegada de outras forças de soccorro.
Si, finalmente, o assalto do inimigo é por tal modo superior
que a retirada se torna inevitável, o commandinte, quando assim
lhe tenha si Io indicado, ordanal-a-ha, protegendo-a com a reserva, a quem pertence prolongar a resistência e constituir a
guarda da retaguarda.
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Na retirada forçada, ó ainda a reserva, que pela resistência
tenaz e obstinada, deve demorar o atacante, para evitar que as
fracções arrojadas para a retaguarda sejam postas em debandada, e dar tempo a que a acção dos quadros se restabeleça e
possa sustar os progressos do pânico.
Nesta occasião tão critica, o commaudante deve sempre prevenir os ataques da cavallaria.

quando o inimigo tenha passado em parte e tente desenvolver-se ; e a reserva tomará posição que lhe facilite o ataque rápido sobre a entrada do desfiladeiro.
Tratando-se de uma ponte, deve haver a precaução de lhe
derrubar as guardas ; os atiradores postam-se ao longo da margem amiga, a juzante e montante, para baterem a outra margem
e à entrada e sabida. Os reforços e apoios vão entrando em linha á
medida que augmentam as forças inimigas, e a reserva conserva-se prompta a bater as que consigam passar.
O commandante aproveitara o momento opportuno em que o
inimigo tente desenvolver-se e tomará a oíTensiva atacando as
forças inimigas que tiverem passado e repellindo-as sobre o desfiladeiro, onde o fogo de descargas, executado por fracções em
ordem unida, terá o máximo effeito. .

SECÇAO III

COMBATE DE LOCALIDADES
S5O4. O batalhão, como unidade tactica, acha-se muitas vezes
isolado, e o commandaute carece por isso de alguns preceitos
para os combates, que então são sempre locaes e de pequeno desenvolvimento, podendo classificar-se em:
Combates de desfiladeiros;
Combates de bosques;
Combates de povoações.
ARTIGO i

Combates de desfiladeiros
íiOEí. Chamam-se desflladeiros as passagens estreitas que não
permittom senão frentes restrictas: taes são os valles apertados,
as ravinas, os eólios ou gargantas, etc., cujos ílancos são mais
ou menos accessiveis, e que por isso denominam-se desflladeiros
relativos; e as pontes, vaus, diques, etc., cujos flancos são inaccessiveis, constituindo desflladeiros absolutos.
Estes defendem-se geralmente na retaguarda, emquanto nos
primeiros ó preferível a defesa na frente, e até no interior,
quando tenham maior extensão, e apresentem um alargamento
médio que de algum modo os divida.
Defensa dos desfHadeiros na retaguarda

SSOG. O batalhão em ordem mixta será postado de fôrma,
que o fogo da sua linha de frente se concentre sobre a entrada
do desfiladeiro e, sendo possível, que este seja enliado.
Os reforços e apoios serão collocados sobre as linhas de cominunicação, para poderem entrar promptamente em linha,

l>efensa dos desíHadeiros na frente

O batalhão fraecionar-se-ha pelo modo regulado; o
Cordão será postado de maneira a bater o terreno em frente do
desflladoiro e a distancia tal que a entrada não possa ser batida
pelos fogos efficazes do inimigo. Os apoios approximar-se-hão
desta entrada, onde se estabelecerá também uma parte da reserva
ou o apoio mais próximo, para proteger a retirada.
Com o mesmo fim se collocará a reserva no interior, si o
desliladeiro apresenta algum alargamento, ou na retaguarda,
para defender esta sahida e dar tempo a que o batalhão, depois
de passar, tome posição e ganhe terreno sufficiente para escapar
á perseguição. Si as circumstancias o permittirem, convirá
também operar nos ílancos do desfiladeiro, não só para favorecer
o movimento retrogrado, mas para difflcultar a passagem ao
inimigo.
Quando, por excepção, se defenda uma ponte na frente, uma
parte da reserva será collocada a um e outro lado na margem
amiga e a distancia que possa flanquear os atiradores da opposta.
Na passagem de pontes, retirando sob o fogo do inimigo,
convém igualmente observar preceitos especiaes.
A reserva, em geral, atravessará primeiro emquanto o cordão
se sustenta ; e apenas chegada á outra margem, fraccionar-se-ha
em ordem mixta, guarnecendo-a para montante ou juzante da
ponte, ou para ambos os lados, conforme a disposição do terreno,
e segundo o rio ou ribeira for ou não vadeavel para um ou outro
lado ; os apoios que se constituírem ficarão porém reunidos na
retaguarda da ponte para proteger a retirada.
Em seguida retirarão os primitivos apoios das companhias
avançadas, vindo collocar-se á rectaguarda dos que se estabelecerem, e por ultimo os reforços e atiradores, que correrão a
reformar-se ainda na rectaguarda daquelles para constituírem a
nova reserva, defendendo-se então o desflladeiro na rectaguarda,
ou proseguindo o movimento retrogrado.
-28
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Defensa dos desfiladeiros no Interior

SOS. Quando um desflladeiro extenso, um longo valle, por
exemplo, apresenta notável alargamento no interior, dá-se
muitas vezes o caso de ser necessário defendel-o neste ponto,
depois de o haver feito na frente.
As disposições a tomar são as mesmas que na defensa na frente,
havendo sobre esta a vantagem de se prestar á oífensiva sobre
as forças inimigas que, tendo passado em parte, pretendam
desenvolver-se.
Ataque dos desflladeiros absolutos

. O ataque destes desflladeiros, das pontes por exemplo,
offerece a maior vantagem quando a disposição do terreno
permitte bater as posições do defensor na rectaguarda. Então
prepara-se o ataque, oqcupando com o cordão os pontos avançados donde se possaatirar sobre aquellas posições, e reforçando-o
quanto baste para se conseguir desorganizar as forças da defesa ;
os apoios entrarão em linha, em ordem unida, para executarem
descargas, e a reserva será postada, de modo a poder dirigir-se
facilmente sobre a entrada do desflladeiro.
Feita esta preparação e chegado o momento em qne a defesa
denuncia enfraquecimento, effectua-se a passagem á viva força.
Os atiradores, ganhando terreno, ir-se-hão estabelecer na
margem arniga ou tão próximo quanto possível, para flanquearem
pelo fogo o ataque directo, executado por uma parte da reserva,
em columna por fraeções, segundo a largura da ponte. As
primeiras que passarem procurarão sustentar-se um pouco
adiante da sabida e as immediatas seguirão logo a desenvolver-se
a um e outro lado em ordem dispersa.
A esta tempo, as fraeções em ordem unida do primitivo cordão
serão dirigidas sobre a entrada do desfll&deiro, atravessando-o
rapidamente e indo estabelecer-se na margem opposta, e os
atiradores correrão a reformar-se na sua retaguarda. Só então,
a parte da reserva guardada ern posição na margem amiga, uma
companhia ou ao menos um pelotão, efTectuará a passagem,
indo occupar o logar que for designado na formação de ataque.
Si, por excepção, a ponte é defendida na frente, escolher se-ha
uma posição que domine a entrada e, occupundo-a solidamente,
procurar-se-ha forçar o inimigo pelos fogos convergentes a ceder
o terreno e a passar á margem opposta, atacando-o vivamente e
deligenciando atravessar de envolta com as suas forças, para alli
se estabelecer, ao mesmo tempo que se ocoupa a margem amiga
para flanquear o movimento do centro e de. alojar as forças que
o inimigo tente oppor-lhe.
_ Si a disposição defensiva o permitte, por ser convexa a sua
linha de frente, poderá combinar-se o ataque directo com o de
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flanco, para arrojar o inimigo sobre o desflladeiro, perseguindo-o
instantemente, afim de lhe não dar tempo a tomar disposições
defensivas na rectaguarda. Neste caso, não ha occasião de
adoptar preparativos methodicos que exigem tempo que o
adversário empregaria com maior vantagem passar quanto
antes, ssrá o empenho do commandante, reservando para mais
tarde aproveitar qualquer opportunidade para restabelec a
ordem na formação.
Si, porem, o desflladeiro absoluto cão permitte bater o terreno
da retaguarda, reforçado ainda pela disposição concava da linha
de frente da defesa, a passagem será então mais diíücil; é
necessário concentrar quanto possível o fogo sobre a sabida, e
forçar a passagem, atacando por fraeções successivas; as
primeiras que passarem deverão tomar logo posição na frente, e
sustentar-se a todo o custo para permittir às immediatas
desenvolverem-se para um e outro lado e ganhar terreno.
As fraeções atravessam o desíiladeiro a passo de carga e sem
responder ao fogo do inimigo, guardando entre si distancias
convenientes, para evitar accumulação que comprometta o bom
êxito do ataque; e apenas desembocarem, appoiar-se-hão sobre
os flancos da sabida, afim de evitar que sejam cortadas pelo
contra-ataque da defesa, desenvolvendo-se depois pouco a pouco
até que, achando-se em força sufficiente, possam renovar a
intensidade do ataque; o commandante guardará comtudo na
margem amiga uma parte da reserva, a qual não carece de
grande força, por não serem muito para receiar os effeitos do
retorno aquém do deifiladeiro, e só a deverá fazer passar, quando
o inimigo eífectuar a retirada.
Ataque dos desfiladelros relativos

S1O. O ataque de um desfiladeiro relativo, que o inimigo
geralmente defenderá na frente, faz-se como o de qualquer
posição, tomando por objectivo o ponto que domine a entrada.
Si o desfiladeiro é um valle, apenas o inimigo em retirada
penetre no sou interior, o cordão deverá logo procurar ganhar
as encostas a um e outro lado até a crista, flanqueando assim o
ataque de frente que será sempre menos avançado, para forçar
o adversário a accelerar o movimento retrogrado, com o fim de
obstar ao envolvimento que uma tal disposição lhe ameaça. Os
apoios seguirão geralmente sobre os flancos, emquanto a reserva
avança n i linha do valle, sustentando o cor.lão e prompto a
apoial-o no caso de ser forçado retirar em presença dos retornos
do inimigo.
Si o desflladeiro tem grande extensão, é mister avançar com
maiores cautelas, tentamlo sempre adeantar os flancos, mas conservando-se vigilante sobre estes pontos para prevenir movimentos semelhantes que o adversário intente; compete aos apoios
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das companhia avançadas cobrir os extremos da linha e atacar
as forças inimigas que a elles se dirijam.
Si o defensor accelera i a retirada, o ataque precipitará o
movimento para desembocar do desftladeiro quasi de envolta
com aquelle, não permittiado tomar disposições defensivas além
da sahida.
O commandante guardará em todos os casos uma parte da
reserva a conveniente distaucia-na retaguarda e em posição de
poder sustar qualquer movimento de retirada a que as forças
sejam obrigadas.

Só quando o cordão chegar à orla opposta ó que o bosque deve
julgar-se tomado, pois antes disso os retornos do adversário
podem repellil-o sobre a campanha.
E' nessa orla que o commandante deve estabelecer-se para
bater o inimigo em retirada no terreno livre, fazendo-o perseguir pela reserva emquanto se reformam as demais companhias.

ARTIGO II

Combates de bosques
. Sob a denominação de bosques, comprehendem-se os
terrenos arborisados, taes como pinhaes, soutos, mattas.. olivaes,
etc,.
i~
jYtíujuo

Í21S. O ataque de um bosque segue as regras dadas para o
das posições em geral, porém, o combate prolonga-se por muito
tempo no interior, e a direcção torna-se mais difficil, pelas maiores soluções de continuidade da linha de frente e difficuldade de
se avistarem as diversas fraccões.
A posse da orla tem a maior importância, porquanto, conseguida ella, a luta continua-se a coberto, restando ao adversário
só a vantagem de conhecer o terreno que defende.
E' sobre os salientes que se dirigem os ataques parciaes, e apenas conseguida a vantagem num ponto, o commaudante fará ahi
reforçar o ataque, ou seja com os elementos da linha de frente,
guardando a reserva para empregar contra outro ponto desguarnecido em resultado do êxito obtido, ou forçando com ella a
entrada no mesmo ponto, e acuando depois sobre os flancos dos
salientes vizinhas. Tomada a orla, as companhias avançadas
proseguirão para o interior, seguindo os caminhos que geralmente conduzem ás clareiras, ou lê o defensor reforçará a
resistência, e que uma vez alcançadas e occupadas servirão para
reformar do qualquer modo as fraccões desordenadas.
Sempre que seja possível, o commandante deve combinar o
ataque de frente com o de flanco e ameaçar a retirada do inimigo
pelo lado posterior do bosqus, dirigindo uma fraccãp importante
da reserva a torneal-o, ou, ao menos, fazendo-a desembocar ao
mesmo tempo que elle no terreno descoberto.

Como em todas as posições, a occupação de um bosque
será precedida de um reconhecimento sobre a sua extensão e
natureza, traçado da orla, seus salientes e reentrantes, caminhos
que a atravessam, caminhos e veredas interiores, clareiras e
mattas, brenhas e escarpados, regatos, etc.
As companhias avançadas guaruecerão o interior da orla,
tendo as linhas de retirada bem definidas e guardadas pelos
apoios.
A reserva será postada em uma clareira onde venham convergir as priucipaes linhas de communicação, ou na retaguarda,
si o bosque tiver pequena profundidade e extensão, e puder sei"
torneado.
A orla será reforçada por todos os meios, taes como: trincheiras,
abrigos, abatizes, estaquinhas, cortaduras, etc., e, sendo possível,
difflculíar-se-ha ainda a passagem por meios de lios metallicos
(os telegraphicos são exjellentes), passos do umas arvores
para outras na altura de l m do solo, e na falta destes, curvando
os ramos para o chão e ligando-os por qualquer modo aquella
altura.
A defensa da orla será levada ao extremo; e o commandante,
vigiando attentamente a direcção dos movimentos do inimigo
regulará os reforços da linha de frente, e guardará a reserva
para a empregar contra o ataque principal, lançando-a sobre o
flanco do adversário, ou para prevenir o flanqueamento que este
tente fazer-lhe.
Si conseguir repeliu- as forças do ataque sobre o campo exterior por um rigoroso retorno o contra-ataque, a perseguição
deve fazer-se pelo fogo e sem abandonar a orla. Sendo, porém,
obrigado a ceder terreno, prolongará a resistência, fazendo
operar a retirada lentamente até urna clareira, onde possa tentar
novos ataques que, sendo bem dirigidos, obrigarão o inimigo a
perder todo o terreno conquistado.
O perfeito conhecimento do logar facilita ao commandante
preparar emboscadas, que obstem aos progressos do ataque, sorprendendo as suas forças desorientadas em terreno desconhecido e fechado,
O contra ataque, dirigido também por sorpreza sobre a retaguarda do atacante, pôde igualmente obrigal-o a retroceder e a
abandonar um bosque meio conquistado.
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Forçado, porém, a retirar, é mister dispor a reserva para proteger este movimento, flrmando-a em uma posição vantajosa
ainda no interior do bosque ou na retaguarda, e fazendo-a sustentar até que as deniüis companhias possam reformar-se e
alcançar uma posição de fácil defensa ou, ao menos, sufflcientemente afastada para se organizar a retirada.
ARTIGO III

Combates de povoações
As povoações de pequena superfície, taes como: os
casaes,quintas, pequenas aldeias, etc, únicas que ha a attender
para o combate do batalhão, adquirem por vezes uma importância
considerável pela resistência que offerecem;e si bem que a preparação do ataque pela artilharia, incendiando-as, baste em geral
para forçar o adversário a abandpnal-as, é muitas vezes necessário
atacal-as de viva força com a infantaria, especialmente quando
se torna preciso conservai-as para as occupar, evitando-se então
destruil-as pelo incêndio.
Ataque

Para preparar p ataque das povoações, deve ter-se como
principio a indispensabilidade do concurso da artilharia, destruinJo esta as defesas exteriores, taes como: os muros de vedação,
os vallados, as sebes, etc., nos pontos favoráveis ao assalto.
Isto posto, e suppondo sempre que não ha trabalhos de forüflcação que demandem operações especiaes dependentes da enge
nharia, o ataque será precedido do reconhecimento das immodiações, procurando descobrir os pontos dominantes, os caminhos que naturalmente convergem para a povoação, a natureza
e disposição das vedações externas, o seu traçado geral, os
saPentes que offerecem e o seu valor defensivo.
Todos estes dados, fornecidos pelos exploradores e rectiíicados
pelos capitães das companhias avauçidas, serão completados
pelainspeeçãodo próprio commandante.
B' necessário desda logo o;«upar os pontos dominantes que
permitiam bater a linha de recinto e as communicaçõos que se
dirigirem para o interior ; depois fazer avançar pouco a pouco
as companhias da frente, aproveitando os atiradores todos os
abrigos e caminhando segundo os preceitos dados para o ataque das posições. Entretanto que as forças da defesa se vão
demonstrando, dirigir a reserva sobre a direcção do ponto escolhido para objectivo, mascarando este movimento com o relevo
do terreno ou com um ataque mais pronunciado sobre outro
ponto, e fazendo reforçar o cordão nessa parte, para obrigar o
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inimigo a dirigir para ahi as suas reservas e afastal-as do mesmo objectivo.
Chegada a linha da frente a bom alcance, o commandante
mandará activar a intensidade do fogo pelos reforços levados ao
cordão, ao mesmo tempo q^ue fará praticar as necessárias aberturas para dar passagem ás fraccões em ordem unida ; e apenas
a distancia permitia o assalto, ordenal-o-ha, no momento em
que os defensores comecem a hesitar, procurando logo forçar a
tomada do objeetivo e estabelecer-se nas primeiras casas para
resistir aos ataques do adversário.
Ao mesmo tempo convém tornear a povoação, ameaçando as
linhas de retirada, ou seja pelo envolvimento, avançando os
ílancos, ou pelo emprego de uma fracção da reserva.
Chegado a occupar com alguma solidez uma parte do recinto,
ó necessário penetrar no interior ; os atiradores ir-se-hão assenhorando das casas, passando de umas para outras, por dentro,
quando seja possível praticar aberturas, e os apoios dirigir-sehão a atacar as forças em ordem unida que se mantenham nos
logares mais abertos. As barricadas, que se não dispõe de artiIheria, não deverão ser atacadas de frente, mas flanqueadas, tomando successivamente as casas que permitiam sahir-lhe na
retaguarda. Em todos os casos, as posições tomadas na entrada
serão guardadas por uma parte da reserva, até que o adversário
abandone completamente a povoação.
Quasi sempre, o inimigo sustentar-se-ha num reducto interior
preparado para extrema resistência. Isolal-o será o primeiro
cuidado do commandante, fazendo occupar todas as avenidas»
para esperar o concurso da artilharia e obrigal-o rapidamente a
render-se, obstando a que possa ser soccorrido por forças exteriores.
O ataque de viva força pela infantaria, em taes casos, não
deverá tentar-se senão em circumstancias extremas.
toefensss.

As povoações offerecem as melhores condições de
contra a infantaria, mas são de todas as posições as
mais vulneráveis á artilharia, sendo insustentáveis, quando em
numero considerável de boccas de fogo pôde concentrar o tiro
sobre a sua superfície, pois que o desmoronamento das casas e o
incêndio bastam, em geral, para forçar a abandonal-as.
A occupação defensiva de uma povoação deve por isso prevenir quanto possível os effeitos da artilharia. O reconhecimento
fará conhecer ao commandante a disposição topographíca do
campo exterior, o traçado da frente ou linha extrema do recinto.
o recinto propriamente dito e as linhas de retirada.
A povoação será dividida em sectores, confiando-se a defensa
de cada um a uma companhia, e escolher-se-ha um logar mais
abrigado da artilharia, no interior ou mesmo na retaguarda,
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para collocar a reserva; para reducto ou cidadella, escollierse-ha um edificio retirado, que reuna as condições precisas para
uma resistência teniz, a qual deverá ser augmentada por todos
os meios que a fortificação oíferecer.
O commandante designará a cada companhia a sua frente de
combate e a linha de retirada, devendo todas convergir sobre a
posição da reserva, ou na retaguarda desta, para não lhe
estorvar os movimentos.
Mesmo nas pequenas povoações se apresentam geralmente
duas linhas de defesa ; a primeira, consistindo nas vedações
extrema.s das hortas, quintaes, jardins, etc., adjacentes a
povoação, é em geral formada por muros de alvenaria, ou taipa,
vallados, sebes, pallissadas, etc., e a segunda ó constituída pelas
casas extremas.
A defensa da primeira é a mais importante, pois, perdida ella,
o adversário cobrir-se-ha com as mesmas vedações que lhe
favorecerão o approximar-se do recinto.
Por isso, o commandante augmentará a sua resistência fazendo executar todos os trabalhos de fortificação improvisada
que as circumstancias lhe permitiam; setteirar os muros
e protegel-os com massiços de terra pelo lado da campanha;
obstruir os caminhos com cortaduras em logares que possam
bater-se facilmente, collocar abatizes, abrir trincheiras nos
sítios mais descobertos e que convenha sustentar, etc. Todos
estes trabalhos serão executados sob as ordens o direcção dos
capitães em cada sector confiado á sua defensa, comprindo-lhes
também praticar as necessárias aberturas para assegurar as
communicações para o interior e na linha de frente.
A segunda linha será completada, fechando-se ns ruas
ou caminhos com barricadas, e setteirando as paredes das casas.
Começado o combate, o commandaute, vigiando sempre com a
maior attenção os movimentos do inimigo, procurará descobrir
o seu objectivo, mantendo intacta a reserva, para a lançar sobre
aquelle no momento critico do assalto, si a eventualidade de um
retorno efflcaz se não tiver oíferecido antes disso. Emquanto
o inimigo se não approxima, evitar-se-ha a defensa no interior
das habitações ; porém, quando a artilharia adversaria alongar
o tiro ou mesmo suspender o fogo para deixar avançar a sua
infantaria, occupam-se então as casas e o reducto já preparados
para a defensa, guardando sempre uma parte da reserva para
um ultimo esforço, ou para proteger a retirada.
A defenSti da segunda linha pode ainda seguir-se a de
outras parallelas e formadas pelas ruas transversaes, por um
ribeiro, etc., retirando assim suceessi vãmente, até que se possa
executar um contra-ataque, mas disputando quanto possível as
diílerentes zonas, antes de as abandonar.
O commandante dirige emfim a resistência segundo o objesto
que tem em vista, e que pôde tornar necessário defender a posição até ao ultimo extremo, ou somente entreter o combate para
ganhar tempo, ou apenas sustentar-se emquanto se tomam
melhores posições na retaguarda.

Modo do batalhão receber a bandeira nas formaturas
Nas formaturas de batalhão, depois do fiscal entregar
o batalhão ao commandante, este mandará abrir fileiras
e depois dará as vozes:—Continência á bandeira—apresentar — arma.
Com antecedência o porta-bandeira e a sua guarda terão
tomado posição conveniente, e à voz — arma, a musica
tocará o hymno nacional e o porta-bandeira e sua guarda
seguirão em passo grave para o seu logar, todos pelo caminho
mais curto. Por modo idêntico sahirá da fôrma a bandeira.
Depois o major debandará o batalhão.

Continência para a revista de inspecção

l

Um batalhão isolado pôde ser passado em revista de inspecção. Neste caso o batalhão espera com fileiras abertas, para receber com as devidas honras o inspector. Uma bandeirola será
collocada a cem passos da frente e do centro do batalhão no enfiamento da bandeira do corpo e perpendicular á linha de frente,
indicando o logar que deve ficar o inspector para observar a
marcha em revista.
Serão collocadas mais quatro bandeirolas em rectangulo, sendo
uma á direita do batalhão, outra á esquerda e duas ontras correspondendo a estas e a dez passos aquém da do inspector.
O inspector ao chegar a sua bandeirola será recebido com
armas apresentadas e a musica tocará uma marcha. Irá elle á
direita do batalhão e percorrerá pela linha da frente até a esquerda e ,dahi virá pela retaguarda até a direita, sempre acompanhado pelo commandante do corpo. A musica tocará um dobrado, durante o tempo que o inspector passa pela linha da
frente e retaguarda.
O inspector indo novamente á altura de sua bandeirola, mandará dizer ao commandante que faça a marcha em continência.
Então p commandante, mandando unir fileiras e direita volver,
previnirà com a advertência — columna de marcha. A musica
irá logo postar-se no flanco direito e no primitivo alinhamento
do batalhão, para seguir em frente. O commandante dará a voz:
marchar em revista-ordinario marcha.
O batalhão rompe a marcha e á proporção que os flancos esquerdos chegam ás bandeirolas, os seus commandantes mandarão:
na primeira, frente á esquerda volver em frente ; na 2»
3a e 4a hombro direito frente, em frente. Chegado o pelotão
a dez passos do inspector receberá a voz —perfilar armas olhar,
direita e a igual distancia depois, as de: olhar frente, inclinararmas.
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Os outros pelotões seguem todos os movimentos da testa e
quando o batalhão tem os flancos esquerdos dos pelotões na.sua
posição primittiva, o commandánte manda: Batalhão, alto, e
desenvolve em linha para a esquerda. A testa precede todos os
movimentos. A musica começa a tocar logo que se rompe a
marcha quando tendo passado dez passos adiante do inspector,
sahe para o flanco esquerdo e vae por conversões, postar-se na
frente do mesmo, e quando passar o ultimo pelotão, cessa de tocar
e vae para a testa de columna. Os corneteiros e tambores tocam
durante a marcha, quando a musica o não faz.
O commandánte irá depois receber as ordens do general e
fará as evoluções que elle ordene, retirando-se as balisas apenas
ei Ias comecem.

ESCOLA DE BRIGADA

DISPOSIÇÕES GERA.E3

Terminado o exercício e achando-se o corpo em linha, o commandánte depois de mandar abrir fileiras, dará a voz : continência flnal-e em seguida a de: ordinário marcha.
O batalhão faz a marcha em linha n'uma extensão de cincoenta passos com as armas perfiladas.
Vencida esta distancia o commandánte mandará : alto e apresentar armas, e correspondido que seja pelo inspector, mandará
hombro-armas.
A musica toca um dobrado à voz de marcha e uma marcha ao
de apresentar armas.
Recebida as ordens, o batalhão retirará.

í. A escola de brigada tem por fim prescrever as regras para
as formações e evoluções de um certo numero de corpos qua
compõem a brigada. As suas evoluções e manobras executam-se
em tudo por modo semelhante ao que se viu na escola do batalhão..
. E' variável o numero de batalhões que formam uma brigada..
A escola de brigada não varia sensivelmente da de batalhão ;
as evoluções e manobras fazem-se por modo idêntico.
3. Os batalhões que compõem a brigada serão designados pelo
seu numero, estabelecido na lei orgânica.
4. Cada batalhão incorporado na brigada executa as diversas
formações e evoluções segundo os princípios dados na E. B., conservando os differentes indivíduos os logares alli determinados.
£í. Nos movimentos collectivos da brigada, os batalhões,
quando encontrem qualquer obstáculo, torneal-o-hão, indo depois entrar no alinhamento e occupar o logar que lhes pertence ;
também, nas mudanças de frente e direcção e nas passagens de
uma a outra formação, cada batalhão seguirá pelo caminho
mais curto e na formação que o commandánte julgue mais adequada ao terreno e às circumstancias.
O. A escola de brigada divide-se em dous capítulos : Capitulo I.
Ordem unida. Capitulo II. Ordem de combate.
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CAPITULO I

ORDEM UNIDA
AETIGO I

Formações
V. As formações prineipaes da brigada em ordem unida são as
seguintes :
í.a Em linha : Os batalhões em linha desenvolvida formarão
no mesmo alinhamento e com vinte passos de intervallo entra
elles.
A linha da brigada pôde ser quebrada, quando o espaço não
der para ser recta ou ainda poderá ser dividida em duas ou mais
linhas parallelas.
2. a Linha de columnas : Os batalhões em columnas contíguas,
isto é, umas aos lados das outras.
A" voz linha de columnas de companhias (pelotões ou secções)
—marcha— os batalhões se formarão uns aos lados dos outros em
columnas de companhias, pelotões ou secções; representando
cada batalhão na brigada o mesmo que a companhia no batalhão
e assim em todas as mais manobras e evoluções da brigada.
Na linha de columnas os batalhões podem augmentar ou diminuir a frente das suas columnas.
A linha de columnas pôde ser com intervallo de desenvolvimento para os batalhões, ou com os intervallos reduzidos e nesta
ultimo
caso ohamar-se-ha linha de columnas contíguas.
5.a Columna : A voz para a brigada formar em columna será :
tal brigada, columnas successivas de batalhões por companhias
(pelotões ou secções)— marcha, neste caso entende-se que é a columna com a mesma frente e quando for com a frente para a
direita ou esquerda então a voz será : Brigada—, columnas
successivas de batalhões por companhias (pelotões ou secções)
frente á direita ou esquerda ordinário marcha. O signal de marcha partirá do commandante da brigada e será por toque de
cometa.
Os batalhões se formarão em columnas de companhias (pelotões ou secções) na retaguarda uns dos outros, formando uma
só columna, com distancia de vinte passos entre si.
Columna de marcha: Os batalhões em columna de marcha
formar-se-hão na retaguarda uns dói outros na mesma columna
ou em differentes columnas parallelas.
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8. A formação em linha ou em linhas desenvolvidas só sã
applica nos actos de revista ou parada: a linha de columnas
em prega-se como formação de espectativa ou de transição para
p combate, devendo por isso assegurar a livre passagem pelos
intervallos, ás outras armas: a cavallana e a artilharia; e a
columna de marcha, a que se emprega nas marchas itinerárias,
fora do campo de batalha.
&. Nas revistas ou paradas, quando a capacidade menor do
local o exija, podem também empregar-se as formações em linha
ou em linhas de columnas, com intervallos menores, tendo
porém attenção a occupar a máxima frente, para satisfazer as
condições de apparato que se requerem em taes actos.
10. O general não tem logar determinado nas formações da
brigada e postar-se-ha onde melhor convier; quando, porém
outras considerações não obstem, convirá collocar-se no centra
nas formações em linha.
11. Nos actos de continência, estando a brigada em linha com
fileiras abertas, o general, havendo espaço, postar-se-ha na
frente do centro, e vinte passos mais avançado que a linha dos
commandantes de batalhão, e nas outras formações postar-se-ha
no flanco guia.
T-2. Os offlciaes de estado maior ficam sempre a cinco passos
na retaguarda do general, em uma fileira, e as ordenanças a
dez passos na retaguarda destes. Todos conservam as espadas
embainhadas.
13. Qualquer que seja a força da brigada e a sua formação,
o general não commandará á voz ; as suas ordens serão transmittidas pelos oflíciaes do estado maior aos commandantes dos
batalhões ou regimentos, que as farão executar ; estas ordens
devem ser dictadas em termos claros e concisos e sempre em
harmonia com as vozes de execução para os batalhões, afim de
serem mais facilmente comprehendidas. O general pôde também
indicar os movimentos por meio dos toques regulamentares de
cometa, ou quando forem successivos, determiual-os ao commandante do batalhão da testa ou do flaneo mais próximo, para
serem seguidos pelos outros.
14. Na instrucção ou nos actos de parada, quando se pretenda
a simultaneidade das evoluções, o general indicará na ordem,
transmittida, que a execução deve effectuar-se ao signal de
cometa (o toque de ordinário marche), feito o qual, os commandantes dos batalhões darão immediatamente as vozes precisas
para começar o movimento.
15. Nas formações em linha desenvolvida, em linha de columnas o alinhamento faz-se pelo batalhão da direita.
IO. Quando a infantaria tenha de entrar em alinhamento com
a artilharia e a encontre já formada, alinhará a sua fileira da
vanguarda pelas cabeças das parelhas de sotas, ou pelos eixos
dos reparos, si estiver em disposição de combate. Semelhante-
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mente, a respeito da cavallaria, o alinhamento regular-se-ha
pelas cabeças dos cavallos da fileira da frente.
Os batalhões formam na brigada por ordem numérica da
direita para a esquerda ou da testa para a cauda.
17'. Reunindo-se duas ou três brigadas para formarem divisão,
o general commandante não tem igualmente logar determinado;
o chefe do estado maior formará cinco passos na sua retaguarda,
e a outros cinco os demais offlciaes do estado maior, em uma ou
ou duas fileiras, ficando na da frente os offlciaes superiores; as
ordenanças a dez passos mais na retaguarda.
18. Na divisão de infantaria as brigadas podem formar no
mesmo alinhamento, ou em alinhamentos parallelos, ficando contíguas ou successivas, e também na mesma columna ou em
columnas parallelas ; os intervallos e distancias regulamentares
que devem guardar são fixados em cincoenta passos, ficando,
porém, ao arbítrio do general regulal-as segundo as circumstancias.
ARTIGO II

Marchas e movimentos diversos
IO. Para executar a marcha directa, qualquer que seja a formação da brigada (nas formações em linha desenvolvida não se
executa a marcha directa, nem as mudanças de frente) o general
communicarà a ordem a todos os batalhões, designando o que
deve ser o director ; este romperá a marcha e seguidamente
todos os outros, mantendo quanto possível o alinhamento e os
intervallos e distancias determinadas.
• 2O . Para suspender a marcha, o general ordenal-o-ha a om
dos batalhões (o director, sendo possível) que logo fará alto, e seguidamente os demais, prevenidos para isso, quando seja,
necessário .
. Na marcha para o flanco pratica-se como na marcha directa
sendo, porém, director o batalhão desse flanco, e da frente quando
se esteja em mais de uma linha.
22 . Nas mudanças de frente, o general designará o batalhão
•que dave servir de base e transmittirà as ordens a todos os
outros : o primeiro executará a mudança na direcção estabelecida
pelo general, e os demais irão entrar no seu alinhamento e nos
logares correspondentes. Nas formações em linha de columnas
e em linha a mudança de frente pôde fazer-se sobre um dos
flancos, avançando ou retirando, ou sobre um determinado
batalhão do centro.
A ordem do general será formulada como se segue: A brigada muda a frente para direita (esquerda) ou para direita (esquerda)

r

sobre o flanco-esquerdo (direito) ou sobre... batalhão do centro.
Seguir-se-ha o toque de avançar
23. Indo em marcha, as mudanças de direcção fazem-se como
a mudança de frente, porém o batalhão do flanco pião, apenas
se ache eril a nova direcção determinada pelo general, fará
alto.
24:. Para o augmento ou redução de intervallos, o general
transrnitte a ordem, designando o flanco ou flancos para onde se
faz o movimento e o batalhão que serve de base, o qual será
firme, e os demais deslocar-se-hão pela marcha de flanco.
J3S. Para o escalonamento dos batalhões em qualquer
formação, o general mandará primeiro os batalhões formar
em columnas de companhias, pelotões ou secções e depois
mandará—Avançar ouretirar em escalão de batalhões pela direita
(esquerda); seguir-se-ha o toque de avançar.
2&. Depois dos batalhões assim formados em escalão de columnas de companhias (pelotões secções) poder-se-ha mandar cada
batalhão formar em quadrado, em linha ou em linha de columnas,
de secções ou pelotOos e em todos estes casos ficará sempre a
brigada em escalão.
ARTIGO III

Passar de uma para outra formação
. A brigada em linha desenvolvida pôde logo passar à linha
de columnas de companhiaas (pelotões ou secções) cada batalhão formando columna de companhia, pelotões ou secções sobre
a direita ou esquerda.
J38. A brigada em linha desenvolvida pôde formar tantos
quadrados quantos batalhões, á voz — formar quadrados ou
formar quadrados sabre a frente
S2O. A brigada em linha de columnas pôde passar a linha desenvolvida.
A brigada em columnas successivas pôde passar a escalão de
columnas de batalhões e estes escalões podem mudar a frente
como na E. B.
Para os desenvolvimentos deve-se antes ganhar os intervallos
necessários.
30. Nestas differentes evoluções, quando a brigada se achar
em mais de uma linha, os batalhões da segunda ou terceira regularão os seus movimentos pelos da primeira e por modo a não
lh'os embaraçar.
31. As formações mistas executar-se-hão segundo as ordens
especiaes do general; entretanto, nó combate, os commandantes

"
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dos batalhões poderão por sua iniciativa mudar a formação prescripta, quando cireumstancias imperiosas o exijam.
32. Nestas mudanças de formação, as ordens do general
serão formuladas em harmonia com as vozes prescriptas na E. B.
CAPITULO II

ORDEM DE COMBATE
ARTIGO I

Formação
33. A ordem mixta é ainda formação de combate.
34. A brigada, segundo a força de que se compuzer, a posição
que occupar e outras circumstancias de occasião, formar-se-ha
em uma linha de combate, ou terá ainda algum ou alguns batalhões em segunda linha.
3&. A primeira linha ó formada por dous ou mais batalhões
em ordem mixta, contíguos ou escalonados, e os restantes em
ordem unida, e postados na retaguarda como reserva geral.
Comprehende portanto, o cordão de atiradores os reforços, os
a.poios, as reservas de batalhão e a reserva geral,
3&. As distancias entre os batalhões avançados e ps de reserva da primeira linha, e entre esta e a segunda não pôde flxar-se
por depender das circumstancias do terreno e do alcance dos
tiros do inimigo; dentro dos limites de abrigo dos effeitos do
fogo, deverá ser a menor para os batalhSes de reserva, que terão
de soccorrer promptamente os da primeira linha, e a maior para
os de segunda linha, que devem, não só occultar-se ao fogo,
mas ainda ás vistas do inimigo.
3*7. As formações a adoptar para estes batalhões, bem como
os seus intervallos. também não podem determinar-se, dependendo sempre das condições locaes; escolher-se-hão comtudo as que, accomrnodando-se melhor ao terreno, os mantenham mais nas mãos dos commandantes, sem offerecerem
risco de serem batidos pela artilharia.
38. Os batalhões avançados em ordem mixta podem ter o
cordão no mesmo alinhamento ou escalonado, e continuo ou
separado por intervallos, conforme o terreno for unido ou
cortado, e apresente ou não partes inaccessiveis, e ainda se-

gundo convenha atacar ou defender de preferencia certos
pontos ; os intervallos deverão em todo caso poder ser batidos
pelos fogos dos batalhões vizinhos.
íí€>. Na formação e colloeaçãp dos batalhões da retaguarda,
deve atteuder-se a garantir completa liberdade de movimentos
á cavallaria e á artilharia.
4O. Na divisão de infantaria, as brigadas, quando reunidas,
entram na formação da comb:ite ao lado umas das outras,
ficando contíguas no mesmo alinhamento, ou collocam-se sobre
duas linhas, ficando uma ou duas em primeira linha, e a restante em segunda. Sendo a formação por brigadas contíguas, o
general pôde, como fica dito, constituir uma segunda linha com
alguns batalhões separados da primeira.
4=1. Aos batalhões de reserva compete :
1.° Reforçar os que estiverem avançados, fornecendo-lhes
os elementos de que forem privados pelo seu emprego no
cordão;
2.° Apoiar os que se acharem desligados dos outros por mais
ou menos avançados, ou preencher os intervallos maiores que se
produzam entre elles, evitando que o inimigo ahi penetre ;
3.° Substituir os que forem desviados do seu objectivo por
circumstancias imprevistas, ou que tenham soffrido perdas taes
que não possam continuar o combate ;
4.° Ameaçar e investir os ílancos do inimigo, ou parar aos
seus movimentos envolventes;
5.° Occupar successivãmente as posições de boa defensa que
encontrem, e donde possam proteger os movimentos dos batalhões avançados, oHerecendo-lhes apoio seguro em caso de
retirada, e permittindo-lhes emprehender novo ataque, ou sustar
os progressos do adversário;
6.° Executar a perseguição ou cobrir a retirada,
•1.-2. As tropas em segunda linha teem um caracter mais independente, e devem por isso manter-se quanto possível nas
mãos do general em formação compacta, perfeitamente obrigadas
e occultas da vista do inimigo, não se envolvendo nos movimentos da primeira linha nem se confundindo com as forças
que a compõem.
Compete-lhes:
1.° Apoiar a primeira linha, e completar decisivamente os
seus esforços ;
2.° Operar nos ílancos por movimentos independentes;
3.° Restabelecer superioridade no combate ;
4.° Completar a perseguição ou organizar difmitiyamente
a retirada, detendo o inimigo por um novo periodo de
combate.
- só
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AKTIGO II

Fraccionamento em ordem de combate
4E5. Como regra, sempre que as circumstancias o permitiam,
deve tomar-se uma formação de concentração antes de passar
à ordem mixta, afim de mais facilmente formular e transmittir
as instrucções de combate aos difíe rentes commandantes.
44. O general designará os batalhões que devem constituir
os diversos elementos da formação de combate, cada um dos
quaes, dadas as precisas instrucções, seguirá a occupar a posição
que lhe for determinada. O movimento far-se-ha para a frente
do loga.r de assembléa, ou quando este seja a posição a guarnecer, retirarão os batalhões de reserva e segunda linha á
distancia que se determine. Os batalhões avançados tomarão a
ordem mixta quando o general o ordene, ou por iniciativa dos
seus commandantes.
4J3. Si, por excepção, a brigada tiver de passar da formação de marcha a de combate, os batalhões, que devem ser
avançados, formar-se-hão em columnas cerradas, e depois em
linha de columnas, para dahi passarem á ordem mixta ; e os
demais, formando também em columnas cerradas, irão occupar
os logares que lhes pertencem, tomando depois a formação mais
conveniente.
ÁRTICO in

Marchas e movimentos diversos
46. A brigada em ordem mixta avança ou retira segundo os
princípios dado.-i na E. B. O general designará o batalhãodirector,
ao qual se devem subordinar quanto possível todos os outros; os
que só acharem em ordem clisp -rsa regularão por aquelle os
seus intervallos, e os de reserva ou segunda linha as distacias e
intervallos que teem a conservar. Tanto para avançar como
para retirar, a marcha far-se-ha na maior parte dos casos em
escalão de batalhões, ou em escalão de companhias em cada batalhão, segundo p accidentado do terreno e a resistência ou aggressão que o inimigo empregue nos diversos pontos da frente.
4^. A marcha suspende-se do mesmo modo que na ordem
unida, corrigindo-se as posições relativas, si assim for necessário.
48. Os reforços succesivos do cordão fazem-se com os elementos dos batalhões avançados; e quando as reservas deste tenham
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batalhão pslo menos) quando não haja segunda linha.
4 *. Si algum dos b -talhos avançados, houver soflfrido pardas
taes que não possa continuar o combite, o generel pôde fazel-o
render por algum dos da reserva, o qual substituirá successivãmente os seus diversos escalões, que serão reunidos na reta-»
guarda.
ARTIGO IV

Passar da formação de combate a uma das
de concentração
ÊíO. A brigada, estando em ordem de combate, concentra-se,
executando os batalhões avançados a assembléa e reunindo-se
depois no logar e formação designados pelo general.
£41. Como regra, a brigada retomará'a ordem unida, formando-se em columnas successivas ; entretanto circumstaneias especiaes podem produzir a necessidade de outra formação, que se
executara proinptamente, apenas reunidos os batalhões que se
acharem em ordem dispersa.

ESGRIMA DE ESPADA
£53. Esgrima é a parte integrante da gymnastica, applicada
à defesa do h'>mem no combate a arma branca. Como se vê, precisa quem a ella se dedica de uma educação physica preliminar,
que dê agilidade e flexibilidade aos músculos e belleza aos movimentos.
S3. Espada de esgrima é a arma branca que fere de ponta e
também de gume. E' offensiva e defensiva. Tem duas partos
principaes — lamina e copo —. O copo comprehende o punho e as
guarniçõos.
O comprimento da espada é dividido em três partes ou terços, e
o todo é igual a um metro.
A parte da lamina, que se introduz pelo punho, ó rebatida na
carrapeta, chama-se espiga.
A espada de officiaes e praças do Exercito deve ter mais a
bainha (Figura n. 1).
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Lição sem arma
Sentido

=. Calcanhares unidos, pontas dos pós comprehendendo entre
si o comprimento de um pé, peito saliente, olhar altivo, sem afíectação, braços cahidos naturalmente e as mãos com as palmas
voltadas para o corpo — eis a posição de sentido.
. Si na posição acima fizermos passar uma vertical AB pelo
umbigo, dividiremos o homem em linha de terça e linha de quarta,
sendo esta a correspondente a todo o lado que fica para a esquerda e aquella a direita.
Si também fizermos passar pelo mesmo ponto uma horisontal
CD, dividiremos igualmente em duas partes — linha alta e linha
baixa (Figura n. 2).
Oitava A esquerda-volver

EJO. Si da posição n. 54 levantarmos as pontas dos pés e gyrando sobre os calcanhares voltarmos 45° para a esquerda, teremos
o oitavo á esquerda. A ponta do pé direito deve ficar na direcção
do adversário e o pé esquerdo perpendicular áquelle pó.
B' esta a posição de descanco, quer com arma, quer sem ella.
ü1?'. Km guarda

/

Leva-se dá posição 56 o pé diroito para frente na mesma
direcção em que estava, m fazendo distar o calcanhar direito do
esquerdo mais ou menos O ,70, isto ó, um passo ordinário, o peso
do corpo um passo mais sobre a perna esquerda, a mão direita
no quadril direito, com a palma para baixo, a esquerda fechada
sobre as costas, como se pegasse na bainha da espada (Figura 3).
Quando esta posição é correcta, um fio a prumo collocado na
parte dianteira do joelho esquerdo cahe na ponta do mesmo pé ;
coüocandp na frente do joelho direito cahe no centro do calcanhar direito.
Desconçar

£>8. Da posição em guarda, volta-sa á posição 56, uiiindo-sa
o calcanhar direito ao esquerdo e fica-se assim na posição
previa para descançar.
Querendo-se da posição—descançar— voltar á primitiva 54,
faz-se um oitavo á direita por modo semelhante ao que sã fez
para esquerda.
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Dos passos

E>9. Os passos são dados todos na posição 57. Todos os passos
rompem-se com o pé direito, seguindo-se immediatamente depois
o esquerdo, salvo o pas.so para retaguarda que se principia pelo
pé esquerdo.
Os passos dão-se para frente, retaguarda, direita e esquerda.
Logo depois de qualquer passo deve-se ficar na posição 57
(Figura 3).
Dos saltos

<5O. Os saltos mais necessários na esgrima da espada são para
frente e retaguarda.
O primeiro é de difficil applicayjJo e de pouca vantagem na
esgrima da espada.
U salto para retaguarda executa-se levando-se ao mesmo
ternpo os pés para traz, por um grande impulso
de todo o corpo
nessa direcção, caliiudo-se em guarda a l m , 2 da posição antiga
e dá-se uma chamada, isto é, levanta-se o pé direito e bate-se
com a ponta delle no terreno para corrigir a posição.
O salto para frente faz-se por modo idêntico, em direcção
opposta.
Também ha meios saltos, que, como o nome indica, são metade
dos primeiros.
Os meios saltos são muito mais applícados no jogo da espada,
que os saltos.
O salto à retaguarda serve para se estudar o systema de jogo
do adversário e também para se retomar a verdadeira distancia,
de jogador para jogador, quando se tenha avançado demais, com
o fim de dar inteiro êxito a um golpe ou ponta. Os meios saltos
algumas vezes são acompanhados de um movimento para cima.
Extensão — j ã.

61. Da posição em guarda 57, entezando a perna esquerda á
segunda voz e cahindo com o corpo na perna direita, faz-se a
extensão.
Esta posição serve para dar-se golpes de mangueta, isto é, no
braço. Desta posição volta-se á do numero 57 por movimento
inverso. (Figura 4).
Partir a fundo—já

<5 Si. Da posição em guarda á segunda voz, leva-se o pé direito
na mesma direcção para frente, tanto quanto possa, estendendo
a perna esquerda, ficar n'uma posição equilibrada. (Figura 5),
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— 238 Serve este movimento para alcançar o adversário em um
golpe ou pont i .
Da posição a fundo volt '-se em guarda por movimento inverso
ou mesmo por salto ou meio salto á retaguarda.
Furtar distancia

O3. Quando o adversário costuma saltar para a retaguarda
todas as vezes que partimos a fundo, o meio único de alcançal-o
é unir, sem que elle veja, o calcanhar esquerdo ao direito, e
partindo logo a fundo. Isto se deve fazer, dês' ngajando com
batidas na espada do adversário e chamando para ahi a sua
attenção, distrahil-o em relação ao movimento de pó que
fizermos.
A este movimento chamamos furtar distancia, Este movimento
é feito sem que o corpo se levante.

Das voltas
Da posição em guarda fazem-se voltas para a direita, ou
para esquerda movendo-se em pequenas extensões o pé direito
para esses lados, levantando-se ao mesmo tempo a ponta do pé
esquerdo e conservando o calcanhar esquerdo fixo no terreno,
para em torno delle fazer-se as voltas para um ou outro
lado.
Pé

direito & retaguarda—já.

<3K. Muitas vezes ha vantagem em levar-se o pé direito á
retaguarda, recuando bastante o ventre e e n t e z a n d o a perna
esquerda, depositando nella quasi todo o peso do corpo. (Figura 6).
lista posição ó vantajosa quando por este movimento, nos
defendendo de uma ponta ou golpe baixo dirigimos golpes
no ante-hraço do adversário, sempre pelo lado opposto ao em
que vem a arma delle, como que cercando-a. Fica assim entendido, que este movimento por si só já corresponde a uma parada.
Este movimento de summa vantagem na esgriraa não deve
entretanto ser feito, senão depois de serem executadas todas as
paradas, com correção e a propósito em relação aos golpes, Desta
posição volta-se em guarda por um movimento inverso ao que se
fez. Este movimento e os saltos á retaguarda nos collocam em
posição de não podermos dar resposta boa, por isso deve-se usar
pouco, só nas occasiões próprias.

Posições com a espada

<3<5. Empunha-se a espada com os'dedos polfgar e index. O pollegar por cirna do lado das costas''o punho da espada eo index
por baixo do lado do fio, tendo a phalange do centro bem por baixo
da cabeça do dedo polle^ar. Osoutros dedos auxili im e completam.
a empunhadura. Golpes ha que os dedos mínimo, annelar e
máximo dedilham, isto é abandonam o punho por um momento
e de novo retomam a posição de auxiliares dos outros, dando
grande impulso a esses golpes.
A espada também pode ser empunhada com a mão esquerda.

Sarilhos e molinetes
Sai-ilhos

&V: Sarilhos são movimentos circulares e verticaes da espada
com o fim de ferir a cabeça ou o punho por baixo.
No primeiro caso são sarilhos baixos, porque a ponta da espada,
na origem do movimento, começa por baixar; no segundo são
sarilhos altos, por uma razão equivalente. São feitos, tanto uns
como outros, por ambos os lados e tomam assim as denominações
de—direito ou esquerdo.
Molinetes

OS. São movimentos circulares e horisontaes feitos com a
espada, com o fim de ferir as faces—direita ou esquerda, e tomam
os seus nomes —Do molinete esquerdo volta-se á posição 77 para,
depois de pequena pausa, fazer-se novo molinete para a esquerda.
<30. Do molinete para direita volta-se á posição 78 para,
depois de pequena pausa, fazer-se novo molinete direito.
Os sarilhos e molinetss são feitos na posição 56, tendo o braço
direito estendido para a frenta horizontalmente, o esquerdo nas
costas com a mão fechada. Estes movimentos devem ser feitos
freqüentemente até mesmo corn bengalas para destreza do pulso
e certeza da empunhadura.
ISm guarda

'yo. Da posição 57 levando-se o braço direito para a frente,
um pouco curvo, tendo a rnão direita segurando a arma com o fio
para direita e o pulso na altura do hombro, a p_oata da espada na
altura dos olhos do adversário, está-se na posição acima requerida.
Nesta posição e em todo o jogo não se desvia a vista da do
adversário. (Figura 7).
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Descancar
Parada em quinta

"yl. Ha dous modos para se descançar, quando se está com a
espada: 1°— na posição 56, tendo a espada descançada verticalmente no terreno pela ponta, junto à ponta do pé direito, fio para
frente; 2° — collocando a espada em posição oblíqua em relação
ao corpo e segura também com a mão esquerda em seu segundo terço e o corpo na posição 56.

*?&. Si da posição 57 baixar-se com grande impulso a espada
para a posição horisontal, fio para baixo, tem-se a parada em
.quinta. (Figura 11 ).
Parada em sexta

Das paradas

. Si da posição 57 trouxermos a espada em posição horizontal sobre a cabeça com o flo para cima e a ponta para a esquerda, teremos a parada em sexta. (Figura 12).

f '2. Paradas são posições que a arma toma para a defesa dos
golpes e pontas.
Sete são as paradas necessárias no jogo da espada.
Parada em prima

Da posição 70 leva-se a ponta da espada um pouco para a
direita e abaixando-a logo depois, traz-se a espada para o lado
esquerdo em posição vertical, com o lio para esse lado, olhando-se fixamente o adversário por cima do braço. (Figura 8).
Parada em segunda

. Da posição 70, deixando-se apenas cahir a ponta da espada
na direcção do baixo ventre do adversário, tem-se a parada em
segunda. (Figura 9).
Parada em terça

A própria posição 70 é a parada em terça, quando áô
está prevenido a resistir ao choque da arma contraria.
Durante o jogo chamamos muitas vezes a esta posição — ern
guarda. (Figura 7).
Parada em quarta

Da posição 74, torcendo-se apenas o pulso para ter o fio
para o lado esquerdo, tem-se a posição em quarta. (Figura 10);

Parada em sétima

. Si da posição 77 trouxermos a ponta da espada para a direita por detrás, ficando ella um pouoo mais baixa que o punho o
si tivermos o ante-braço de modo a olhar-se o adversário por entre
elle e o nosso hombro direito, ficamos na posição em sétima.
([Figura 13).
T^O. Em qualquer destas posições, chama-se estar coberto
quando se está em parada correcta.
8O. Correspondendo o movimento 65 a uma parada, só temos
a accrescentar que, armados de espada e com esse simples movimento, poderemos ferir o braço do adversário, todas as vezes
q ue nos der elle ponta ou golpes baixos. O movimento da espada
do que pretende ferir o braço com o auxilio da posição 65 é
sempre pelo lado opposto ao em que vem a arma do adversário,
como que cercando-a e nas pontas que lhe der o adversário deve
apenas deixar cahir simplesmente a espada com o fio para baixo.
81 . Só depois das paradas feitas em correcção e a propósito é
que devemos nos exercitar nas recommendações do art . 80.
Desengajamento

823. E' a mudança da posição 74 para 75 sem golpe, na própria posição do corpo em guarda, nunca avançando nem de uma
extensão, descrevendo com a ponta da espada o menor circulo
possível.
Pode-se fazer os desengajamentos por dous modos — conservando em todo o movimento a ponta da espada por cima do pulso
do adversário, ou trazendo-a por baixo e torcendo logo depois o
pulso. O adversário, procurando sempre cruzar o fio da sua espada com o da nossa,faz contra-desengajamentos, que são apenas

V '
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movimentos do pulso, para levar o flo para um ou outro lado,
não sahindo a pouta da mesma direcção. Um desengajamento
mal feito nos expôs a uma ponta certa sobre a face.
83. O desengajamento seguido de um golpe deve ser quasi ao
mesmo tempo, sem que se perceba o movimento que vai de um a
outro.
Não devemos nos esquecer comtudo que não podem ser feitos
ao mesmo tempo.
Flntaa

84. São golpes simulados ou mesmo simples desengajamentos
acompanhados de batidas, de extensão, com o fim de desviar a
attenção do adversário do ponto que queremos ferir.

Applicação das paradas
As pontas são defendidas, com a parada em prima, segunda, terça, quarta baixa e quinta. A prima e a quinta são as
melhores.
80. A parada em terça só defende uma ponta dirigida ao
hombro direito, que é feita depois de um desengajamento em
quarta e trazendo em seguida a ponta da espada por baixo da
mão do adversário, partindo logo a fundo.
&V '. Os golpes de cabeça são defendidos com as paradas —
terça alta, quarta alta, sexta e sétima.
A sexta deve ser feita depois de um golpe ou ponta, defendido
por meio da parada em segunda.
88. A parada em sétima é boa quando depois de uma defesa
em prima, feita pelo adversário, nos procura elle ferir com resposta na cabeça.
Os golpes de face direita ou esquerda defendem-sa com
terça e quarta.
9O . Os golpes de tronco defendem-se com a prima, segunda,
terça baixa, quarta baixa, e também com a recommendação do
art. 65.
OI. As pontas e golpes accentuadamente baixos defendem-se
sempre pelo meio aconselhado no art. 65.
93. Todos os golpes devem ser dados procurando o mais possível alcançar ao adversário, já partindo bem a fundo, já fazendo correctas extensões, ás vezes mesmo furtando distancias (63)
antes de partir a fundo.
93. Nos golpes deve-se attender tambsm aos desengajamentos bem feitos .

94. As pontas fazem-se com desengajamentos um pouco antes dellas e quasi sempre por baixo da mão do adversário.
OÊJ. Uma parada bem feita deve ser sempre seguida de um
golpe como resposta ao que se defendeu.

Das respostas
9o. O golpe dado depois de uma parada chama-se resposta.
9^. A parada em prima tem duas respostas boas — uma na
cabeça e outra por baixo nas pernas ou nádegas. São defendidas com as paradas — sétima e segunda ou quarta baixa.
98. A parada de segunda só tem resposta más e essas são na
cabeça, ponta alta e ponta baixa. Esta ultima faz-se torcendo a
mão de modo a levar a palma para cima, afim de que a ponta da
espada tome a direcção do adversário, e depois parte-se a
fundo.
As paradas a estas respostas são em sua própria ordem —
sexta, terça e quarta baixa. Em vez de dar-se resposta a uni
golpe defendido em segunda, convém mais, recuando um pouco,
cahir em guarda.
99. A terça tem duas respostas — uma na face esquerda
e outra no tronco do mesmo lado e defendem-se com quarta,
quarta baixa ou com o art. 65. Ha outras respostas precedidas de fintas.
100. A quarta ,tem duas respostas uma na face direita e
outra no tronco do mesmo lado, e defendem-se com terça, terça
baixa ou com o art. 65. Ha outras respostas fazendo-se antes
fintas.

101. A parada em quinta tem uma resposta boa na cabeça e
um golpe no pescoço ; ó defendida com terça alta e terça.
1OS5. A parada em sexta tem uma resposta boa na face esquerda ou havendo finta, na direita, e defendem-se com quarta
ou terça.
1OES. A sétima tem uma resposta na face direita e outra
precedida da finta na esquerda, e defendem-se com terça e quarta.
104. O jogo da esgrima pode-se dizer que consiste em paradas correctas e respostas rápidas.

Golpes corridos
105. Depois das paradas, golpes e respostas é necessário
para certeza das posições fazer golpes corridos.
Assim, um dos adversários dá uma ponta, o outro defende em
prima e respondecom um golpe na cabeça, que parado em sétima
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(78) responde na face direita, que recebido em terça (74) responde com um golpe na face esquerda, que defendido com quarta
(75) responde com um golpe baixo ventre do lado direito para
ser defendido em segunda (73) e depois ambos dão um passo á
retaguarda e toma a posição de descanço (71). Pode-se fazer
muitos outros golpes corrido .

tem a fundo, como si dessem um golpe ae cabeça; depois
unindo o calcanhar direito ao esquerdo, dão dous golpes para
a esquerda como si pretendessem ferir a face esquerda um do
outro e sempre depois de cada golpe voltam as espadas por
algum tempo á posição 77, depois dão dous golpes para a direita
e íindo cada um delles voltam á posição 78.
Feito isto praticam alternadamente quatro sarilhos baixos,
cahindo em guarda no ultimo; dão duas chamadas e abatem as
espadas, isto é, fazem a ponta abaixar, fio para a direita e a
espada na direcção do adversário. Dahi traz-se a espada em
posição vertical, costa da mão para a frente e o corpo junto à
boca e depois cahem em guarda.

Desarme
IO©. Desarme é todo o meio empregado com o fim de tirar a
espada da mão do adversário.
IO1?'. Em assalto quasi0 não se usa por ser pouco delicado. Fazse por modos diversos:—! chamando o adversário para segunda e
dando logo uma forte pancada nas costas do forte da , arma do
adversário, da direita para a esquerda ; 2° fazendo a parada em
quinta (76) com grande esforço ; 3° nas pontas altas, fazendo
parnda em quarta (75) seguido de esforço e escorregamento.
Desarma-se também batendo-se com força na arma do adversário, quando estiver elle cançado e na posição em guarda com
a ponta muito baixa.
O primeiro meio é muito perigoso, porque o adversário levantando a ponta e acompanhando com ella a espada do outro,
pôde partir a fundo e acertar uma ponta, e pôde também levantar
a ponta e dar um golpe de mangueta. Estes movimentos preparatórios para ferir ou evitar o desarme chamam-se—contra.

Assaltos
110. Assaltos são duellos simulados á arma branca.
Nos assaltos devemos applicar todos os sentidos para descobrir
a intenção do adversário, devemos fazer paradas aos golpes que
nos forem dados e respostas immediatas.
Quando nos assaltos não conhecermos o jogo do adversário,
será esse o nosso primeiro dever, não atacando em primeiro
lugar e muito menos com golpes simples, isto é, sem preceder
flntas.

Aos golpes de adversário desconhecido, devemos dar meio
salto á 'retaguarda, ou levar o pó direito à retaguarda, porém,
depois de conhecido o jogo, só devemos esperal-o n'uma das
sete paradas, conforme o ataque e com inteira conâança.
111. Quando formos feridos, não confessaremos abatendo a
espada e sim pronunciando mesmo em guarda, a palavra franceza—touché—, porque no abater a espada, podemos novamente
ser feridos por um jogador pouco leal.
11S2. Nas occasiões íos golpes'e pontas podemos usar de pequenos gritos—ap \, mas nunca nos riremos.
Não devemos confiar demais no nosso jogo, abusando do
adversário, nem também.temel-o.
113.
Boas qualidades no jogo das armas: prudência, modéstia, affabilidade, cavalheirismo e sangue frio. Más qualidades: vangloria, orgulho, ira, amor próprio, e medo. .
O complemento do que vae aqui escripto só se adquire, com
vantpgem, praticando com quem sabe.

Golpes simultâneos
1O8. E' muito commum entre aprendizes os golpes ao mesmo tempo ou simultâneos. Grande vicio na esgrima, que muito
bem alguém já denominou — ridículo do jogo.

Comprimentos
1OO. Comprimento é o complexo do movimentos que .formam a synthese do jogo.
O comprimento deve ter como condição principal a elegância.
Os adversários collocados em frente urn do outro na posição
56, suppondo as espadas nas bainhas, principiam por fazer um
oitavo a esquerda e ao mesmo tempo, trazendo a mão direita
junto á bocca, estende o braço na direcção um do outro, como
que jogando a luva. Depois tiram toda espada da bainha e par-
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Na pag. 6 a , Unha 28 a accrescente-se no U m : qualqiter qt/e seja a
formatura.
» »
8», »
9a, onde diz : as mãos abertas e um pouco voltadas, lêa-se : —as mãos abertas e as palmas um pouco voltadas, etc.
9a, » 20a, accrescente-se no fim do paragrapho : —
primitiva; e na 24a linha, onde di/ :
recuando pés, lêa-se : —recuando o pé.
13a, » 24 a , onde diz: avançar, lêa-se : —alcançar.
32a, » 41a, onde diz : fulminado, lêa-se :—fulminato.
441*, »
9a, onde diz : uma foriju ilha. melhor, lêa-88 ; —
uma f o- quillia, para melhor,
65a
(ligura) as 1'racçi'es das fileiras devem iicar mais
unidas aos sargentos, do que como está ;
na mesma pag. da 11a linha, accrescante
no lim do paragrapho : — ( 8 5 ) \ e na 19a
linha, onde diz : sua antigüidade, lêa-se
suas antigüidades,
67a, linha 26a, onde diz : para este caso se dura, diga-se : —
se dirá.
90a, no 1° paragrapho, substiUia-se por : — Os guias pissain
para a direita nos ângulos dos quadrados.
96a, no ultimo paragrapho 1 a linha, onde d i z : — u m a só
estendida, lêa-se : —unia x» fileira estendida ; e na 2a linha, em vez de: reforço em
escalão, lèa-se ; — reforço um escalão, ele.
165, as figuras devem ser mais unidas: e na ultima linha
accrescente-se : — Os subalternos, nas posições marcadas na, companhia,
172 (na ligura) as fracções devem dar-se maior esp:i?o, do
que como está na (igura.
187 linha 2a em vez de : mesma constante, lèa-se : — u m a
constante.
225 » 22a onde diz : — d e z passos, lêa-se:—trinta passos.
226 (na ligura) onde marcam 90 p., lêa-se : — O p.

