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MINISTÉRIO DA GUERRA

^ esta a quarta vez qii9 me cabe a honra de apresentar-vos

0 relatorio dos serviços dependentes do Ministério a meu

cargo

.

EXERCITO

Em meus relatórios anteriores tratei dosenvolvidamente da neces-

sidade instante da reorganisar-ão de nossas tropas. Esta questão cada

dia. se faz mais nrgeate, attento o progresso da sciencia da guerra,

que, com os recentes melliorameiitos, occasionou uma verdadeira

transformação na tactica, tornando, portanto, inadiável a remodelação

das armas combatentes, afim de liarmonisal-as eom as alterações

occorridas.

Todos os grandes mostres da guerra julgam como factor prepon-

derante da victoria, serem as bases cia organisação o administração

da força armada as mesmas que servem para regular e formar as

unidades de combate, na paz ou na guerra. Sn]»rc este assumpto não

póde haver, nem ha, opini<jes divergentes.

Sendo em tres escalões a disposição geral e mais conveniente para

0 combate, 6 logico que na ordem teniaria deva fnnclar-se n melhor

.orgonisação, preceito oslo sogiiid«‘ no projecto qne submetti á vossa

consideração.



As condições do combate moderno, as transformações 0 modifi-

cações profundas que ellas impõem á constituição dos exerci tos exigem

um estudo cuidadoso ^as instituições militares, para adaptal-as ao

progresso realizado. Hoje, mais que outr’ora, a iniciativa individual

dos combatentes, sua instrucçâo e disciplina c, emfim, sua organisação

teem valiosa influencia sobre os resultados de uma campanha.

A victoria não se improvisa. Para que ura exercito possa com-

quistal-a ô preciso ciue de antemão seja superio»' em Torças materiaes

e moraes a seu adversário. Na paz é somente por uma boa consti-

tuição militar que se lhe poderá assegurar esta vantagem. Portanto,

a organisação da força armada de um paiz deve ser 0 magno assumpto

das cogitações dos governos interessados pela defesa nacional, e nella

é que recalie a investigação da causa primordial dos resultados de

umá guerra.

O combate é 0 acto decisivo da existencla das tropas, e são os

preceitos reguladores de seu desenvolvimento que devem constituir 0

objectivo predominante, na elaboração racional de uma boa organisação

de exercito. Convem convergir todos os esforços, na paz, para 0

aperfeiçoamento desta organisação e das condições essenciaes de seu

Yalor, taes como o recrutamento, a permanência dos effecLivos, a

disposição dos quadros, a promòçüo, a instrucçâo do tiro, etc. e,

principalmente, a disciplina.

A evolução da sciencia da guerra nos mostra que, quanto mais

mortíferos foram se tornando os effeitos das armas, a maior grão de

perfeição foram attingiiido a organisação, a instrucçâo e a educação

moral das tropas.

* *

Um exercito só preparado convenientemente é fiue estará na

altura de merecer este nome e de corresponder ás exlgencios da

guerra, eventualidade esta inevitável na vida das noções. A elle é

que cabe 0 Jhonroso dever de achar-se, dada essa emergencia angustiosa,

completamente apparell iodo eprompto, á primeira voz de commando,

para ir em caminho da gloria reivindicar os direitos <le sua pátria,

quando atacados.
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Dependendo do niimepo de Iiomons, da perfeição do armamento, de

adequada organisação, do cuidadosa instrucçuo.technica e de elevada

educação militar,— o exercito ô uma resultante dessas causas elemen-

tares, que podem se transformar parcialmente umas nas outras por

verdadeira equivalência, si hem que a determinação precisa das

respectivas relações não seja susceptível de avaliação mathematica,

por escaparem seus detalhes a uma apreciação comparativa rigorosa,

visto a diversidade de sua ixatureza, origem e acção. Não obstante,

• todos esses factores concorrem para formar a energia do exercito,

ou a somma de írabailio que é elle capaz de realizar, e que serã

tanto maior quanto mais apurado for o gráo de correcção a que

attingir cada factor.

Elevar o numero de soldados, augmentar a potência das armas,

dar ás tropas uma conveniente organisação, multiplicar sua energia

pela instrucção e educação, eis os meios de fortalecer os exercitos,

dando o conjunto o gráo de seu valor. Sejamos, portanto, previ-

dentes, apparelhando-nos na paz, para mais facilmente e melhor

triumpharmos na guerra.

Para obter este desideratam, é mister prover o nosso exercito

de tudo que elle precisar para bem desempenhar sua alta missão,

isto é, reorganisal-o, instruii-o e educal-o segundo os preceitos da

sciencia moderna, e fornecer-lhe o material de guerra aperfeiçoado,

porque sem isso improfícuos serão os seus esforços. E são tantos

os problemas parciaes que se prendem á realização destes assum-

ptos, que nada se deve adiar para não prejudical-os.

Por minha parte posso afíirmar, que para conseguir estas medidas

tenho empregado toda minha actividade, e, auxiliado por muito

dignos e .illustrados offieiaes, que o nosso exercito felizmente possue,

e ainda devido, principalmente, á vossa solicitude em attender ás

necessidades do serviço publico, o que tenho a satisfação de aqui

consignar, já nos achamos melhor preparados, como se evidenciará

na exposição dos assumptos deste relatorio, mas por isso mesmo

não convem deixarmos de continuar no caminho encetado, sem

grave prejuizo para os interesses da defesa nacional.

4
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Iiifelizmcnte o projecto de reorganisnção Jo exercito, apresen-

tado no começo da sessuo legislativo do anno passado, não mereceu

a devida attenção, e, como já disse, reputo-o de urgente nocessi-

dade. Esse projecto teve em vista prover de modo efncaz á defesa

do nosso paiz, sem todavia pesar demasUidamente soljre os cofres

públicos.

Debaixo deste duplo ponto de vista, posso garantir, com as

estatisticas de todos os paizes civilisados, cpie o projecto apresen-

tado é o menos oneroso, considerando os que se acham cm vigor

nesses paizes, já pelo lado da população, das rendas e da impor-

tância das dividas publicas, já, ainda, sob qualquer outro aspecto,

dos que devam ser ponderados na solução do difficil problema de

administração publica:— /2ão gastar de mais, mas, ao mesmo tempo,

não prejudicar a defesa nacionaU

Para justificar o excesso de despeza que porventura acarretasse o

projecto, bastaria lembrar que o Brazii possue fronteiros extensas

como nenhum outro paiz, e que as suas vias de communicação são

mais que deficientes. Isto deveria influir preponclerantemente para

elevar a porcentagem em favor do quadro do exercito brazileiro,

mas só foi attendido como convinha aos nossos recursos financeiros.

Com a dispersão dos corpos do exercito pelo nosso vasto terri-

tório, nunca se poderá obter a instrucção e a disciplina de um
modo completo e satisfactorio. E’ minha convicção que só se con-

seguirá manter o exercito nas coiidiçOes almejadas de garantia para

a defesa da Patria, concentrando os corpos em pontos convenientes*

Essas localidades devem preencher os requisitos especificados nas

instrucções que dei aos commandos dos districtos militares p)ara

esse fim.

Além da instrucção, principalmeiite a de conjunto, só realizavei

pela referida’ concentração, preparando para a guerra os generaes,

os commandantes e demais officiaes e praças, conseguir-se-ha também

diminuição considerável das despèzas de manutenção.
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Esta ultima assorçã ) í1c<^li Ijem patenteada sómente com a mu-

dança de sete Latalliuos, de uns pai-a outrr)s Estados, de aceordo com

esse plano de concentração, disso provindo uma economia de cerca

de mil contos de réis nas etapes, cifra esta que se torna ainda mais

expressiva, si considerarmos que o effectivo desses bataliiões attingia

apenas a pouco mais de duas mil praças.

Não será sómente na verba — etapes — que a economia se evi-

denciará: nas despezas de transportes, do pessoal e do material;

— na redacção do numero de enfermarias militares e de pliarmacias

;

—nados alagueis de prédios, sempre excessivos, principalmente quando

oceupados pelas enfermarias, porque julgam seus proprietários, e

com razão, que depois dos mesmos terem servido para esse fim,

difficilmente serão alugados por particulares ;
— na redacção do quadro

de médicos e pbarmaceuticos civis contractados para o grande numero

de guarnições pelas quaes estão dispersos os corpos do exercito, e

que, uma vez reunidos estes, poderão aquelles ser dispensados ;
— e,

ainda, muitas outras causas contribuirão para que maior se torne

essa economia, constituindo tudo isto razões mais que sufSeientes

para aconselhar a execução desse plano, util ao exercito e ao mesmo

tempo á Nação.

O 1° districto militar tem os seus corpos em Belém e S. Luiz

do Maranhão
;
— os do 2° districto estão todos reunidos no Recife e

só aguardam os recursos pecuniários necessários para construírem,

empregando como operários as praças, os respectivos quartéis em

Iguarassú, localidade escolhida e que hem satisfaz aos requisitos esta-

belecidos;— o 3° districto também tem seus corpos reunidos na

cidade da Bahia, faltando apenas o 33° batalhão de infantaria, que

se acha ainda em Maceió;— o 4° districto, nesta capital, tendo o 3S° ba-

talhão de infantaria em Nitheroy, que não continuará alli por

muito tempo, porque se acha mal aquartelado, o 28° da mesma

arma em S. João d’El-Rei, e o 12° ha talhão também de infantaria,

que está construindo o ramal da Estrada de Ferro Central do Brazil,

de Lorena ao valle de Bem fica, servindo não só para a fabrica de

polvora sem fumaça em. projecto de construcção, como ao sanatorio

.
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militar para tuberculosos, em Lavrinhas, nos campos do Jordão;

— 0 50 districto tem parte de seus corpos, em Curityba, em prédios

alugados, convindo que se transportem para os quartéis a edificar

nas proximidades de Guarapuava, logo que estiver servida esta ci-

dade por estrada de ferro, e, outra parte, em Santa Cathorina;

— no 60 districto acham-se os corpos dispersos pelas cidades de Porto

Alegre, Rio Grande, Pelotas, Jaguarào, Bagé, SanfAnna do Livra-

mento, S. João Baptista do Quaraliim, D. Pedrito, Uruguayana, Ale-

grete, S. Borja e S. Gabriel, 110 Estado do Rio Grande do Sul;

— e os do 70 districto estão guarnecendo as cidades de Cuyobá, Co-

rumbá, S. Luiz de Caceres, Nioac e 0 forte de Coimbra, no Estado

de Matto Grosso.

Nessas localidades, além de outras em que existem estabeleci-

mentos militares, ha necessidade de manter enfermarias e pharmacias,

que, com 0 plano de concentração dos corpos, em grande numero

ficarão supprimidas.

* #

Devo agora salientar a vantagem extraordinária que advirá da

concentração. Refiro-me á— mobilisação —, importante questão que

tanto tem preoccupado 03 administradores militares, tal é a difficuldade

da resolução desse problema, pois são innumeras as considerações

que se devem liarmonisar, em vista dos muitos factores de que

depende a realização desse objectivo, sendo que 0 menor descuido,, ou

falta de previsão, prejudicará profundamente o respectivo serviço, e, por

tanto, toda a attenção para esse assumpto nunca será demasiada.

Um exercito sem mobilização torna-se inerte e nada se deve

delle temer ou esperar. Com effeito, de que servirá possuir corpos

perfeitamente instruídos na tactica de guerra e muito disciplinados,

si não existirem as disposições e meios necessários para transpor-

tal-os prompta e opportunamente ao theatro das operações activas

de guerra, ou que, depois de terem superado mil difficuldades,

empregando os maiores esforços, por causa da falta de material apro-

priado, só conseguem chegar tardiameiite?.
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CerLaraente, por mais pirfciLo o mollior concebido que lenha sido

0 plano do general cni rdiefe, liido ficará transtornado, aitei'odo e nulli-

ficaclo, nàü sendo para estranhar que, sóraente devido a essas faltas, a

vicloria almejada se transfoi-me cm derrota . •

Demais, é sabido que o exercito que não for seguido de seu mate-

rial de guerra, principalmente dos parques do munições e viveres, é um

exercito de antemão derrotado.

Não é, portanto, depois de declarada a guerra que se deve trator de

preparal-o, como sempre tem acontecido entre nós, que até os bata-

lhões são improvisados nesse dado momento, com elementos hisonlios,

causando ainda maior desorganisocão e imprestabilidade nos corpos

cio exercito, tirando-se-lhes os ofiiciaes .considerados mais aptos,

para servirem nesses agrupamentos, dando em resultado ficarem

uns e outros corpos com pouco ou nenhum valor militar. Terão

talvez essas levas exaltado o espirito guerreiro, mas não possuirão

certamente o espirito militar
;

aquellè dará qualidades bellicosas,

mas sómente este fará exercitos poderosos pela ordem e disciplina

:

0 primeiro é uma virtude innata, está na indole do indivíduo,

0 outro é uma qualidade adquirida, procede dos hábitos e cos-

tumes.

Devemos também nos lembrar que nas oceasiões de giieri'a, em-

bora despendendo consideráveis sommas, nunca se poderá conseguir o

material bellico necessário, porque elle não existe prompto ;
pelo seu

fim especial é só confeccionado iios arsenaes militares ou nas fabricas

próprias, por encommencla, e os paizes que o po.'=:suissem em excesso

não poderiam cedel-o, pela neutralidade que devem manter, garantida

pelos preceitos do direito internacional.

- O valor e o patriotismo são attributos já muitas vezes postos á

prova 8 reconhecidos no cidadão brazileiro, mas essa abnegação em

prol da Patria não produzirá grandes resultados, quando faltarem a in-

strucção militar e os recursos materiaes indispensáveis paro agir e con-

seguir 0 devido galardão.

Uma nação desarmada difficiimeiite se fará respeitar, e um exercito

sem recursos, sem meios de mobilisação póde ser comparado a um.
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paralytico, que Lendo embora muito patriotismo, impossibilifcoclo do
mover-.^o, póde cijorar as des^rar-as da Palria.

Precisamos evitar que ao exercito brazil<}iro seja augiirada tSo

amargurosa perspectiva.

4:-

# .

Concesiíi-itção da Torças — Dos Gstados realizados pela

commissão incumbida da escolha do local para a concentração das
forças do 1*^ districto militar, verifica-se que a quatro kiiometros da ci-

dade de Óbidos estende-se um cliapadão coberto de matta virgem, com
uma superíicio de quarenta milliões de metros quadrados, sensivel-

menteplano e cortado por dous riachos— 0 Coniçambá e 0 Patanazal.

Ida ponta septentrional do cliapadão escolheu a commissão um
trecho de terreno, com uma área de 2.000.000 para 0 local da pro-

jectada concentração.

Este terreno é elevado, secco, natiiralmenle drenado, abundante
em agua potável 0 esta de facil captação.

Para 0 abastecimento de viveres conta com os recursos de Óbidos
e suas cercanias.

Participa da sulubridade do clima de toda a região desta cidade, e

sob .0 ponto de vista militar, possue qualidades estratégicas, sendo
facil pol-o em conveniente estado de defesa.

Encarando seriamente a defesa do extremo norte da Republica, é

Óbidos um dos mais convenientes sítios onde po.ssa 0 Governo ter um
núcleo de tropa em constante prei>aro, para esse elevado fim

.

A
*

*'

X-

das taH>allas d. 9 g-í*atilàea$ão de escez-^ieio

— Alein. 834, de 30 de dezembro do anno proximõ passado, no seu
art. 14, n. I, autonsou o Governo a rever, sem augmento cie des-

jieza, as tabellas de gratificações de cxercicio e abono de ajudas do
custo aos ofíiciaes do exercito, tornando-as mais equitativas e appli-

caveis acs officiaes do quadro e classe.^ annexas da armada, conforme
dispõem 0 art. Sõ da Constituição Federal c 0 art. 3°, ns. 2 e 3, da

lei n. 247, de 15 de dezembro de 1894.
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Este assumpto precisa ser quanto antes resolvido, porque não c

justo que os officiaes do exercito continuem a perceber, contra dispo-

sição constitucional, gratificações tão diniinulas, comparadas com as

de seus dignos camaradas da armada em commissôes idênticas.

Assim ô que

:

O marechal, no commando em chefe de exercito, em qualtpier Es-

tado, ou mesmo em paiz estrangeiro, vence annualmonte de gratificação

12:000;i

e

0 almirante 2S:220$, quando emMatto Grosso, Amazonas e

pará, 19:0201 nos outros Estados, e 23:772$ em paiz estrangeiro.

O generalde divisão, no commando de divisão, percebe 5:409$ .ao

passo que o vice-almiraiite, no commando de força, vence 17:684$ em

Matto Grosso, Amazonas e Pará, 12:861$ nos outros Estados e 17:60i§

em paiz estrangeiro.

O generalde brigada tem, quando nocommando de brigada, 4:440$;—

e 0 contra-almirante, commandante de força, 12 :912$ em Matto Grosso,

Amazonas e Pará, 9:324$ nos outros Estados e 12:600$ ein paiz es-

trangeiro.

O coronel, no commando de regimento, tem 3:000$;— o capitão de

mar e guerra, quando commanda força, percebe 8:160$ em Matto

Grosso, Amazonas e Pará, 6:144$ nos outros Estados, 8:310$ em paiz es-

trangeiro, 5:040$ nas commissôes de terra, e até, quando mesmo em

disponibilidade, vence 5:512$ em Matto Grosso, Amazonas e Pará, 3:672$

em outros Estados e 5:280$ em paiz estrangeiro.

O tenente-coronel, no commando de regimento, tem 3:000$;— o capitão

de fragata, no commando de força, percebe, 6:980$ quando em Matto

Grosso, Amazonas e Pará, 5:232$ nos outros Estados, 7:053$ em paiz

estrangeiro e quando em disponibilidade 3:720$ cm Matto Grosso,

Amazonas e Pará, 3:000$ nos outros Estados e 3:94S$- em paiz es-

trangeiro.

O major tem 1:920$;—e o capitão-íenen.te.5: 412$ em Matto Grosso,

Amazonas e Pará, 3:972$ nos outros Estados, 4:704$ em paiz estraii

geiro, 2:952$ em commissôes de terra, e quando em disponibilidade

3:096$ em Matto Grosso, Amazonas e Pará, 2:496$ nos outros Estados

e 3:372$ em paiz estrangeiro.



0 capituo, no commando de bateria, esquadrão e companhia,
quando montado, tom 840$ e não montado 780$;— o 1° tenente da
armada, no commando de companhia, tem -J:020$, fp.iando em disponh
hilidade 1:752$ em Matto Grosso, Amazonas e Pará, 1:092$ nos outros
Estados e 2:124$ em paiz estrangeiro.

O tenente, suJoal terno do corpo montado, tem 600$ e não montado
540$ ;

— 0 2o tenente da armada , siibaiterno de navio, tem 2 : 472$em Ma tto

Grosso, Amazonas e Pard, i:7õ2.$ nos outros Estados, 2:340$ em paiz

estrangeiro, 1.716$ ein commissòes de torra, e em disponibilidade,

1:632$ quando nm Matto Grosso, Amazonas e Pará, 1:332$ nos outros

Estados, 1:920$ em paiz estrangeiro.

O alferes, subalterno de corpo montado, tem 660$, é não montado
5^:0$, O giiarda-rnai inlia tem 1:298$ em Matto Grosso, Amazonas e
Pará, 1.164$ nos outros Estados, 1:608$ eni paiz estrangeiro, 1:164$
em commissòes de terra, e quando cm disponibilidade, 1:293$ em Matto
Grosso, Amazonas e Pará, 1;164$ nos outros Estados e 1:608$ em paiz

estrangeiro.

Deve-se ainda considerar que os ofiiciaes da armada, tendo soldo,

etapes e gratificação para criado, tudo em perfeita igualdade aos do
exercito, teem mais, cozinheiros, daspenseiros e criados de camara,
págos pelos cofres públicos, importando esta despeza em 29i:72G$000.

Accresce mais, haver muitos cargos na armada que, além das
gratificações acima especificadas, teem ainda uma especial.

Tendo em vista fazer desapparecer estas iniquidades é que foi pro-
mulgada a lei n. 247, de lõ dedezenibro de 1894, autorisando a equipa-

ração e a abrir os créditos extraordinários necessários.

Esia lei só foi cumprida na parte relativa ás tabellas a que se re-

fere seu art. 1°, que mandou dar etapes aos officiaes da armada
iguaes as do exercito, o que ainda mais avantajou aquelles.

Tão grande falta de equidade necessariamente tem perdurado por
tantos annos, sómente porque ainda não foi exposto este assumpto com
a devida clareza ao Congresso Nacionah--

Direi ainda que são insufficieiites os vencimentos que percebem os

officiaes do exercito, principalmente os arregimentados, para manterem
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suas famílias, o que lhes amargura a vida pela quasi penúria que ellos

soffrem

.

Attendeiido, pois, ao quo fica exposto e ás nossas condições

financeiras, não proponho, o que seria de plena justiça, equiparar

os gratificações do exercito ás da armada, mas, ao menos eleval-as

um pouco, para attenuar a disparidade existente.

Assim, como resultado do estudo que fiz, apresento a tabella que

se sogue, na qual o accrescimo é, pouco mais ou menos, a metado da

differença para mais que em cargos idênticos percebem actualmente

os dignos officiaes da armada.

Projecto de tabella das (jratificações de exercidos para os ofil-

ciaes do exercito.

Actual rropustii

Comniando em chefe • i2:OOO.SOOO

.

iS: 0003000

Chefe do Estado Maior • 8:730.3000 12:0003000

Commando de corpo de exercito. . . 7:200.3000 12:000.3030

» » divisão. . . . . . . . 5:400.3000 9:0003000

» » brigada • 4:.l-i03'000 7:2003000

» »
• regimento. . ... 3:0003000 4: 8003000

» » batalhão • 3:ODO.$000 3:6003000

» » bateria ou esíiuadrão. • 840-3000 1:80J$000

» ». companhia . 8403000 1:500-3000

» » guarnição de ordem

» » » » 2‘" ordem

» » Escola Militar . . .

» » »

» » Collí

Ministro do Supremo!

Tribunal Militar.

Comniis-^^ão activa de^

engenheiro ou dC'

estado maior.

2:400$000

l:õ80.§000

5:4001000

4:80).SOOO

:3:600$000

7:200$000

Preparatória . . 5:400-3000 6:000-3000

0 Militar .... ooo•
• 6 :000-3000

Marechal. . . . 7:2003000- 12:000-3000

General de divisão.
'

5:40T$000
. 9:600-3000

General de brigada. •1-: 440-3000 7:200-3000

Official general. . 3:120-3000 7:200-3000

Official superior . 3:120-3000 4:800-3000

Capitão ou subal-

terno .... 2:.520-301)0 3:6iJO.$OaO
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Commissuo de gabi-/

nete’ para os offí-ioffjcial general. .

ciaes de engenheiros jofficial superior. .

ou de estado maior] Capitão ou subal-

( Direcções geraesi terno

de serviço). \

Intendente geral da guerra

Sub-chefe do estado maior- ....
Director geral de engenharia, artilharia

ou saude

Inspector^militar

Commissão de promoções

Director do Arsenal de Guerra da Capital

Federal

Director de fabricas

» dos arsenaes de guerra dos Es-

tados

Sub-intendente da guerra ....
Fiscal de regimento ......

)5 35 batalhao .... « •

Ajudante de regimento . . . . - -

)) 55 batalhao » . . . . .

Quarteí-mestre de regimento . . .

35 » 35 batalhão . .
• .

Secretario de regimento ou laatalhão .

Tenente ou 1 ° tenente

Alferes ou 2* tenente

Gratificações addicio-

naes.

Aos chefes de com-

missão acüYa de

en genheiro ou

estado maior. .

Aos chefes de com-

missão de gabi-

nete • • • . .

l:800i^000 6:0009000

l:800ii;000 3:000.9000

l:800$000 2:.4009000

7:2001000 9:60 0-9000

5:400.^000 7:2009000

õ:400$000 7:2009000

4:4-40SO0O 6:0009000

5:400-$000 6:000-9000

3:i20.i;000 7:200-9000

3:120.9000 6:0008000

3: 1209000 6:0009000

4:0009000 4:800$000

1:920.9000 3:600-9000

1:9209000 3:000-9000

1:1409000 2:4009000

1:1409000 1:8009000

7809000 1:5009000

7809000 . 1:2009000

780.9000 1:2009000

G609000 96-0900Ò

6609000 840-9000

600-9000 1:2009000

6009000 G009000
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Commando de fortaleza armada de ordem l:8O0$OOD 4: 8305000

Goramando de fortaleza de 2a ordem

.

• 1:200$000 3:6005000

» » » » 3a » . • 9G0$000 • 2: 4005000

Medico de classe. . . • • 3:120$000 4:8005000

» » 2^ » ... • 2:S40$000 3: 6005000

» » 3^ » . . . • • 2:2S0$00a 3:0005000

» » 4:^ » . . . • l:SOO$000 2:4005000

» » 5^ » . . . • • 1:SOO$000 2:1605000

» adjunto .... « 1:0-10:V300 2:1605000

Piiarmaceutico de classe * 1:680:000 3:OCC$000

» » 2^ » . • 1: 4405000 2:4005000

» » 3^ » . • • l:320$000 2:1805000

» » 4^ » . • 1:200$000 1:8005000

» n 5^ » , • • 1:200$000 1:500.5000

» adjunto. . • • 930$000 1:2005000

OBSERVAÇÕES

1.

^—* Tem direito á gratificação de exercício o official chamado a

desempenhar serviço publico gratuito e obrigatorio.

2.

a— Entende-se por commissão activa para os officiaes de estado

maior ou de engenheiros

:

íí)—-Todo 0 serviço que lhes éproprio, junto a exercito em opera-

ções ou de observação, suas divisões e brigadas

;

b)—Reconhecimentos militares nas fronteiras da Republica ou dos

Estados

;

c)— Explorações no interior do paiz ou nas fronteiras do mesmo
e dos Estados, quer para a deniarcação, quer em vista de melliora-

mentos materiaes de qualquer especie

;

cí)—Insp9cção, direcção ou fiscalisação de obras militares

;

e)— Trabalhos topographicos, geodésicos ou quaesquer outros re-

lativos á viação geral, fluvial ou terrestre.

3.

a—Entende-se por conimissão de gabinete, para os officiaes de

engenharia e de estado maior:

«)— Todos os trabalhos de eseriptorio concernentes á profissão>

como üi'ganisação de projectos e orçamentos, cartographicos, ou quaes-
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quer que para rcpresonlar o executado no campo demandem con-

strucçào graphica, assim como as copias de carias, plantas, projectos

e outros

;

b )
—As commissòes dos officiae som pregados nos estados-maiores do

Presidente da Repuldica, do Ministro da Guerra, do Chefe do Estado

Maior, do Intendente Geral da Guerra, dos Directoros Geraes de Enge-

nharia, Artlllaaria e Saude, dos corpos de exercito, suas divisões o bri-

gados, dos commandantes do disti-ictos militares, das inspecções de

corpos, repartições administrativas o fiscaes do pessoal e material do

exercito, c outras extraordinárias que tiverem analogia com estas e

forem assim declaradas pelo governo;

c)— As commissòes de arsenaes, praças, fortalezas, fortificações, de-

pósitos de polvora e de artigos bellicoá, e outras analogas a estas, sobre

as quaes não baja disposições especiaes, a juizo do governo.

4.a— Conforme a commissão que desempenhar o official, o governo

poderá, arbitrar-lhe uma gratificação especial além das consignadas

acima, ou uma diaria, de aceordo com os regulamentos do Estado

Maior e Direcção Geral de Engenharia.

— Teem direito á percepção da gratificação de commissão activa

de engenheiro ou estado maior:

a)— Os officlaes que servirem nos batalhões de engenharia, quando

em trabalhos proprios do arma, taes como: al)erturas de estradas, con-

strucções de fortificações, trabalhos em vias ferreas, estabelecim.ento e

reparação de linhas telegraphicas, reconhecimento, explorações, etc., etc
;

í?) — Os officiaes empregados nas commissòes de qiic trata a se-

gunda observação

;

c )— Os chefes de gabinete cio estado maior, da intendência geral da

guerra, e das direcções geraes de engenharia, de artilharia e de saudei

cZ) — Os delegados das direcções geraes de engenharia, artilharia e

saude, junto aos commandos de districtos militares.

~~~6rã— Vencerão vantagens de commissão de gabinete para officiaes

de engenharia ou estado maior:

ct) — Os officiaes empregados iias commissões referklas na terceira

observação

;
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í;) — Os officiaes subalternos de quartéis gencraes e districtos mi-

litares, taes como: escripturarios e assimilados, encarregados de em-

barques, de depositos de polvmra, de artigos beilicos, de fortalezas

desarmadas, etc.

;

c) — Os ofiiciaes adjuntos dos arsenaes e da intendência geral da

guerra

;

d) — Os secretários e ajudantes de ordens dos commandantes

de dislrictos militares, dos inspectores e . outros cargos assimilados,

em quaesquer quartéis generaes

;

e )
— Os ajudantes de ordens ou de campo do Presidente da Repu-

blica, do Ministro da Guerra, do’Chefe do Estado Maior, do Intendente Ge-

ral da Guerra e dos Directores Geraes do engenharia, artilharia e saude;

/) — Os assistentes das brigadas do exercito e ajudantes de ordens;

5' )
— Os adjuntos do estado maior, das direcções geraes de enge-

nharia, artilharia e saude, e das respectivas delegacias nos districtos

militares

;

h) — Os officiaes designados para praticar nas estradas de ferro,

em telegraplios, no observatorlo astronomico, nos arsenaes e fabricas

;

O — Os membros das commissões de exames práticos das difíe-

rentes armas do exercito, si não perceberem outras gratificações, e

sómente durante o exercicio da commissão.

7.

a— Os ofdciaes do corpo de engenheiros, quando empregados em

outro serviço ou commissão que não pertença por sua natureza privati-

vamente á profissão de engenheiro, só terão direito á gratificação e

mais vantagens que competirem aos officiaes das outras armas do

exercito, empregados em serviço ou commissão de igual natureza.

8.

a -4’0 ofificial posto á disposição de qualquer ministério sómente

deve perceber o soldo pelo da guerra .

9.

®— O abono das gratificações principia e cessa com o exercicio

das commissões ou serviços militares para que é arbitrado.

10.

a — Corre por conta do Estado o transporte por agua exigido

pelo desempenho das commissões ou serviços, e durante o tempo

da viagem apenas se desconta a importância das comedorias que

forem pagos pelos cofres, públicos.
' 0 .

O
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a Os ministros do Supremo Tril)uiitil Mililcir só perceborüo

gratificaçrio quando em exercicio.

Os vencimentos que percebem os officiaes do exercito,

quando nomeados para serviços militares, devem corresponder ao

posto effectivo c não ú graduação.

j[3,a — Qualquer commissão Jo serviço militar não mencionada

nestas disposições e que não tenha vencimentos designados em

ordem especial, lei ou regulamento, será classificada pelo governo,

que marcará as vantagens de alguma das commissões aqui referidas

e que mais se llie assemelhe, segundo sua natureza.

14. a — Ficam sulDSistindo as disposições do decreto n. 946 A, de

1 de novembro de 1890, que nào forem contrarias ás presentes.

Ke^visãto das tatoellas do ajudas de custo — Ficam

subsistindo as disposições do capitulo VII, que trata das ajuuas d^^

custo/ do decreto n. 946 A, de 1 de novembro de 1890, aviso de

25 do mesmo mez e anno, e mais ordens em vigor.

Aos ofíiciaes que marcharem para Goyaz se abonará a seguinte

ajuda de custo:

Id» Voltft

Ofiiclaes generaes 3:000§000 1:000$000

Officiaes superiores. 1:000$000 500$000

Capitães e subalternos. 3006000 lõ0<;000

«
* »

A lei n. 796, de 25 de outubro ultimo, fixou as forças de terra

para o actual exercicio, e o mappa confeccionado na repartição do

Estado Maior mostra qual o effectivo das mesmas forças e sua distri-

buição pelos differentes corpos do exercito. ( Vide annexo lettra A.)

No exercicio que findou mantev43-se o numero de praças que

formam aquelle effectivo dentro dos limites das verbas consignadas

no orçamento, de aceordo com os solemnes compromissos do Governo,

motivados pela nossa situação financeira.

A referida lei, em seu art. 2°, determina que as praças de pret

deverão ser obtidas pela forma expressa no art. 87, § 4°, daCon*
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stituiçuo, e na. lei n. 2556, de 26 de setembro de 1874, com as

modiÍJcaçOes estabelecidas em leis p(3Stcr-iores

.

Tem-se providenciado sempre para qne nn epoca competente

se proceda ao alistamento dos cidaduos aptos para o servnco das

armas, de aceordo cem as disposições vigentes, não se tendo ainda

alcançado resultados satisfnctorios em relação a esse importante

serviço.

Sendo da maior conveniência qne se eíTeetuem exercidos e mano-

bras de conjunto, para qiie as tropas adquiram a necessarla

pratica do serviço de campanha, e os ofnclaes a de commaiido, foi

determinado, em aviso de 5 de agosto, que se realizassem taes exer-

cícios em todos os districtos militares, de modo a conseguir-se aquelle

desideratiun.

Para significar o alto apreço em que são tidos os serviços pre-

stados pelo exercito e armada nacionaes, foi creacla por decreto n. 423S,

de 15 de novembro, uma medalha militar como reconhecimento da-

quelles serviços.

No intuito de regularisar o serviço de inspecção dos corpos do

exercito, declarou-se om aviso de 2b de junho que, estando em vigor

para os inspectores militares as instrucções de 20 de março de 1357,

por ellas poderão guiar-se os commandantes de districtos militares

relativamente aos seus deveres, quando estiverem em inspecção dos

corpos pertencentes á sua jurisdicção.

Por decreto n. 805, de 29 de novembro, foi sanccionada a reso-

lução do Congresso Nacional que autorisa a confirmar, attendendo

ás necessárias vagas, no primeiro posto de ofiicial do exercito, os

alferes graduados que tiverem obtido as approvaç.ões plenas, de que

trata o art. 95 do regulamento que baixou com o decreto n. 2881,

de 18 de abril de 1898. (Vide aiinexo, lettra li.)

Tendo-sa suscitado duvidas sobra a interpretação a dar-se ao

disposto 110 art. 3° do decreto legislativo n. 716, de 13 de novembro

de 1900, referente ao preenchimento das vagas de capitães nos corpos

de estado-maior e de engenheiros, ibi resolvido, eni 12 de abril do

amio íindü, que aquelle decreto dove ser executado súmeiitc ein
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rcla!:ão nos orficiaes que, depois do dato em qiie fui elle promnlgodo,

adquiram os condições necessários para o provimento dessas vogas,

não se appllcaudo a disposição da lei n. 3iG9, de 14 de julho de

15S3, aos capitães de artilharia, cavallaria e infantaria, que iiaquella

data jl tinham direitos garantidos por lei, para a transferencia sem

perda de antiguidade. (Vide annexo, lettra C.)

Pela resolução de S de novembro dctcrmlnoii-se qual a collocação

que devem ter os capitães arregimentados, que foram ou venham a

ser transferidos para os corpos de engenheiros o estado maior, de

modo a resalvar os direitos dos mesmos ofílciaes. ( Vide annexo,

lettra O.)

Por decreto n. 784, de 14 de junho, foi sanccionada a resolução

do Congresso Nacional, que determinou fosse contada de 17 de março

de 1894. a antiguidade da promoção do tenente-coronel Joao Leocacho

Pereira de Mello.

A bem da regularidade do serviço foi declarado, em aviso de 10

de outubro, ao Chefe do Estado Maior como devem ser satisfeitas as

despazas com o transporte do officiaes e praças ,
quando requisitados

por autoridades civis, para deporem ou responderem em processos

crimes no fôro commiim. (Vide annexo, lettra O.)

Ao commandante do 6'> districto declarou-se em aviso de 23 de

janeiro, resolvendo a consulta de um alferes-alumno, que a conccbSão

de transporte para a família dc official, que não o acompanhou em sua

primeira matricula nas escolas militares, caso haja de niatricular-se

novamente, se baseará em principio de ec^u idade ; não constitue um

direito, e terá de ser resolvida pelo Governo que julgara a respeito.

Em solução á consulta que fez o inspector militar do 2° regimento

de artilharia, declarou-se na mesma data que as praças reconduzidas

de deserção e novamente alistadas em face do disposto na portaria de

18 de setembro de 1895, não perdem a qualidade de voluntários e lhes

cabem as correspondentes gratificações, pois, essa portaria não tem

por fim consideral-as como recrutadas, e sim, equiparai-as aos sorteados

remissos, pela respectiva lei, para impor-lhes uma pena com augmento

do tempo de serviço.
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0 dGCPOlo n. 846, dclOdc janeiro do corrente anna, estabeleceu

que, para 0 eíTeito da percepção do meio soldo e moiite-pio, asfiliios

casadas do official fallecido ficam equiparadas ás viuvas ou solteiras

e aos filhos menores de21annos, legítimos ou naturaes legitimados.

Existindo ainda 668 alferes e 6 segundos tenentes excedentes des

quadros das tres armas, 95 alferes graduados e ib2 alieres-aliimiios,

comprehende-sc a difficiildade de confirmação no primeiro posto do

exercito para estes, e de accesso para aquclles, mesmo quando teiiliana

os respectivos cursos. Cercear a aspiração desses o ffíciaes, prolon-

gando por mais tempo os embaraços pro^ enientes da actual lei de

promoção, seria deixar de aproveitar inilludiveis vocações, merecenao

este assumpto, portanto, a esclarecida atteiição do Congresso Nacional.

No relatorio de 1901, á pag. 45, tive a honra de propor-vos um

alvitre para sanar esses inconvenientes, obedecendo os intuitos da

lei n. 1351, de 7 de fevereiro de 1891.

JUSTIÇA MILITAR

A falta de um codigo penal~paTa o exercito continua a fazer-se

sentir na applicação da justiça militar, que é o complemento da dis-

ciplina, e sem aquella não póde existir esta.

Ainda ha pouco tempo regulavam a matéria as obsoletas e ana-

chronicas leis porluguezas, promulgadas quando na constituição da

.

força armada não se fazia grande cabedal da instrucção militar e

educação moral do soldado.

Para obviar esse inconveniente, pela lei n. 612, de 29 de outubro

de 1899, foi mandado adoptar no exercito o Codigo Penal da Armada.

Foi também expedido pelo Supremo Tribunal Militar, em 16 de julho

de 1895,

0

Regulamento Processual Criminal, de aceordo com a dis-

posição contida no art. 5°, § 3», da lei n. 149, de 18 de julho de 1893.

Gomprehende-se facilmente que as disposições daquelle codigo,

organisado especialmente para a armada, com as modalidades crimi-
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naes e penaes que lhe são peculiares, não podem ter rigorosa appli-

cação ao exercito, d’onde a necessidade de recorrer-se ainda a ele-

mentos subsidiários, como aiiteriormente.

Ha muitos annos acha-se no Senado nm projecto de codigo penai

para o exercito, c[ue, coiivenicntementc estudado e retocado, virá

attender a essa indeclinável necessidade.

Este assumpto e o da reforma do referido regulamento proces-

sual, alludidos nos meus relatórios anteriores, merecera o solicita

attençào do Poder Legislativo, não convindo alongar por mais tempo as

omissòes e deficiências de ura e as lacunas e pontos obscuros de outro.

As classes armadas teera absoluta necessidade de disposições penaes

especiaes, onde clara e explicitameiite estejam con'=;ignadas as correc-

ções applicaveis aos delictos quo lhes são peculiares, e esta applicação

deve ser immediata, para qiic a justiça militar não seja uma chimera.

Devem ter um fôro separado c exclnsivamente militar. A intervenção,

ainda que em casos muito especiaes, de juizes ou tribunaes civis dará

resultados lamentáveis, como infelizraentejáestão registrados alguns

casos, tanto por esta causa, como pela da impunidade, devida á imprevi-

dência ou confasião na redacção e interpretação dos artigos da lei.

'Codigos que tiverem outro objectivo quando redigidos, não podem-

ter applicação á vida militar, tiTo clieia de particularidades que pre-

cisam ser bem aquilatadas, para conliecer-se o seu valor e bem esta-

tuir a punição devida, evitando-se o arbítrio, o castigo sem lei defi-

nida ou deixar o crime impune.

Limito-me a estas considerações, que julgo sufficientes para de-

monstrar que não convem deixar este assumpto á margem por mais

tempo.
it

Supremo Xrilbunal Militar —'O Supremo Tribunal Militar^

emittindo pareceres sobre assumptos diversos de caracter administrativo,

tem attribuições judiciarias que lhe dão competência para julgar em

instancia superior os processos que se instauram por crimes militares

e funeciona com a organisação que lhe foi dada pelo decreto n. 149, de

18 de julho do 189.3.



Tendo follôcldo em 19 de julho ultimo o ministro, marechal Tude

Soares Neivn, foi, por decreto de 26 do mesmo mez, reintegrado no

referido cargo, o marechalJosé de Almeida Barreto.

No decurso do anno findo foram executados os seguintes trabalhos:

Julgou 1.226 processos, como se verifica do respectivo mappa

estatístico criminal; (Vide annexo, lettra lo.j

Emittiu pareceres em 25 consultas;

Expedia 420 patentes de officiaes effectivos e reformados do exer-

cito, da armada e classes aniiexas, fez 18 apostillas em potentes,

e passou 66 patentes de officiaes honorários e 19 provisões de reforma

de praças de pret.

Tendo sido dispensados, em virtude da lei orçamentaria de 1898,

os quatro acldidos que coadjuvavam o serviço da secretaria, foram sul)-

stitui<:lo5 por alferes do exercito, que deverão ser opportunamente

dispensados, visto que taos cargos não se acham consignados em lei.

Sendo iiisufficientes os quatro officiaes da secretaria, um dos

quaes exerce os funeções- de cartorário e archivista, seria conve-

niente crear mais uin logar nesse pessoal para acudir ás exigências

do sServiço.

INSTRUCÇÃO MILITAR

O elemento primordial de um exercito é o homem de guerra, cuja

formação, — sendo o objectivo constante da preoceupação dos povos

interessaios na conservação da -honra e integridade da Patria — ,
con-

siste em incutir-llie o conhecimento dos meios e processos de combate

e as necessárias qualidades moraes.

E’ pela ihstrucção teclmica e educação militar que se preparam

as tropas para a guerra; — aquella, de ordem profissional, dá-se

seguindo um adequado e bera definido programma, seus progressos

e resultados promptamente se manifestam, porque pode-se avalial-os

dia a dia, e com bons instruetores consegue-se miiiistral-a de modo

conveniente em tempo relativamente restricto
;
— a outra, porém, de

ordem moral, só em circumstancias excepcionaes ó que pdde-se-llie

apreciar o gráo de adiantamento, fazendo-se-a mais ou menos per-
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feita c de modo loiito, porque só se transformam os costumes, o

caractere asidéas do um iiidividuo paulatinomeuto, não sendo facil

saber-se o que se passa em seu cerebro e coração. Da hl se collig-o

que, si é prccLso algum tempo para formar o profissional, muito

mais 0 será para fazer o soldado, o as duas condições só podem sa

conciliar applicando-so simultaneamente os processos da instrucçã

e da educação.

No começo do scculo que findou, quando era bastante limitado

0 alcance das armas, lento e sem precisão o tiro, comba Lia-se de perto,

e, com taes circumstancias favoráveis, alliadas á bravura dos soldados,

não raro vencia-se a distancia que os separava do inimigo e abor-

dava-se-o á beyoneta, antes de esgotadas as munições ou de ini-

ciado 0 fogo.

Hoje, tal é a distancia que separa os combatentes, que apenas

se.percebem, e terão quasi sempre enfraquecidas suas forças pliysicas

antes de approximar-se da posição oceupada pelo adversário, detidos

muitas vezes por um tiroteio ajustado e' prolongado e pelos effeitos

dos projGCtis de artilharia, pelo que tornam-se necessários ao soldado

uma instPLicção, valor moral, disciplina e vigor maiores que outr’ora*

A arma aperfeiçoada, de alcance e justeza crescentes cada dia,

requer processos de tiro mais complexos, que obrigam a maior esforço

de intelligencia e de vontade. A este progresso correspondem mo-

dificações no modo de combater, á ordem unida e rigida substitue-so

a liiilia flexivel composta de indivíduos isolados ou de pequenos

grupos, com independencia e iniciativa relativas.

O effeito destruidor das armas modernas, as combinações que

asseguram a maior efficacia dos fogos, a habilidade nos movimentos

tacticos, a superioridade numérica no terreno do combate, augmeii-

tando 0 poder de um exercito, são, pelo lado material, os elementos

mais certos da victoria, e seu conhecimento e posse, dependendo da

intelligencia, só se obtem pela instrucção..

Outras qualidades, porém, procedente.? do coração e da alma, são

imprescindíveis ao liomem de guerra, e cuja posse só se consegue

pela educação moral, constituindo propriamente o espirito militar.

b
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0 patriotismo, a disciplina, a abnegação, o valor o a honra são os

virtudes que mais exalçam o soldado na consideração de seus conci-

dadãos e que lhe inspiram a confiança em si mesmo, corroborada

pela que tem em sua arma, que lhe foi incutida pela instrucção.

¥ ^

A sciencia da guerra, com a adopção dos incessantes aperfeiçoa-

mentos materiaes, tem attingido a tal desenvolvimento, que tor-

na-se imprescindível subdividir-se seu estudo em differentes ramos

•de conhecimentos, para conseguir-se resultado proveitoso e a for-

mação de especialistas.

Os cursos complexos e quasi que exclusivamente theoricos das

nossas escolas, por muito longos e sem o conveniente cunho pra-

tico, não podem mais satisfazer ás exigências hodiernas, recla-

madas pelo emprego das quatro armas, constituindo outras tantas

especialidades, além das que, mais importantes, servem ao preparo

do commando e da administração.

E’ claro que para o bom desempenho de cada uma destas funeções

ô mister ter os precisos conhecimentos, que s6 sãe adquiridos

com muito estudo e com a pratica respectiva. Prolongando a

frequência nas escolas, só muito tardiaments irá o official prestar

serviços nos corpos e conseguir então o necessaiúo tirocinio, sem

0 qual a tiieoria pouco vale. Este grande inconveniente s6 poderá

ser sanado com a divisão dos cursos, estipulando-se que cada um

seja unicamente constituído pelas matérias indispensáveis. Assim

poderá ser mais profícuo e ao mesmo tempo mais reduzido o nu-

mero de annos passados nas escolas.

• Tendo em vista estas observações, reputadas essenciaes, reco-

nhece-se que 0 projecto de reforma do ensino militar, apresentado

ó consideração do Poder Legislativo desde 17 de julho de 1899, afas-

ta-se muito dos anteriores.

A vitaliciedade dos docentes é outro ponto que julgo prejudi-

cial, porque priva o exercito de bons servidores, que tendo dado as

melhores provas de sua intelligencia e applicação como estudantes,
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súo, logo que terminam os cursos theoricos, cliomados ao magis-
tério como coadj 1.1vantes, e mais tarde nomeados lentes catliedra-

tlcos vitalícios, sem pratica alguma do serviço militar, conservam-se
délle afastados, mas ao mesmo tem])o auferem todas as vantagens
de officiai do exercito, as de lente das escolas civis, e ainda, quando
em exercido de qualquer commissão militar ou do màndato legis-

lativo federal ou estadoal, accurnnlam integralmente os vencimentos
militares, os subsídios e os ordenados e

Em- vista das ultimas leis, monta

gratificações do magistério,

já a cerca de 300:000$000 ,a

importância paga a alguns lentes das escolas militares por serviços

que não prestaram, por exercicios que .não tiveram. Esta somraa
ainda vae ser elevada por outras reclamações de lentes e professores
que se acham em idênticas condições, e todos continuarão a receber
em dia esses vencimentos accuniulados.

Nao é, porém, este o maior mal resultante da vitaliciedade: —
é que officiaes illustrados, constantemente afastados do serviço mi-
litar, no fim de 20 ou 30 ahnos poderão, nas altas patentes de
generaes, assumir commandos de forças, e terão assim de .dirigir

serviços que desconhecem praticamente, com a grave circumstancia
de p^sumirem-se doutos no assumpto, só o sendo, entràanto, nas
doutrinas que leccionam.

*

Em virtude do disposto no art. 16, n. m. da lein. 746. de 29 de
dezembro de 1900, estSo se educando nesta Capital e no Estado do Rio
Grande do. Sui diversas filhas de offlciaes mortos em combate, pre-
stando assim o justo tiibnto de homenojem d memória daquelles
que tudo sacrificaram pela Pa tria.

Convem que no exercício vindouro seja reproduzida a mesma au-
tonsação e respectiva dotação.

^
As olteraçSes adiante especificadas, que se deram durante o anno

flndo nos nossos institutos militares de ensino, em relação ã matricula
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frequeiicia c aprovei tamenLo cios alamiios, demonstram terem func-

cionado os respectivos serviços com o regularidade desejável.

li]soola Militar do Braasil— Continúa-no exercicio do cargo

do commandante desta escola o general cie divisão Bibiano Sérgio Ma-

cedo da Fontoura Costallat

.

Em 10. de março de 1901, foram iniciados os exames flnaes da se-

gunda epoca, sendo desligados: —os alumnos que concluiram o curso

geral sem preencherem a exigencia regulamentar necessária ao pro-

seguimento de estudos superiores, — os que, satisfazendo esta condição,

desistiram do direito que lii«s assistia,— e os que em face de disposi-

tivos regulamentares se inhabilitaram para permanecer no estabe-

lecimento.

Em 16 do mesmo' mez, realizou-se o acto de collação do gráo de

tacharei em mathematlca e sciencias physicas a 37 officiaes, que con-

cluiram 0 curso especial e fizeram exame de latim, sendo 3o perten-

centes á turma que acabava de chegar ao fim de seu tirocínio aca-

pemico e 2 pertencentes á turma anterior.

Efíectuados estes actos, abriram-se as aulas, tendo antes o con-

selho de instrucção, em sessão de 27 também de março, orgaiiisado o

horário para o ensino theorico e pratico, distribuiclo o pessoal do-

cente em harmonia com as necessidades a serem attendidas, resolvido

sobre o parcellamento de algumas cadeiras e aulas, em que o consi-

derável numero de matriculas fez sentir a imprescindibilidade de tal

medida e apresentado a proposta dos" alumnos em numero de 32, que,

por terem completado o curso geral, com approvações plenas em todas

as matérias e na.^ratica complementar de conclusão desses estudos,

se habilitaram a proseguir na curso especial, proposta quefoiappro-

-"vada por este Ministério.

Matricularam-se 487 alumnos, sendo 255 officiaes e 232 praças de

pret*

Foram excluídos:

Por trancamento de matricula por ordem su-

5
penor .... • • • • • •

Por trancamento de matricula, a pedido . . 5
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Pop fallecimento ...» h.

Por perda do anno lectivo, por pontos. . . 6

Por grave infracção disciplinar . . ... 3

Por ter ficado sem effeito a respectiva ma-

tricula 5

Com baixa do serviço ........ ‘ 1

Por conclusão de cursos 103

Em julho eífectuaram-se os primeiros exames parciaes, tendo

sido lodos os matriculados habilitados a proseguirem em seus estudos.

Em outubro verificaram-se os segundos exames parciaes, havendo

as seguintes inhahilitações no. curso geral:

1^ anno — cadeira 22. _
» » — 2® » 5. - _

So » — la 9 13.

» » — 2» X) 6.

» » — 3® » 1.

5® » — 1® » 1 ,

i> » — Aula 2.

Em 30 de novembro encerrarana-se as aulas, tendo começo em
5 de dezembro os exames finaeS, sendo este o resultado:



Approvações

com.

distincçaò
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Foram nomaadas alferes-alamaos 42 praças de pret, que fizeram

ius a esse prêmio escolar.

concluiram o curso especial, tendo já recebido em sessSo solemne

do conselho de instrucção o gráo de bacharel em mathematica e

sclencias physicas, 51 alumiios.
_

Na bibliotheca é cada vez mais crescente a frequencia dos ei-

tores, a qual attingiu no anuo findo ao numero de 10.400, tendo

sido consultadas 11.500 obras sobre assumptos scienuflcos, artísticos

e litterarlos. Para ella foram adquiridas: por compra seis obras e por

doação tres. -
. ^ i

Para os gabinetes que servem ás aulas de caracter experimental

e pratico, ha necesidade de se adquirir material novo e de se effe-

ctuar 0 beneficiamento do existente, afim de poderem esses gabinetes

corresponder aos seus intuitos, convindo destinar-se para tal fim no

orçamento deste Ministério para o exercício vindouro uma verba

que attenàa a esta exigeucla.

No começo do anno de 1901 existia em cofre, por saldos de

contas do mez de dezembro de 1900, a quantia de 1:996$65S.

' No correr daquelte anno fizeram-se. despezas, extrap.rdinarias_

na importância de 25:152$8)7, destinadas á execução de melhora-

mentos do rancho e suas dependencias, á substituição e concertos

de material alll em uso e ao beneficiamento de outras repartições

e partes das edificações.

O estado sanitario foi satisfactorio, tendo sido postas em pra-

tica todas as medidas que a liygiene aconsellia.

O movimento da enfermaria foi o seguinte

.

1

Existia ..... • ' “

Entraram 164

Sahiram curados .
•

Foram transferidos V . . • • - •
• • •

:

Faileceram. ^

Existem ^

Na Pharmacia attenderam-se, além do receituário destinado aos

doentes internos, 5. 593 prcscripçOes medicas.
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As edificações do estaMeci mento estão a exigir, umas recon-

strucção integral, e outras, reparações. Algumas providencias teem

sido tomadas para obviar esto inconveniente, mas ha obras de maior

vulto, cuja execução é imprescindível e que exigem a consignaçao no

orçamento respectivo de uma verba sufficienle.

A pratica tem demonstrado a necessidade de augmentar-se o

pessoal da secretaria e da sub-secretaria, fazendo-se aequisição para

ambas de um offlcüü e para aquella de um escriplurario, aflm de

auxiliarem os trabalhos.

I-Ia também necessidade de nomear-se um official para servir

junto ao ajudante do pessoal e um outro junto ao ajudante do ma-

terial, como seus auxiliares e intermediados nos detalhes do serviço.

Esoolct Preparatória e de Xactioa do Realea^o

- Exerce o cargo de conimandante desta escola o coronel do corpo

de engenheiros Luiz Antonio de Medeiros.

No correr do mez de março do anno findo efíectuaram-se os

exames extraordinários de que tratam os arts. 122, 124, 160— § 4,

189 e .190 do respectivo regulamento.

O resultado obtido foi o seguinte

.

De aceordo com o disposto no art. 77 do regulamentOr fizeram

ainda exame vago dous alumnos e foram appi ovados.

Concluiram então o curso 27 alumnos da turma de 1900, que

foram desligados com destino á Escola Militar do Brazil.
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Tanibcm obtiveram transferencia para a mesma escola 4 alumnos

da referida turma, dopondenJo a prestação dos exames cias aulas cio

primeiro aiino alli, cic próvia approvação nas matérias do curso pre-

paratório que lhes faltava.

. No começo do aiino de 190i havia 304 alumnos, sendo 29 oíUciaes

e 275 praças.

Até 0 dia 7 de abril do mesmo anno foram desligados 107

alumnos, sendo. 9 ofíiciaes e 98 praças, pelos seguintes motivos:

Por terem concluido 0 curso. ...... 74

Por terem perdido o anno duas vezos. ... 14

Com transferencia de matricula para a Escola

do Rio Pardo. . .
~ 11

Transferidos por ordem superior para a Escola

Militar do Brazil 4

Por terem obtido Irancamento de matricula , 2

Com baixa do serviço do exercito por incapa-

cidade physica. 1

A bem da disciplina. . 1

Na primeira quinzena de março effectnaram-se os exames -‘de
•

admissão. . -

Sendo 650 o numero de licenças concedidas para matriculo, mas
vagas de praças de pret, só compareceram a exame 375 candidatos,

dos quaes foram habilitados 301 e inhabilitados 74.

O numero de alumnos praças de pret fixado para frequência das

aulas foi de 334, não soffrendo restricção o de ofRciaes.

Após os exames de admissão seguiram-se as matriculas, prefe-

rindo-se os candidatos que melhor satisfizeram as exigências regu-

lamentares». Nesta conformidade elevou-se o numero de rec|uisições

• a 101 officiaes e 229 praças.

. A escola começou, pois, a funccionar no anno findo com 20
officiaes e 177 praças, que continuavam seus estudos, e 101 officiaes

e 229 praças recem-matriciiladas, elevando-se o total o 527 alumnos -

^ 121 officiaes e 406 praças.



I 0 quadro seguinte dá a procedência dos alumnos segundo os

Estados ou paizes onde nasceram:

Foram classificados 304 alumnos no amio, 147 no 2° e 76 no 3».

As aulas abriram-se em S de abril, íunccionando regularmente

todo 0 anno lectivo.

De 8 a 13 de jullio realizaram-se os primeiros exames parciaes, com-
parecendo os 483 alumnos então existentes, tendo sido 10 inhabilitados.

a* .

*
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De 7 a 14 de outubro effectuoram-se os segundos exames par-

ciaes, a elles concorrendo 436alumnos, sendo 242 inhabilitados.

Em 30 de novembro foram encerradas as aulas com um effe-

ctivo de 397 alumnos — 94 offíciaes e 303 praças.

Em dezembro começaram os exames finaes, cujo resultado foi o

seguinte:

•í

ESPECmCAÇÃO

1« AXXO 2° ANNO 3» ANXO

Portuguez
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Approvados .... 72 99 117 64 147 54 50 61 - 63 05 55 95 62 63

Eeprovados . .
'

. . 14 28 16 49 14 2 2 11 11
I*»

1 6 6 ; 18 —
Exames adiados. . . 2i 11 18 125 64 — — 25 66 7 — 14 1 25

Doentes 3 2 4 8 4 1 1 9
1*.

i 1 31 1 1

Eez ainda um ahimno exame vago de aliemão e foi appro-

vado.

Os exercicios práticos finaes tiveram logar em janeiro, pre-

stando os alumnos logo depois os respectivos exames, cujo resultado

póde ser assim resumido:

ARJIAS HABILITAnOS,
INDA-

bilitados
FALTARArú

i 0 mno

Infantariá .............. 116 1 22

ão anno

Ca-vallaiia 81 õ
[

5

5® anno

Artilharia 60 s

!

4



Completaram o curso 60 alumnos, sendo 6 offlciaes e 54 praças

de pret.

De 8 de abril a 31 de dezembro foram desligados 131 alumnos
pelos seguintes motivos:

Por exceder 0 effectlvo 43

Por trancamento de matricula 30

Por perda do anno, emi consequência de nào

comparecerem ás aulas 17

Por perda do anno duas vezes 11

Por inhabilitação nos l"*» exames parciaes . . 10

Por transferencia de matricula para a Escola

do Rio Pardo 5

A bem da disciplina 3

Com baixa por incapacidade pliysica ... 2

Para se reunir ao corpo. ...... 1

Por annullação da matricula 1

Por motivo de moléstia . 1

Na enfermaria foi 0 seguinte 0 movimento dos alumnos:

Existiam 8

Entraram 519

Saiiiram 519

Transferido 1

Existem 7

Predominaram as moléstias do apparellio respiratório e gastro-

intestinal e as de fundo palustre.

Todavia 0 estado sanitariofoibom, não havendo caso algum fatal

a lamentar.

,
_A bibliotheca começou a funccionar em agosto de lS9S.com 567

volumes, na maior parte obras didactlcas.

A falta de uma verba especial para compra de livros tem im-
pedido dotal-a com maior numero, sempre utels para consultas, princi-

palmente com aquelles que annualmente vão apparecendo no mercado.



Meismo assim, já ella possue um total de 1.428 volumes, sendo

destes 157 obtidos por compra e 704 por doação.

Tem se tornado insuffíciente a verba de 6:800$ destinada á compra

de objectos para expediente, e ainda para a encadernação de obras,

acquisiçSo de livros e material diverso.

Conviria eleval-a a 10:000$ para se poderém introduzir na bi-

bliotheca, secretaria e sub-secretaria as condições indispensáveis a

, um arcMvo regular, e mesmo aos serviços que llies são proprios.

IE]soola. I^x-eparatoria e de Tactica do líio I^ardo—

Serve como commandante desta escola o coronel de engenheiros

Joaquim Martins de Mello.

Cursaram as aulas deste instituto, durante o anno . findo, 349

alumnos, sendo 72 officiaes e 277 praças de pret. Desse numero,

20 ofSciaes e 129 praças já estavam matriculados no anno anterior,

embora entre elles alguns viessem transferidos da Escola do Rea-

lengo,

Foram desligados 117 alumnos, sendo 29 officiaes e 88 praças, pelos

seguintes motivos:

Por transferencia para a Escola Militar do

Brazil. . .... .....
Por transferencia para a Escola do Rea-

lengo

Por terem sido reprovados ' em exames

adiados. ..... . . . . . . ..

Por inliabilitados nos primeiros exames par-

ciaes

_ Incursos np_art. ... . . . ...
Idem no art. 222 . .

Idem no art. 223

Por trancamento de matricula . . . . .

33 .

5

19

14

10

28

4

4
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0 resultado dos exames consta do seguinte quadro:

Âpprovados pleaameate ......
Approvados simplesmente. . . . . .

Reprovados

3

9

15

1

2

2

9

1

1 6

14

S

4

1

1

2

1

1

— — 1

2

11 —

—
1 5

7

12

40

3S

Eixames prestados; cLc accerdo com os arts. Tw'
)
133

,
124 O 1»0

Approvados plenamente 111 111111111111 3

Approvados simplesmente. .....B1B—HBI11H|
10BB1B1 IS

Reprovados . .

11 111
3 A

1111B1B
^Primeiros exames parciaes

Habilitados, .......... 112 67 so 79 112 so 37 32 54 3

1

53

j.

SI 51 2 39 52I 936

Inhabilitados 11 11 11 11 11 2 —

111
— 3 — — 1 1 62

Enxames ilntaes

Approvados com distineção . . . . . 5 1 3 2 5 3 1 2 _ _ 3 0 1 1

Approvados plenamenle ...... 46 31 29 20 52 33 10 13 S5 3 32 43 26 2 25 24

Approvados simplesmente. . . . . . 13 26 2S 29 16 24 16 19 — 34 17 15 — 16 11

Reprovados . . .. . . . . , . . 5 3 6 22 2 G 4 3 — — 5 — — - 7 2

Faltaram com cansa justificada . . . . — — — — — 2 — 1 — 5 — — — —
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Concluiram o curso 50 alumuos, 10 orficlaes e 40 praças.

Foi ministrada com a precisa regularidade a instrucçuo da!> ires

armas— infantaria, cavallaria e artilharia.

A enfermaria funcciona em um proprio nacional que não dispoe

das necessárias condições liygienicas, pelo que trata-se de melhoral-o

por conta do cofre do conselho economico.

Felizmente não se desenvolveram moléstias de gravidade entro

os alumnos, reproduzindo-se, porém, com frequência entre as praças

da guarnição, febres de diversas especies, havendo também se

apresentado tres casos de tuberculose pulmonar.

O movimento de baixas e altas na enfermaria foi o seguinte:

Existiam . . 13

Entraram

Sahiram curados •

Foram transferidos 26

Morreram

Existem

O edifício principal da escola ofíerece accommodaçOes para lõO

alumnos apenas, afim de não prejudicar as condições hygienicas

que devem ser observadas; por conta do cofre do conselho eco-

nomico estão sendo feitos os reparos de que carece.

O numero dos serventes empregados na limpeza do estabeleci-

mento é deficiente, havendo conveniência em 'elevar-se esse numero

a 12, pelo menos.

A receita do conselho economico foi de 190:õl8âõ86 e a des-

peza de 159:077§705.

CoUeg-io Militar— Exerce o cargo de commandante deste

collegio 0 coronel do corpo de engenheiros José Alipio Macedo da

Fontoura Costallat.

Pelo quadro que se segue, se verá o movimento occorrido com os

alumnos, tendo sido abertas as aulas em 2 de abril e encerradas em

30 de novembro:
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0 resultado dos exames póde ser apreciado no seguinte quadro.

EXAMES

Março do 1901
Dezembro do 1991 1 PoTeroira
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CURROS
MATÉRIAS
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Portuguez 3 1 • . 2 63 40E 5

Francez 2 • • 1 1 51 44B 3

0
0
00
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Allemão . .

o

2

1

O
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31

43

241 9

7

O
•» Geographia . 3 2 • 1 60 47 5 8

Historia e chorographia . . . 2 1 • • 1 53 .38 6 9

Historia natural, pbysica e chimica 2 1* • 1 1
i

59 24 9 26
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Concluiram o curso 34 alumnos, destinando-se á Escola Militar- do

Brasil 15, á Naval 15, á Faculdade de Medicina 3, e á Faculdade Livre

de Sciencias Juridicas e Sociaes ,1

.

Na illia de Paquetá fizeram os alumnos exercicios práticos, de 31 de

•agosto a 6 de setenibro últimos, observando o seguinte programma :

Dia 31 de —Formatura geral e marcha para o acampamento.

Dial de setembro —Descanço, limpeza de armamento, equipa-

mento e arreiamento.

Dia 2 — Exercicios de companhia de guerra, bateria, esquadrão

ede tiro ao alvo para á infantaria, com o fusil Mauser, modelo brazileiro,

calibre 7“/m, carga de guerra regulamentar, á distancia de 100 metros,

sobre um alvo de 1™, 60 de altura.

Dia 3— Exercicios de companhia de guerra e bateria, nomencla-

tura das armas de fogo e manejo de espada; jogos athleticos.



Did 4 —. Exercícios de companhia de guerra e bateria, nomen-

clatura do arreiamento, exercieio de tiro ao alvo para artilharia, sendo

o armamento empregado um dos canhões Knipp 7 V2 Vm da respectiva

bateria, com carga de polvora de projecção de 800?’’, marca CK /lo, os

projectis, - granadas e schrapnells- com espoletas de percussão para

os primeiros e de duplo effeiio para os segundos ;
exercido dc tiro ao

alvo para a infantaria com o respectivo armamento e munição em-

pregados no exercício anterior»

Dia 5 — Limpeza dê.^mamentOj equipamento e arreiamento,

revista.

Q __ Finalisação dos trabalhos, fazendo-se nm combate si-

mulado, e exercido de tiro ao alvo para artilharia. Tivestes occasiào

de apreciar nesse dia o gráo de discipiina e aproveitamento dos jovens

aspirantes á carreira das armas.

7 — Regresso ao estabelecimento»

Em sessão do conselho de instruoção, efíectuada a 17 de março,

realizou-se a entrega das medaUias de ouro e diplomas conferidos, de

accordo com o disposto no art. -tS dd respectivo regulamento, a dous

•alumnos da turina de 1900 e a quatro da turma de 1901, sendo tamhem

concedida uma medalha de bronze a um alumno, em cumprimento

ao disposto no art. 91- do regulamento de 20 de agosto de i894.

Na mesma sessão foram entregues titules de agrimensor a 19

alumnos que concluiram o curso nas condições do regulamento de

20 de agosto de 1894, já referido.

Na enfermaria o movimento occorrido foi este:

75
Entraram

rjr\

Sahiram curados
‘ ^

Foram transferidos para a casa de suas famílias. 2

Deram-se 2.868 consultas medicas, sendo aviadas pela Pharmacia

3.136 prescripções.

No correr do anno foram feitas varias obras no estabele-

cimento.
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Assim, do lado da rua Barão cio Mesquita, construiu-se um,

muro de pedra e cal, com 265 metros de comprimento, 2"’,80 de al-

tura e 0m,50 de espessura.

A pratica tem demonstrado a conveniência de elevar-se a cinco

annos o tempo destinado a completar o curso secundário do collegio,

como já se acha previsto no projecto apresentado ao Congresso Na-

cional, em vez de quatro, segundo disposições em vigor, pois, o estudo

de dez matérias, tanto no 3° anno como no 4*^, é por de mais penoso,

estando em desaccordo com a edade dos alumnos e com a lim.itaçào.

do tempo para esse estudo.

Bibiiotlxeca do Exercito— Esta hibliotheca continiia a re-

ger-se pelo regulamento de 17 de dezembro de 1881, alterado pelo

aviso de 21 de agosto de 1890 e lei do orçamento n. 123 A, de 21 de

dezembro de 1892, relativamente aos vencimentos do pessoal.

Durante o anno passado esteve aberta todos os dias uteis, das

9 horas da manhã ás 4 da tarde, de aceordo com o disposto no

aviso de 14 de fevereiro de 1898.

Foi frequentada por 2.580 leitores, sendo 1.438 militares e 1.152

civis, os quaes consultaram 3.304 obras.

Entraram para as suas estantes 179 volumes e mais 5 fasciciilos

da Epopéa Sul-Africana, tendo sido 54 comprados, 11 oííertados, 1

remettido pela Secretaria da Guerra, 1 pelo Estado-Maior e 80 em

deposito legal. Addicionados esses 179 volumes aos 16.467 qiie pos-

suía, eleva-se a 16.646 a actual existência.

Da verba de 4:500$, votada pelo Congresso Nacional, des-

pendeu-se no exercício que expirou a quantia de 3:692.$106, sendo

1:179$700 em encadernações, 966$ com assignaturas de revistas,

116$480 em compra de artigos de expediente, 70$960 para paga-

mento de objectos fornecidos pela Intendência Geral da Guerra e

46.$326, importância do consumo de gaz na oceasião da solem-

nidade da associação dos veteranos da campanha do Paraguay.

Sendo insufficiente o pessoal, composto de um bibliothecario, um
ajudaute, um porteiro e dous guardas, seria conveniente o augmento,

creando-se o logar de amanuense com vencimentos razoaveis, o
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que nao aggravaria as despedas o melhor se aUenderia da neoes-

sidades do serviço.
hívícího "ra-

E> a mesma blbUotheca dirigida pelo general de divisao ,ra

auedo e reformado Francisco Josd Cardoso Junior.

Xiro Nacional - Serve como director, interinamente, o ca-

estabelecimento resentiu.se. como nosannos anteriores, das grandes

::;:rr“nose— em consequência do accumulo de outr.

serviços de guarnição, impossMUando a continua presença

Atada Tslmfoi grande o progresso revelado

com mais assiduidade frequentaram as Unhas, cliegan

uma porcentagem individual bastante elevada e um aproveitamento

collectivo de 70%
. onfprior

A porcentagem minima bataou em relação - “
por ter comparecido, em alguns contingentes, gmnde numero

nracas que. pela primeira vez, se exercitavam no tiro.

L nt o ammtaouvedS sessães de tiro, emque tomaram parte

praÍ do exercito, e id vae apparecendo algum estimulo entre

^
cUiterentes corpos da guarnição desta Capital, como ficou patanta na

occasião do concurso, de tiro ultimamente havido; mas, lon^e

lamos ainda do que convem tornar uma realidade.

sem 0 exercício continuo, o ensino metliodico. o gosto desen-

volvido pela comprehensão da utilidade da pratica do tiro, nao se lo-

grará alcançar resultados positivos e effeitos duradouros.

A instrucção ministrada ú Guarda Nacional também vae

um desenvolvimento gradual e apreciável.

compareceram ao estabelecimento, por varias vezes, grupos de

offlciaes desta miUcia e ahi se exercitaram e receberam a mstrucçao

conveniente, para posteriormente praticarem no tiro ao. alvo.

üm contingente de 30 praças do 6» batalhão de infantaria dessa

instituição, também recebeu o ensino preliminar e necessário à pra-

tica do tiro.



A insfcrucção aos civis conLinúa a ser dada com certa regula-

ridade aos domingos.

Elevou-se a 199 o numero de indivíduos que buscaram apren-

der e se aperfeiçoar no exercício de fogo com a arma de guerra. Em

geral, sendo inteiramente espontâneo o comparecimento a este ge-

nero de distracção, sem duvida util, mais depressa alcançam grande,

aproveitamento, para o que também concorre a continuada fre-

quência.

Houve durante o anno 36 sessões para esta classe de atiradores,

sendo digno de nota o progresso revelado por elles á medida que au-

gmentava o numero de exercícios.

A alteração no preço da munição para fuzil e clavina regulamentar,

e outras vantagens offerecidas aos atiradores que utilisam .
armas par-

ticulares, faz suppor que, dc ora em diante, maior desenvolvimento tera

a instrucção neste instituto.

Por aviso n. 2.199, de 10 de outubro, foi approvado o règulamento

para os concursos annuaes das sociedades de tiro, em que se póde in-

screver qualquer atirador. (
Vide annexo O).

Pela primeira vez e com a necessária solemnidade realizou-se um

concurso de tiro, conforme estava determinado, ein 2í de novembro,

tendo-se aguardado, para leval-o a effeito, a conclusão das principae^

modificações que julguei imprescindivel mandar fazer, no intuito de

melliorar as condições locaes.

Os resultados obtidos foram muito satisfactorios, como tivestes

oceasião de observar.

O estabelecimento dispõe actualmente de accommodações para o

serviço de tiro, arrecadação de armas, deposito de munições, ambu-

lancia, serviço medico, deposito do material e accessorios: para a in-

strucção, gabinete para installações eléctricas e telcplionicas,. secretaria,

gabinete do director e sala do ajudante, estando em oJjras dò adaptação

outras dependencias.

A receita elevou-se a 10:776$õ60 e a despeza importou em

6:885$049.
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ADMINISTRAÇÃO MILITAR

estado maior do exercito

Continúa no exercido do cargo de chefe do estado-maior do

exercito o marechal João Tliomaz Cantuaria.

GABINETE

0 galjinete, ao qual estão affectos os serviços de correspondência,

de despacho e expediente geral do exercito, e a organisação das

ordens do dia, se resente da falta de pessoal para o prompto anda-

mento destes trabalhos, pois apenas são designados dous adjuntos

pelo respectivo regulamento, quando as secções dispõem de tres.

O serviço de organisação, impressão e distribuição das ordens do

dia correu com a maior regularidade. Durante o anno findo íorain

distribuidos 71 fasciculos e organlsado o indice da collecção.

A producção da officina de encadernação, já ínstallada, foi rela-

tivamente gráiide e satisfez o fim a que se destina.

Seria de vantagem a installação definitiva deste serviço, para o

que bastaria a accLuisição de mais algumas machinas de pouco,

;
custo.

[
Seria, pois, para desejar que o Congresso Nacional consignasse

I
dotação especial, para a completa montagem desta officma.

I
Foram encadernados 520 volumes, verificando-se um lucro de

I
564$500.

í Conviria estal^elecer-se para o inferior e praças, incumbidos do

I serviço de encadernação, uma pequena remuneração, visto que alem

I de um trabaUio melhor, mais bem acabado, se consegue ao mesmo

I tempo alguma economia. Para levar a effôito esta medida, torna-se

I
preciso autorisação.

i Tiveram eiitoda no gatiinete 13.591 documentos, sendo ,3.748

e requerimentos, e foram expedidos 2.480 officios.
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la SECÇÃO

Esta secção organisou as instnicções para adclídos militares,

emittiu parecer sobre o trabalho « telegraplio militar» do tenente

Joao Borges Fortes, organisou um projecto de regulamento para o.s

concursos de tiro e occupou-se com a redacção da « Revista Militar ».

Averba de 6 : 000$000 destinada a esta publicação, bem acceita em

todo 0 exercito, utilalém disso sob todos os pontos de vista, deve ser

elevada a 8:000$000, sem o que não é possivel dar-lhe o desenvolvi-

mento que convem.

2^ SECÇÃO

Esta secção expendeu li pareceres sobre concentração de forças

nos districtos e outros assumptos technicos militares, e elaborou o

regulamento para a execução da lei que se refere ás colonias mili-

tares, regulamento que está ainda sujeito a estudo, tendo dado 44 in-

formações sobre requerimentos.

Colonia Militar- do A.lto tJr'ug‘uay —• Estú na direcção

(lesta colonia o capitão do estado-maior do exercito, Luiz ferreira de

Mattos.

Existem 434 lotes demarcados, sendo 241 rústicos c 193 urbanos.

Daquelles, são occupados 40 por seus proprietários, com titulo defi-

nitivo, 62 com titulo provisorio, 2 pela administração, para officinas,

quartel, residência, etc.; destes, são occupados 1 com titulo definitivo,

53 com titulo provisorio e 6 pela administração, para officinas, quartel,

residência, etc.

Existem ainda ao sul da colonia terras devolutas, que estão oc-

cupadas por 27 habitações, sendo convenientes a medição e demar-

cação respectivas.

Contam-se 1.015 habitantes, sendo 559 do sexo masculino e 456 do

sexo feminino.

Occorreram 41 nascimentos, na seguinte conformidade: sexo

masculino 26, sexo feminino 15.

Deram-se 17 obitos, 10 de pessoas do sexo masculino e 7 de pes-

soas do sexo feminino.



Na escola cia coloiiia, fundada em 1 de mareo do anno findo,

foram matriculados 0-4 alumnos, pertencendo 63 á secção destinada

aos meninos e 31 d secção destinada ás meninas, sondo de 42

alumnos a frequência mensal. O aproveitamento foi regular, tendo

havido 34 notas de leitura, calligraphia e arithmetica e 6 de gram-

matica e geograpliia.

A producção não foi de todo desanimadora.

O seguinte quadro demonstra o resultado obtido:

E3PECIES PRODUZIDAS
QUANTIDADES

2
< G

3
< <
c£ Oo H

373 saccos. 68000 - 2:2388000

7773 md. 18000 7 :7738000

7 saccos. J280OO S48000

y » 1.68000 14:4008000

Feijão
13-iO » 208000 26:8008000

38 @ 16§000 5S88000

Herva matte concheada . . 480 @ 18000 4S08000

6023 saccos. 68400 3S:547§200

137.428 §070 9:619.$960

• • - • • 100;530$160 .

A importação consistiu em fazendas, bebidas, perfumarias, artigos

de armarinho, calçados e generos alimentícios, elevando-se á quantia

de 59:501$S01.

A exportação concentrou-se nos seguintes artigos: aguardente,

couros, feijão, milho, fumo em corda, herva matte, rapaduras e

couros de veado, elevando-se ã quantia de 33:781$160.

A forca em guarnição compOe-se de 37 praças, um capitao, um

alferes e um medico adjunto.

Uma boa estrada de rodagem, com o desenvolvimento de 56 Idlo-

metros, liga a colonia ao mimicipio da Palmeira. E’.essa a primeira



48

via commercial, constantemenle transitada por cargueiros e carreLus

transportando mercadorias. Está em bom estado.

Não tem havido moléstias com caracter epiclemico, o que muito

recommenda a salubridade do local, niaiiifestando-se inais commii-

mente, sem apresentar casos de gravidade, afíecções do apparelho

respiratório e ocular.

O movimento de receita e despeza apresentou uin saldo dc

27:997S7S7.

Colonia Militai’ do Ciiapecd — Dirige esta colouia O te-

nente-coronel João José de Oliveira Freitas.

Existem 164 colonos, tendo sido excluídos 5,— um por infracodo

do art. 11 das instrucções que baixaram com o decreto n. 2502 de

16 de novembro de 1859, dous por incidirem no art. 8° das mesmas

instrucções e dous por desistência do direito aos respectivos lotes.

A instrucção ás crianças e aos filbos dos colonos é ministrada

em uma escola primaria, dirigida por um professor militar, pago

.

pela União, tendo sido a frequência média de 18 alnmnos.

Deram-se 3 obitos: um de adulto do sexo feminino e dous de

crianças.

A exportação limitou-se a 2.550 kiiogrammas de lierva matte e a

importação continua a ser do tecidos, a.ssucar, sal, bebidas alcooiicas

café, farinha de trigo, vinagre, velas, kerosene, oLjeetos de arma-

rinho, etc.

A producção local foi, como sempre, pequena, limitada ás neces-

sidades do consumo, .principalmente devido ú falta de meios íaceis

de communicação.

O estado de conservação das estradas é bom. Todos os camiiilios

são do cargueiros e atravessam terrenos accidenlado.s.

Além da.^ antigas vias, foi aberta uma outra para estabelecei'

communicação directa com a villa União da Victoria, passando por

terrenos plano.s e enxutos, de nuxlo que não é diffieil traiisformal-a

em estrada carroçavel.

O estabeler.imento sc rege polas instriuxOes qnc baixaram com o

decreto ii. 2502 de 16 de novcinbro dc 1850. l)cficiCMte.s. eovno são,
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iiuo podendo se applicar a innumeros casos que se apresentam, ca-

recem sep sul)stituidas por ura rogiilameÃ-do quo estabeleça iiniformL-

dade na administração, assumpto este que estú sendo tratado com

0 preciso cuidado e em breve será posto em execução, conforme

determina a lei n. 733 de 21 de dezembro de 1900.

Ooioiiia Militar do Cliopim - Serve como director desta

colonia o capitao José Carlos Lamaigncre Teixeira.

Existem 136 c;olonos matriculados, occupando os terrenc;? que

lhes foram distribuidos, tendo sido até agora demarcados 53 lotes.

Do amio de 1900 para cá teem-se retirado 15 colonos com suas

familias.

Geralmente, ao abandonarem a sóde colonial, illuclmdo toda a

vigilância, conseguem vender ou levar os ferramentas fornecidas

na oecasião das matriculas. Não é possível evitar-se, muitas vezes,

esta pratica, pois quando tomam resolução de ausentar-se, para não

mais voltar, não fazem prévio aviso.

A. população actual é de 535 habitantes.

Falleceram durante o ultimo anno 8 pessoas, sendo 2 adultas

do sexo feminino e 6 crianças

-

São notáveis as condições de salubridade de que goza a colonia,

;
em consequência do excellente clima de que é dotada, e da constituição

S do sólo, que por sua grande permeabilidade não permitte a estagnação

1 das aguas . As epidemias não encontram alli elementos íavoraveis para

I

desenvolvimento, apparecendo apenas alguns casos de febre inter-

I
mitteiite nas habitações situadas próximas ás margens dos nos Iguassu

[
ou Chopim ;

mas frequentemente nota-se que os indivíduos sao.ata-

I

* cadosde moléstias das vias respiratórias edo apparelho gastro-mtestinal.

A industria agrícola mantem-se estacionaria. As plantações naotem

podido ser feitas com regularidade, devido ú grande secea que tem rei-

nado, de modo que é facil prever a escassez da colheita, si antes não

I

cahirem chuvas que permittam o plantio, pelo menos, dos cereaes.

Além do milho e feijão também cultivava-se a mandioca, o fumo, a

caiina deassucar, o centeio e o trigo, estes em peciueiia escala, co-

meçando agora tentativas para a-eultura do calo-
^

Cr.
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, ««« t«;T“*
rem-se mais regulamente com a cr&iç

lar e suino.
^

femgens e também

A importação mais treq

^ exportação, pela falta do

de geueros
o transporte para os centros con-

vias de commumcaçao que fauinem

sumidores. alferes, tres inferiores, dous

O destacamento se compoo de um alfc.es.

—rr—
riA •! rnpllior Cl ds Giicirccpu^-'^ ^ •

^Tde":—
e"—ação —

pera o que se poderã
,m,. t^bica

ãcoiou.aq^^^^

8..79$530 ,
e a restante ua importancia de S8SPo4, appbcada a t.a

ialhósdeurgeneia,lndispensax^e,s. _ E.erce o

Ooloula Milita*' jaa*® “• ”
. , . .•w

logar dedirector desta colonia o major do estado maior lO exerci

'^r;:«—»».»»
18 colonos. Outros, contemplados na mesma occasiao, ja abandonara

Z lis de dous annos as terras de que estavam de posse, e por sso

foram-llies cassados os respectivos liU.los prov,sonos, em num

““L começo do anno fuido tentou-se insiallar uma escola primaria,

mas essa tentativa não leve exilo inor falia denlumiios.

•-s5

'líA.

,v»v:.v

-'TT
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Fallcceramoito pessoas, im »lonia. em 1901, scnclo tres do sexo

masculiao c cinco do sexo feminino.

O estado sanitario foi muito lisonjeiro, não lendo grassado as febies

iiitermittentes que alli costumam apparecer.

Não oiJStante a fertilidade do solo, apropriado ao desenvo^mento

de todos os produetos das zonas Intertropicaes, a cultura limita-se,

entretanto, por falta de braços, ao plantio e á colheita do feijuo, do

milho, da mandioca, da canna de assucar, do fumo, etc., o que ma

corresponde ás necessidades locaes.

Todos os generos de primeira necessidade süo importados da cida

de Posadas, na Republica Argentina, e da villa Encarnacioii.

blica do Paraguay, distantes 90 léguas da séde colonial, nao se tazen

^

tal importação do centro do Estado por falta de uma estrada qne aci-

Lite as communicações. ,

A exportação consiste em madeiras, herxamatte e fumo, sendo

este em quantidade diminuta.

0 destacamento é composto actualmente de 21 praças, com

_ ser elevado esse numero, attentas as condições em çue esta situada a

'°'°Teem tido o desenvolvimento possível, de aceordo com os

parcos recursos de que se tem podido dispor, os trabalhos de con-

strucção da estrada de rodagem ligando a colonia á cidade de Guara-

com 0 intuito de dar-llies maior impulso foi o serviço mie,ado ao

momes tempo dos pontos extremos: partindo daquella cidade em

direcção á colonia, já se tendo alcançado o rio das Cohras, e seguindo

I da séde colonial, para Guarapuava, havendo neste trecho mais de 60

Idlometros construídos.
^

Trabalhos diversos foram também levados a effetto na própria séde

colonial:- um potreiro de arame farpado com o respectivo curral, com

uma área de 706.250»'o um galpão coberto de ziuco e um torno para a

queima de tijolos, tendo estea capacidade de tres metros cúbicos, amtos

para attender ás necessidades da olaria; um poiililhão de 10»Xo”

na estrada de Guarapuava.
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3a SECÇÃO

ás projecçOese escalas para a ooistr
ç

„i,,aç.3o das

áo terraorlo da
los cU.ereates

serviçob y ^ organisaçao das

tograpliicos, concerneiiLes á caria

crandes tabellas contendo,-cxuan lo á carta topograplii c,

rí,—
dianos eparallelos.de 10" em 10'',-e.qaarrto

á
;

lores dos ordeaadas polares e das rectilineas, para o Ua.ado .

rx>esmas linhas do ellipsoide, degráo em gri.o,

demasiado pequenas as malhas do cmreoas, qae sorà construído

escala 1:1.000.000. ,,

Presumindo que não possam ser começados neste anno a -

didos trabalhos, por não haver o preciso credilo, trata-se de constriu

uma carta geographica do Brazil, quanto possível exacta, na projecça J

da Lambert, adoptando-se a escala de 1:5.000.000. ulibsando trabalhos

iá executados por varias ooinmissões e alguns dados já requisi a os.^

Os mesmos elementos poderão ainda servir para a orgamsaçao

da carta geral das fronteiras, na escala de 1:1.000.000. que servira

de base para estudos relativos á defesa das mesmas.

Estando concluidas as estampas do plano geral das convenções

graphicas, deu-se andamento á organisação do album das mesmas

conveações, ao qual serão aimexados, além do diccionario topogra-

phieo, 0 quadro das escalas para a execução das plantas e cartas

topo-chorograpbicas e geographicas, assim como os modelos de ca-

dernetas de campo, destinadas a lovantamenlos e nivelamentos, e

as taliellas de que precedentemente so fallou, para a ci.mstrucrao ou

traçado dos meridianos e parallelos das cartas topographica e geo-

graphica.

Esses estudos, reunidos em um só volume, consUluirão um con-

sultor ulil para aquello.s que se uccupam em Irabullios de agrimen-

sura e eiigeiihariu.



Além «isto, a secçno .ten pnrocoí- sobre os soguintes assumptos -

apparelho de telograplúa opUca, do eapiU-o Adolplio Josó da Car-

valho;-traducçúo do tratelho de «Aorostaoão Militar», de J. Contry,

pelo alferes José da Pei.lia;- elementos de iriatrucíão para o serviço

de telegraptiia militar, do tenente João Borges Fortes d.ngibdi-

dade dos aerostalas, pelo capitão Francisco Álvaro de Sou/.a,

nrnppas relativos aos limites com a Goyana Ingleza;-mappa das d,s-

tanoias entre as differentes localidades do Estado do R.o Grande o

Sul organisado pelo capitão Lino Carneiro da Fontoura ,- relatono

oprésontados pelos offieiaes que se achavam praticando no Observa-

torio Aslronomico e em trabalhos de estradas de ferro, telegrop na

e eneenliaria. . ,

Miiita.i-0 pombal Militar, dependencia da mesma

secção, continua no Palacio Guanabara, onde foi, a titulo de expe-

riencia, construído em uma parte de seu jardim.

Esta construcção é actualmente acanhada para conter os

pombos alli existentes, pois a agglomeração delles assaz tem pre>

judicado a hygiene local, sendo par isso urgente a construcção

mais um edifício para a criação dos fllboles nascido».

Dm pombal regular deve ter capacidade para -500 a 1.000 casaes,

pelo mencs; longe disto está o_actual pombal, que comporta apenas

150 casaes de pombos.
^

0 movimento do pombal, durante o anno lindo, foi o segm

444
Passaram, de 1900

7 /

Nasceram em 1901

Foram doados

Total. .

Morreram

614
Ficam existindo ....*•••

4a SECÇ.^0

Hfeta secção deu mais de 3.0G0 pai-eceres sobre licenças, trans-

ferencias e reformas, e prestou informações em ?ra.ide quanlidade
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de consultas relativas a assumptos administrativos, economicos o

disciplinares.

Preparou para serem transmittidos ao Supremo Tribunal Militar

1.615 processos de conselhos de guerra, apresentando para terem

conveniente' destino os aecordãos e as copias de sentenças.

Fez publicar o Almanak Militar.

Continua com a exactidtío necessária o trabalho da organisação

das folhas dos officiaes, baseada em suas fés de ofíicio, contendo todas

as occurrencias, de modo que, em occasiào opportuna, possa a

commissão de promoções fazer juizo completo e exacto sobre o

merecimento de cada um.

O registro militar de estado civil dos officiaes foi feito com a

precisa regularidade.

A codificação e consolidação das leis militares estão muito adian-

tadas, sendo de esperar em breve a publicação deste trabalho.

A’ apreciação da auditoria de guerra foram submettidos 234

papeis sobre vários assumptos, a saber:

Pedidos de menagem 120

Consultas sobre questões de direito militar. 45

Requerimentos informados 43

Diversas informações 26

Total . 234

Processaram-se 144 habilitações de meio soldo e monte-pio, dando
0 seguinte resultado:

Processos de habilitação 65

Certidões expedidas 79

Total ^44

Foram ultimados 12 processos de conselhos de guerra, sendo sete

de ofificiaes e cinco de praças.

DELEGACIAS

Os delegados da repartição do estado maior do exercito junto
aos commandos dos districtos militares teem cumprido os seus de-
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"veres, noticiando o estado da instrucçSo e disciplina dos hatalhões e

regimentos, relatando os interessantes exercicios organisados em

differentes épocas para instrucção dos corpos, e informando sobre

0 armamento, equipamento, fardamento, aquartelamento da tropa

e alistamento de recrutas, e soJ)re organisação, armamento e in-

strucção da força publica dos differentes Estados. Por essas infor-

mações tenho tido opportunidade de Teriílcar o estado lisonjeiro da

disciplina da tropa aquartelada nos Estados e o progresso que vae

tendo a instrucção do tiro em alguns batalhões.

No 2° districto militar, em virtude de recommendação expressa

no regulamento do Estado Maior, se estão tirando copias de documentos

valiosos e de estudos feitos sobre os traçados das estradas de ferro

alli existentes, constituindo isso importante cabedal para a construcção

da carta geral da Republica . Nos outros districtos se está procedendo

a trabalhos idênticos.

INTENDÊNCIA GERAL DA GUERRA

Esta repartição está a cargo do general de brigada Antonio Vi-

cente Ribeiro Guirharães.

Afóra 03 contractos semestraes, foram celebrados outros especiaes,

em virtude de concurrencias eSectuadas pelo conselho de compras,

importando em 1.471 :716$233.

Os fornecimentos de artigos que passaram pela sala de entradas

importaram em 2.142:7295554, sendo 1.810:144.$90S por contracto

e 332:5S4$646 por compra directa, precedida de informações dos

agentes.

Por falta de pessoal ainda não foi regularisado o serviço concernente

aos proprios nacionaes, o que se fará opportunamente.

Fizeram-se os ajustes de contas de fardamento dos corpos do

exercito, relativamente ao anno de 1900.

Tiveram o devido andamento os pedidos de fardamento, artigos de

expediente, livros, armamento, arreiamento, equipamento, munições,

insignias e utensilios para os corpos, fortalezas e repartições militares,

e bem assim os de matéria prima necessária ao Arsenal de Guerra
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desta Capital, Fabrica do Polvora du FsLrclIa, Fabricado Carliicbos o

ArtíQcios dc Giierra o Labaratorio Cliiniico Pliarmaceutico Militar.

Foram ígualmciite processados os títulos de divida c orgaiiisadas

as contas dos entrados durante o anno e de alguns que ainda existiam
de annos anteriores.

O serviço dos despachos foi desempenhado com a precisa activi-

dade, attingindo a 737 o seu luimcro.

Receberam-ss da Europa 2.297 volumes com material destinado,
na maior parte, á conclusão das obras do forte. d) Imbuliv, a instai-
lação da luz electrica im fortaleza de Sauta Cruz, á barra' do Rio de
Janeiro, e aos trabalhos de constriicção das linlias lelegraphicas nos
Estados do Paraná e Rio Grande do Sul;— de diversos Estados, por in-
termédio das autoridades militares, 11.200 volumes

e

da Fabrica de
Cartuolios e Artiacios de Guerra 1.571 cunhetes com munição.

Remetteram-se aos corpos e estabelecimentos militares 18 .2Í8
volumes referentes a armamento, fardamento, eguipamento, arreia-
monto. material de artilharia, utensílios e artigos de expediente.

Ainda nao foi possível estabelecer -se convenientemente a escri-
pluraçao do deposito dos fnateriaes inserviveis por falta de locai
apropriado para separal-os em grupos e classifical-os.

O arreramento em uso para a montada dos olBciaes e praças dos
corpos de cavallaria e artilharia, apresentando grandes defeitos, além
0 inconveniente da falta de uniformidade, tornava necessária sua sub-

stituição.

A lei n. 83Í, de 3 de dezembro de 1901, em seu art. 14*, n. vir
autorisando essa mudança, foi expedido o decreto n. 4347, de “>1 de
fevereiro do corrente anno, ,ue approvou o novo plano de arreiamento
para o exercito.

detalSr
" experiencias, tendo em vista o

iimbo e?"T competente, nomeada a 3 dejunho formada de provectos offlciaes de cavallaria, foi indicadopam a substituição o a arreio militar», invento e privilegio de Enrique-^n, 0 qua, constituira 0 assiim^^^



Recebido o olUidido porecer, anfilysando e justificando a conve-

niência de ser preferido esse modelo, ordenei que fossem orreiados

alguns animaes e trazidos i'i minha presença, para verificar da

superioridade preconisada pela commissào. Assistiram também a

essas provas o chefe do Estado Maior, o commandante do 4° districto,

a commissão e diversos ofíiciaes. Todos foram aceordes em achar

utii a mudança do systema de arreiamento então em uso, taes eram

as vantagens que aprsentava o novo modelo.

A diíferença entre os^ preços dos typos comprados em concur-

rencia publica e o do proposto, c favoravol a oste ultimo, em 191$284

e 216$787 para os dos officiaes e 6S$li2 e 86$656 para os das praças,

si forem ou não envernizados. Assim, no fornecimento contractado

de 2.500 arreios do novo typo, sendo 350 para a montada de officiaes,

dos quaes 50 envernizados e 2.150 para a de praças, dos quaes 500

envernizados, a economia será de 251:788$700.

Accresce ainda, que o tempo de duração é factor preponderante

sobre o lado economico, e nisto nada deixa a desejar o novo mo-

delo, já pela sua maior resistência, melhor confecção e mais apro-

priada adaptação ao animal, já porque cada uma de suas partes

componentes facilmente é substituída.

Attendendo, pois, a todas estas circumstancias, foi expedido o

decreto oIludido, n. 4347, e lavrado contracto para o fornecimento

dos 2.500 arreios acima referidos, realizando*se sobre a importância

total do custo a economia de 36 "/o em relação aos preços antigos.

Ur
,

*

A lei n. 658, de 28 de novembro de 4899, autorisa a venda

dos metaes velhos e canhões inserviveis, de ferro e bronze, exis-

tentes nas fortalezas e estabelecimentos militares, e bem assim os

proprios nacionaes que forem desnecessários ao serviço deste Mi-

nistério, sendo opplicados os dous terços do producto á melhora-

mentos do aquartelamento e das fortificações e á aequisição de

material de guerra.

De aceordo com essa lei foi lavrado contracto para a venda dos

metaes e coiiliCes, precedido de licitação publica
,
com Josè Balsels,



58

negociante em S. Paulo, e já foi retirado pelo contractante o ma-

terial existente nesta Capital, realizados previamente os respectivos pa-

gamentos, sendo feita a devida escripturação no Tliesouro Federal.

Os preços do contracto, segundo os metaes e por Ivilogramma

de peso, são os seguintes;—aço e ferro $040; — cliiimlDO $360;— zinco

$400;— latão $850; —bronze $930; —cobre 1$410 ;— metal branco 2$000.

it

M- *

lía invernada de Saycan, conforme o relatorio do respectivo en-

carregado, muííõTesnnelliorado a arrecadação da renda, recolhendo-

se no anno findo á Delegacia Fiscal de Porto Alegre a importância

de 21:802$, emais zelada tem sido a conservação dos edifícios e as

pastagens. Diversos animaes foram fornecidos ao commando da 6°

districto e á escola do Rio Pardo.

DIRECÇÃO GERAL DE ENGENHARIA

Continúa a exercer o cargo de director geral, o general de brigada

Carlos Eugênio de Andrada Guimarães.

Mo puderam ainda ter cabal execução os trabalhos incumbidos

especialmente á e 3^ secções, por dependerem de providencias que

exigem recursos pecuniários e de dados e informações de repartições

civis, federaes e estadoaes.

.
A par da realização das attribuições desta direcção, é opportuno

cuidar-se da acquisição do material de guerra indispensável ao des-

empenho dos serviços affectos aos batalhões de eiigenliaria.

Estes corpos devem ser exercitados nos trabalhos de sapadores,

mineiros, pontoneiros, conductores, telegraphistas e oütros;e, para

que bem possam se desempenhar em qualquer emergencia, é mister

que disponham de todo 0 material apropriado á sua missão.

GABINETE

Os serviços do gabinete foram feitos com a precisa regularidade,

estando em dia e em ordem a escripturação respectiva. .
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Iti SECÇÃO

Os trabalhos desta secção não foram avultados devido, em parte,

á deficiência e á morosidade com que são prestados os dados e as

informações necessárias.

Para o estudo das vias de communicação e a organisação de uma

tabella de distancias entre localidades, apenas receberam-se infor-

mações sobre o Estado do Paraná.

COMMISSÕES DE LINHAS TELEGRAPHICAS

De o-uai-apiia^a á foz ao Iguassá — Os trabalhos desta

commissão foram iniciados em 1 de maio ultimo, tendo o traçado

seguido o de Palmas á Boa Vista, numa extensão de 16 kilometros,

aproveitando-se 132 postes para duplicação do conductor e fazendo-se

os necessários reparos para a consolidação deste velho traçado.

Durante a permanência de 15 dias em Guarapuava, a commissão

determinou com a approximação desejável a declinação da agulha ma-

gnética, achando-a de 20 4' NO. 0 problema da determinação das co-

ordenadas geographicas do ponto inicial, foi em parte resolvido com a

determinação da differença de horas, obtida pelo methodo das commu-

nicações telegraphicas. Por este modo verificou-se uma differença de

tempo de 34'» 16®, o que deu para longitude do logar 8° 34' 0 do me-

ridiano do Rio de Jsuieiro.

Já foram empregados 574 postes de madeira de lei e 4.592 grampos

;

collocaram-se 37 escoras e estaes e fizeram-se 125 emendas no fio de

Wo zincado de 0"i,004; empregaram-se 160 bolas nos isoladores Ca-

panema n. 2 ;
abriram-se 403 buracos para postes, em uma superficie

de 443‘“2,30; íizeram-se 100'“3 de' movimento de terras para córtes de

estradas; construiram-se 4 pontilhões de madeira de lei, cada um de

9m^30X4iu e reconstruiram-se 36 ranchos para arrecadação do materila

e abrigo do pessoal.

Alinha percorre uma zona fertilissima, onde se encontram di-

versos mineraes, como o ferro e outros.

Estão já funccionando 88 kilometros de linha telegraphica.
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Da CrvLx a S. o a Col03iíc»< Mülifcíiv tio

-A.lto XJriiffuay — Os trabalhos foram encetados na ciciada da Cruz

Alta. Desta cidade até 3 . 200^ além da mareem direita do rio Ijuhy

Grande, estSo feitos 60,460'^"’ de linha telegrapliica.

Foram empregados 282 postes de ferro e 375 de madeiras de lei

e braços de ferro. Os isoladores s5o do systema Capariema n. 2 e os

. fios de ferro galvanizado de 0'",004 para o concluctor electrico e de

0">,005para os pára-raios.

A orientação da linha é do rumo de N. O.

O terreno comprchendido entre Cruz Alta o o limite do seis léguas

é campo dobrado com capões de matto.

Daquelle limite em deante penetra a liolia em umapicada.de uma

legua e tres quartos, para ir ter ao núcleo colonial do Ijuhy; dahi segue

até o kilometro 8 do dito núcleo, para ir ter ao Ijuhy Grande, no passo

chamado dos Cargueiros ou do haurindo, com um trecho.de cerca de

sete kilometros. Pouco abaixo deste passo penetrou-se no município de

Santo Angelo, onde até 31 de dezembro tinha ganho a linha uma ex-

tensão de 3.200™.

O credito concedido foi de 30:000$, dos quaes 14:ODO$ foram em-

pregados na acquisição do material necessário e 5:500$ no transporte

desse material, no preparo de post^, -etc., restando, portanto, a quantia

de 10:500$000.

r>e Ouya^bá a. Oox-umi>á—Continiia como chefe desta com-

missão 0 capitão do corpo de engenheiros Cândido Mariano da Sih'a

Rondon.

No correr do anno findo realizaram-se os seguintes trabalhos

:

Reconhecimento á bússola, passometro e aneroide 223.350 metros

;

de pique e exploração a transito 73.997 metros, locando-se 192.996,25

metros de alinhamentos

;

Abriram-se 191.143,74 metros de picadão em matla, catinga e cer-

radão de machado e campo meio descoberto, produzindo uma super-

fície de roçada, derrubada e limpeza de 41.751.970 metros quadrados

;

Cavaram-se 2.047 buracos para lineamento dc postes, com desaterro

de 633'“»,293

:



Foram tirados, e lavrados 1.921 postes, tendo de comprimento,

sendo fincados 1.808;

Esticaram-se 164.099 metros de fio conductor, com flexas de 1"’,20 e

0«’,65, tensão • do fio de 161 e 75 kilogrammas para lances de 90 e 50

metros ;

Foram construidos 26 pontilhoes, em cujo serviço emprcgaram-se

640,18 metros quadrados de madeiramento

;

Fizeram-se 5 estivados com 610 metros qLiadrados dc madei-

ramento ;

Construiram-se : 38 ranchos com uma suporficie coberta de 604,79

metros quadrados; dez curraes que produziram 4.077 metros qua-

drados, de superfície cercada ;
e uma canôa para passagem do pes-

soal, material e bagagem no rio Pequiry, tendo 6™,5 de comprimento

e 0“’,55 de bocca

;

Fizeram-se 18 mudanças de acampamentos, para os quaes se trans-

portaram os generos alimentícios, ferramentas, material de linha e

de estação e a bagagem do pessoal civil e militar de que se compõe a

commissão.

Em 21 de abril inaugurou-se a estação do Itiquira, que já foi en-

tregue á Repartição Geral dos Telegraphos-

Os trabalhos, durante o anno findo, foram começados á margem do

corrego Maiaue chegaram ás cabeceiras do Coxixo do Estouro.

A 3 de maio do corrente anno será inaugurado o trecho de Itiquira

a Coxim, e entregue á Repartição Geral dos Telegraphos.

Para a ligação de Coxim á Corumbá, foram estudados tres tra-

çados : 0 primeiro, partindo de Coxim, contorna a margem direita do

rio Taquará até a fazenda de José Gomes, e dahi pelo pantanal do Pa-

raguay-mirim até Corumbá; este traçado équasi inexequível. O se-

gundo, partindo da mesma villa, atravessa a serra grande de Maracajá,

ganha 0 pantanal, Campo Grande, e vae ter á fazenda Birme, na

margem esquerda do Paraguay, atravessa este rio e procura a serra

de Albuquerque, onde se dará o encontro da linha de Coimbra, con-

torna a serra deste nome e attinge Corumbá ; é exequível, tendo

apenas de atravessar uma zona despovoada, desde Coxim até a margem
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do Paraguay, havendo pouca madeira de construcçao. O terceiro, parto

de Coxim, i)ercorre 120 kilometros de terreno firme sobre a seria grande

de Maracajíi, desce ao pantanal do rio Negro, atravessa-o, assim como

0 rio Baboco, attingindo a villa nova de Aquidauana, com 295 kilo-

metros; em Baboco far-se-ha o entroncamento da linha para Corumbá,

procurando d'ahi a margem do rio Aquidauana, e na fazenda do Rebojo

atravessar-se-ha o rio Negro, ganhando-se depois o terreno das Sa

linas até a margem do Paraguay, onde se o atravessará para attingir

Corumbá, passando proximo a Alburquerque ;
este traçado, com o pe-

queno ramal de Aquidauana, terá o desenvolvimento de 569 kilometros,

atravessa uma zona toda povoada, passando por 16 fazendas de gado,

0 terreno é todo viável, com madeiras apropriadas á construcçao e re-

cursos para a alimentação do pessoal.

Attendendo ás circumstancias referidas, foi preferido o terceiro tra,

çado,

ESTRADAS ESTRATÉGICAS

r>o i>aran.á a Matto-Grosso — Incumbido de proceder a

estudos e construir uma estrada de ferro estratégica ligando o Estado

do Paraná ao de Matto Grosso, partiu o 1° batalhão de engenharia

desta Capital em 8 de maio do amjo findo. Chegando a Ponta Grossa,

naquelle Estado, em 12 do dito mez, alli se demorou dimante dous

mezes, até que a respectiva Estação Fiscal fosse habilitada com o

credito preciso para as necessárias despezas.

No día 14 de julho poz-se o batalhão novamente em marcha e che-

gou á cidade de Guarapuava em 29, acampando no Passo do Cascavel,

4,5 kilometros a L. da cidade.

Em 26 de agosto iniciou o commandante um reconhecimento

preparativo, percorrendo 102 kilometros, no que foi auxiliado pelo 1®

tenente José Victoriaiio Aranha da Silva.

Do que observai*am, convenceram-se de que deviam dar preferencia

á chamada — Picada dos Mineiros — para entrarem por ella no sertão

do N. O. dó Estado e executarem os estudos de reconhecimento, para

0 que puzeram-se em marcha em 3 de outubro, acompanhados de

vários offíciaes e praças.
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A 7 kilometros passaram o rio Coutinlio, affluente do Jordão.

No lojar denominado — Campo Novo— entraram na matta, for* •

•mada de catmduvas e faxinas com algumas campinas.

. Ao chegarem ao kilometro 37, no Turvo, tiveram de abrir uma

variante na extensão de 8 kilometros para evitar um alto coxilliâo.

No kilometro 35 deixaram á direita o arroio Caclioeira; no ki-

lometro 36 passaram o lageado Alves ; no kilometro 46 attingiram o

lageado Turvo ; no kilometro 55 alcançaram o lageado Bonito.

Dalii fizeram rumo para o Tigre

j

alcançando-o no kilometro 67.

No kilometro 84 attingiram um arroio de 10 metros de largo, que

ficou denominado ilf6rí/£í?/20 . No kilometro 100 alcançaram o rioSor-

boletas, que desagua no loahg.

No kilometro 109 depararam um arroio, que reconheceram ser o

Corumbatahy,

No corrego das Antas, que tem 3 metros de largura e profundidade

média de 0,”50, ficou o kilometro 112.

No kilometro 115 alcançaram um ribeirão lageado, com 15 metros

de largura no váo e profundidade média de 0®,60, que julgaram ser

0 Taquarussú e ao qual deram o nome de 15 de Novembro.

Para evitar os últimos contrafortes da serra das Pitangas con-

servaram ainda o rumo entre 30° e 40» N. O.

Em uma funda depressão OM canhadaj que evitaram com o rumo

75» N. O., attingiram o kilometro 119, conservando dahi em diante

este rumo para apanharem algum divisor de aguas.

No kilometro 120 transpuzeram um ribeirão de 10 metros de largura

' que ficou denominado Bandeira , no kilometro 121 alcançaram o yev-

dadeiro que suppõem contraverter com o Cantd.

No kilometro 123 encontraram uma velha picada com o rumo

350 N. O.

Não tendo conseguido attingk o divisor de aguas com o rumo 75»

N. O., e receiososde cahir na bacia do «Piquery», fizeram descer

o rumo a 50» N. O. e com elle alcançaram o corrego « Volta Gi^ande »,

no kilometro 128 e com mais de 2,5 kilometros chegaram ao ribeirão

c< Vóra », que tem 18 metros delai’gura.



64

0 kilometro 143 ficou no ribeirão « Liso », largo de 26 metros,

levando suas aguas ao Conimbataby, do qual ó o ultimo afíluentc.

O kilometro 152 tocou um curso d’agua de 20 metros de largura,

que suppiizeram ser o c< Palmital », o qual leva suas aguas ao Ivohy

com 0 rumo de 20°. N. O.

Até ah.i, kilometro 152, chegou a primeira parle do reconheci-

mento.

Pelas ultimas cominunicações recebidas este já vai além de 200

kilometros, proseguindo os trabalhos com a precisa actividade, pelo

que espero brevemente noticia de terem atravessado oriolvahy, cibaixo

da Corredeira de Ferro e a chegada á margem do Paraná, llmitc dos

Estados do Paraná eMatto Grosso. A distancia entre Guarapuava ea

margem do Paraná, fronteira a embocadura norte do rio Ivinlieimo,

calcula-se em 350 kilometros.

Também já começaram, a partir de Guarapuava os estudos pre-

cisos e definitivos de exploração de locação dos primeiros 50 kilometros,

e a organisação do respectivo orçamento, que conto ainda apresen-

tar-vos este anno, afim de ser solicitado o credilo preciso para a

construcção.

O aspecto geologico da região até agora explorada pela com-

missão 6 quasi o mesmo: um sub-solode rochas eruptivas fcldspa-

thicas, servindo de ampai*o a uma camada espessa de formação

argillosa.

Si, porém, pelo lado mineralógico a zona percorrida se mostrou

pouco interessante em consequência da sua uniformidade, não suc-

cedeu 0 mesmo quanto á sua flora.

O clima paranaense presta-se á mais variada vegetação.

Sahindo-se da região dos campos, onde produzem-se abundante-

mente fruetas européas, entra-se na região onde as grandes florestas

de pinheiros se ostentam.

Em todo 0 planalto predorníham o pinheiro e a herva matte ;
uma

vez, porém, que so desce para o valle de algum grande rio, o as-

pecto da flora vai mudando, desapparecendo uiis e apparecendo novos

indivíduos do reino vegetal.
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k região em quo a linha ferroa atravessará o rio Paraná parV

passar ao Estado de Matto Grosso, é promissora de grandes prospe-

ridades e do mais futuroso centro de população e da actividade, o que

compensará em breve tempo o sacrificio que se fizer no emprego de

capitaes para essa importante via de communicoção, alóm dos resul-

tados procedentes da povoação e cultura das outras zonas atravessadas

pelas estradas de ferro.

O engenheiro Willlam Lloyd, cora a grande competência profis-

sional que todos reconheciam, assim se expressa sobre aquella região:

c<On peut affirmer avec confiancc, qifà une certaine distance des

conauents de llvahy et de rivinheima et sur un point oü arrive

encore le bruit de la cataratc de Guayra, le Niagara du Brésil, il se

onderá tôt ou tard une des plus importantes villes centrales de

PEmpire, sous 1’impulsion du chemin de fer qui reliera les provinces

dii Paraná et de Matto Grosso.

(c Tout ce qui est nécessaire á rexisteiice, cette cite le possédera,

chasses et pêches abondantes, gibier et poisson s’y rencontrent en

quantités illimitées ;
elle jouira dum climat delicieiix ;

elie possedera le

gage certain de sa prospéritê et de sa grandeur futures dans l’excel-

lence de sa position, sous lerapport administratif comme au point de

vue stratégique.

«Ce ne sont pas là des utopies ni un jeu dlmagination. Pour se

faire cette conviction, 11 suffit d’étudier la carte du Brésil et de re-

connaitre que la position dont nous parlons est presque à distance

égale de Curityba, de Miranda et d’Assuncion, la capitale du Paraguay.

« Apartir du point, ou nous imaginons que sera cette ville, 1’Ivahy

est navúgable sur 250 kiloraètres; rivinheima etle Brilhante sur 430,

le Paraná sur 600 et le Tietê sur 500; le Paranapanema et le Tibagy

sur 300. .X.
«Cette position prédestinée sera donde centre d’une naviga lon

fluviale, d’une étendue totale de 2.030 kilométres.»

Oe Cueeqiuy a lulxaoxdalxy- Em dezembro de 1896 a

estrada de ferro de Porto Alegre a Uruguayana dividia-se em tres

partes distinctas: Margem do Taquary a Cacequy, em trafego per-

5

a.
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manente; Inhandiiliy a ürugLiayaiic% em trafego provisorio, e o

trecho intermédio, com 140 kilometros, approxhnaclamente, cm adian-

tada construcção.

Obedecendo ao plano economico, cjue s© havia imiDOSto, resolveu

0 Governo o arrendamento das priíicipaes vias ferreas da TJnião e a

suspensão de todos os trabalhos c[iie por qualquer fórma soljrc-

carregassem o Thesouro, no difíicil periodo que atravessava o paiz.

Com a paralysação immediata dos trabalhos todos os créditos

foram suspensos e um valioso material atirado ao longo da linha,

desabrigado, sujeito á completa ruiiia.

Em todo trecho de Inhanduhy a Gaeequy os trabalhos executados

eram consideráveis, quer em obras d’arte, quer em terraplenagem.

Fazer cessar o mal, aproveitando o que estava feito; evitar o

desperdicio de tanto trabalho já 2Duoduzido; contrapor acçao enér-

gica aos elementos demolidores, era medida inadiavel que se im-

punha ao Governo, que resolveu confiar ao exercito a conclusão dos

trabalhos da estrada.

Abriu-se assim um novo campo á actividade militar.

Foi designado para tal fim o 2» batalhão de engenharia, que,

partindo da respectiva séde no dia 3 de novembro, em trem ex-

presso, acampou nesse mesmo dia em Gaeequy; reencetando a

marcha no dia 7, com o seu pesado material embarcado em 85

carretas, chegou a seu destino, margem direita do rio Inhanduhy,

no dia 15 de novembro, effectuando um percurso de 135 .kilometros

e 300 metros em 8 e Va dias.

De aceordo com as instrucções enviadas por este Ministério, o

referido trecho foi dividido em quatro secções, constituindo o pessoal

encarregado do serviço a ellas destinado o de cada uma das com-

panhias, tendo por chefe os respectivos commandantes!

Para facilidade do traballio e apro\*eitamento das condições

offerecidas pelo terreno, e para melhor installação do pessoal, não

são as secções constituídas por numero igual de kilometros.

A .secção abrange — 10.517®,90; a 2a — 7.370‘“; a 3a— 5.465"',

e a 4" — 4.633"',20.
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Em cada secção os officiaes, não aproveitados como residentes,

servem como ajudantes.

Junto ao escriptorio technico, que ó dirigido pelo major fiscal

do ijatalhão, fanccionam a secretaria e a casa da ordem do corpo,

achando-se também montadas as officinas de carpintaria e ferraria.

No dia 20 de novembro foram inaugurados officialmente os

trabalhos de construcção, cravando-se a primeira estaca no encontro

da ponte do Inhanduhy, em sua margem direita, seguindo-se logo

a relocação do trecho da linha pertencente á 1“ secção.

Iniciada a construcção da estrada, providenciou-se sobre a da

linha telegraphica, ligando a séde
.
da commissão á estação de

Alegrete-.

Em 3i de dezeml^ro já estavam promptos para funccionar

14 kilometros de linha, tendo sido transformados em postes tele-

graphlcos trilhos inaproveitaveis na via-ferrea, e empregado fio de

cobre de dous millimetros para conduetor.

Os trabalhos executados pelo escriptorio technico e 1®, 2» e 3®

secções, até 15 de março findo,, são assim discriminados:

Escriptorio technico — Construcção de um edifício constando de

dous corpos em fórma de T para o serviço do escriptorio;

— Idem de um edifício para o serviço das officinas;

— Idem de ünTêdifício para o serviço do deposito

;

Idem de um edifício para abrigo de duas macliinas

,

- Exame e verifícação das cadernetas de relocação e do 1° e 2®

nivelamentos da 1® secção ;

— Idem idem da 2® e 3® secções ;

— Projectos e orçamentos para a construcção de um boeiro, um

pontilhão e uma ponte

;

— Cópias de modelos de secções traiisversaes da via i)ermanente

e tabellas das sobre-elevações, etc.

,

-Construcção dos perfis longitudinaes definitivos da 1® e 2^

secções, na extensão de 17. 909®,72;

— Exame e verificação do perfil da 3® secção na extensão de

5.475®sS0.
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6'm;«o-“Kelocação e nivelumeiiLo. Pitilura de duas ponlea

de 20 metros

;

— Extracçüo, martellameato e transporte de 106 pedras;

— Praticagem de praças na ponte do Inlianduliy

;

— Levantamento da linha na varzea do Inhandiiliy

;

— Levantamento e aterro de pedra entre as estacas 6871-66;

—Levantamento da linha e preparo de aterro entre as estacas 6S12-0i

;

— Rompimento da parede á montante da ponte do Jacaré;

— Abertura de uma valleta de 37 50 x O"', 50 x 0“>, 75;

— Rebaixamento da linha entre as estacas 6866-60 e 6877-71

;

— Reparos da linha

;

— Limpeza entre estacas 6962-49, e 6859 -r 11,25 a 6SI2;

— Excavação de terras para consolidação dos aterros do Jacai c e

varzea do Inhanduhy

;

— Transporte de pecU-as e terras para estes aterros
;

— Córte em pedra solta com altura de l'*',040;

—.Movimento de pedra— 3.577«'3,800; de terra 4.329 «5, -100; pre-

paro de 7.000 dormentes; descarga e empilhamento de 10.000 dor-

mentes; capina da linha— 16.725™2; transporte de 100 trilhos ; descarga

de 1.140 dormentes na estaca 6972.

2» Secção — Relocaçào do eixo da linha partindo da estaca

6100-f8,20;

— Nivelamento

;

—Aterro das cavas em torno do encontro do viadueto e dc parle

do segundo da ponte do Capivary

;

Roçada e deslocamento do terreno da plataforma da linha em
uma extensão de 550® e outros de pequena importância

;

— Movimento de terra — 2.220n'3, 500 ;
capina da linha — 28 . 220^ 3

,

novo estaqueamento e nivelamento em toda a secção— 7.393"*,62;. as-

sentamento da linha provisória- 640“'; preparo e abertura devalletas

externas 1.2-íO® , dormentes preparados— 600; descarga e empilha-

mento de 5.000 dormentes.

Secção — Relocaçuo 5. 475®,80 ; nivelamento e contra-nivela-

mento—11.373“’, 24 , capina da linha— 5.475m-,80; movimento de pedra
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92“'^676; de terra — uoSf"’'', 063 ;
limpeza de volletas 482"’,5 ;

abertura

de valletas 147*",0.

üe Ouarapuava á Colonia Militai* cio Iguassú ~

Serviu como encaiTCgado da con>;lrucção desta estrada o major

Frederico Luiz Rozsanyi, (liroctoi* da colonia. Em 4 de abril do cor-

rente amio ficou o major Rozsaiii s<3mcnte com a direcção da co-

lonia, sendo incumbido da construcção da estrada o capiíuo Felix

Fleury de Souza Amorim.

Foram iniciados os trabalhos da conversão da picada de cargueiros,

aberta pela extincta commissão estratégica, cm estrada carroçavel até

os campos do Xagii, trabalhos que foram executados em diversos

trechossaltcados, sondo o principal e o mais difncil o do rio da Tapera.

Entre os arroios Wirmond e Amola-faca foi aberto um desvio de

cerca de tres kilometros para escapar a diversas sangas eni que os

aterrados difficilmente se conservam.

Na execução destes trabalhos removeram -se 1.477">3 jq terra c

mais 694“'3 de pedra solta, foram abertos 3.634™ de picada nova,

tendo-se procedido ao destocamento em 1.918”’L

A largura média da estrada no matto é de 6"‘, atravessando, a

partir de Guarapuava, os rios Cascavel, Coutinho, Cachoeirinha,

Campo Real, Cavernoso, Cantagallo, Wirmond, Tapera e Xagú,

tendo pontes os quatro primeiros.

Iniciou-se a construcção da estrada dos Campos do Xagú em de-

ante, alcançando presentemente a sua qualidade carroçavel oito kilo-

metros, mais cinco estão roçados para receber o trabalho do movi-

mento de terras e obras d’arte c a locação alcança ainda seis kilo-

metros em picada de cargueiros.

A partir da foz do Iguassú, conslruiu-se o caminho carreteiro em

37,600'^™, fora 20 que jã existiam margeando o rio Paraná e que a

colonia sempre conserva. De Guarapuava ao rio das Cobras, no sertão,

jó a'^slradaji carroçavel, tendo o desenvolvimento de lõ6 kilometros.

2a SECÇÃO

Esta secção teve a maior e a mais importante parte dos trabalhos

que correram por esta direcção.
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Nesta Capital foram executadas as obras mais importantes, as

qiiaes tiveram maior extensão que no anno anterior, graças aos mais

latos recursos concedidos pelo Congresso Nacional.

Além dc outras obras, tiveram maior incremento diversas novas

construcçoes, como o hospital central em S. Francisco Xavier, o quartel

typo de cavallaria em S. Cliristovão e os novos ecliíicios destinados

á Intendência Geral da Guerra e ao Arsenal de Guerra desta Capital.

Ás obras de fortificação das fortalcijas da Lage e do Imbuhy foi

dado maior impulso, o que permittiu que esta fosse inaugurada e eii'

tregae á jurisdicção do commando do 4° districto eaquella se apre-

sentasse em condições de estar prestes a concluir-se.

A defesa do porto de Santos foi tambem objecto de cogitação, de-

terminando-se os respectivos estudos, estando jYi iniciados os trabalhos

de alvenaria para a construcção de forte bateria, queserd armada com
seis canhões de 15 v.„ e 50 calibres de comprimento, de aceordo com
0 projecto approvado.

Para a defesa da bahia do Rio dc Janeiro doterminou-se que se íi-

2esse 0 necessário estudo c organisação de projectos para montagem de
duas baterias de torpedos, uma na fortaleza dé S. Joiío e outra na de
Santa Cruz, íaes projectos vão ter começo de execução, estando encom-
mendaclo o respectivo material metallico.

A defesa, entretanto, desta cidade não será perfeita emqiiaiito não
for complelada com a fortificação da ponta de Copacabana, denominada
da Igrrejmha, a qual com as fortalezas de Imbuhy e Lage completará o
triângulo principal do systema, e com outras obras accessorias nos
portos de Macahé e Sepetiba

.

Não foi tambem esquecida a dofesa de alguns pontos do norte da Re-
publica. Assim é qne determinou-se o estudo dos pontos do rio Ama-
zonas capazes de serem fortificados, visando principalmente
Óbidos.

0 porto de

Em 1899 foram remettidos ao commando do l« districto, por conve-
mencw do serviço e imr motivos que não escapam á vossa attenção,
can loes Krupp do 7,5 •/,„ c/.g, destiirando-se quiilro ao forie da tarra

e quatro ao de Óbidos.



71

Este ponto, de grande importancin. estratégica, por ser a cliave da

navegação do Amazonas, e onde este rio c mais estreito, só poderá ficar

efflcazmente defendido c impedir a passagem cio inimigo c|ue tente

subir 0 rio, instaliando-se nolle baterias de grossos canlioese outros

de menor cali])re, no aito cio morro da Escama, auxiiiadas por

outras de morteiros. Para isso faz-se mister ciue o Congresso Nacio-

nal conceda verba cspeciai, afiin de serem iniciadas essas obras, ou

autorise 0 Governo a abrir o credito necessário.

As obras executadas nos outros districtos militares foram de

pouca monta, já devido á escassez dos recursos, já por ser pensamento

do Governo concentrar em pontos escolhidos as forças de cada um

dclles.

Vão em seguida cspeciiicadas as obras realizadas pela 2''^ secção e

pelas delegacias.

i« DISTRICTO MILITAR

-Fizeram-se reparos no hospital militar do Pará, na importância

de 6:157-$íi0.

2'^ DISTRICTO MILITAR

As obras executadas consistiram em reparos no paiol de polvora,

no hospital militar e no c£uartel do batalhão cie infantaria, na cidade

do Recife, para os quaes se concederam créditos na imp(Drtancia de

14:662§325.

3o DISTRICTO MILITAR

As obras realizadas consistiram na reconstruceão dos telliados:

dos alojamentos de duas companhias cio 16o batalhão de infantaria e em

alguns reparos ligeiros, nociuese despendeu a quantia cie 2:0S4$931.

7° DISTRICTO MILITAR

Construiu-se uma Unha de tiro para armas portáteis, com a ex-

tensão de 500 m. e diroeção N. N. 0.— S. S. E.

No edifício cio quartel general (izeram-se obras, consistindo no

retelhamento do telhado, na collocação de portas, etc.
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No Gdificio dn enfermaria o plinrmneín execul,nrnm-se esl.es Irn-

l)alhos: retelliameiiLo em uma superlicie dc -iSGf"-, eonsLrucçfjo e con-

certos do paredes, cmlíoeo c reboco em ou Iras, assentamentos e

concertos em portas e janellas, etc.

40 DISTRICTO MILITAR

Direcção Geral cie Eng^enliaría— No edificio em ([uo

fiincciona esta direcção fizcram-se pequenos concertos que importaram

em 836$000.

Escola Militar d.o Drazil — Foram eíTectuados concertos

na cobertura, que importaram em 352$000.

Novo A.x'senai de G-ueri'a — Continuam os trabalhos para

installação deste arsenal e deu-se começo de execução aos projectos

opganisados para construcção de um edificio novo, destinado á officina

de fundição de ferro e para adaptação dos edificios da extincta fabrica

de S. Lazaro, na ponta do Gajú ns. 183, 185 e 187, á installação das

ofQcinas de espingardeiros, coronheiros e outras, e imprimiu-se maior

desenvolvimento aos serviços iniciados, al)rangendo a construcção de
todos os edificios da fachada e 0 preparo da área destinada ú installação

das demais officinas.

lío' edificio n. 185 foram concluídos: 0 assentamento das fundaçOes
das machinas e 0 ladrilliamento das officinas de espingardeiros e 0
ponheiros, que já se acham funccionando no logar em que devem ficar

defiiiitivamente, a clarabóia central, a pintura das paredes, forros,

esquadrias, etc.
»

No edificio n. 189 já estão levantadas as paredes internas e as-
sente a canalisação de ferro para abastecimento d’agua ás officinas
(lo pavimento terreo.

Iniciou-se a construcção do novo edificio da officina de fundição,
soire solidas fundaçOes de alvenaria dc pedra, com embasamonto dé
cantaria de 1» 2õ. de altura e paredes de duas e meia vezes de tijolo

commum. Estão concluídos os fornos de fundição de bronze, a estufa
e a caixa de fagulhas, e assentadas, as cupolas para a fusão de ferro.

A quantia de 600:000$, em deposito no Thesouro Federal, seria
snflicienle, si se limitassem os Irobalhos ii adapU-ição dos edincios exis-
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tentes á installnção das officlnas ;
Ira to n do-se, pordm, da installoçuo

de officinas novas ein constpuoçucs apropriados, é indispensável ipie

outros recursos pecuniários sejam fornecidos.

Desde 0 inicio dos Lraballios leem-sc gasto 30S:726$848, restando

do deposito do 600:000$ para construeçuo ;das obras, a quantia de

291:273$152.

Inteiidencict Oei*al da Guox ra, enx S .
Clxt-istovao —

Os trabalhos executados consistiram no Icvantamnlo de paredes trons--

versaes e de grandes arcos para amarrar as lateraes, na abertura

de vãos dc Janellas e portas, na preparação de esquadrias novas e con-

certos de velhas, na reparação de todo o telliado e mudança de grande

parte do madeiramento, no ladrilhamento do pavimento terreo, na con-

strucção de duas grandes escadas de pedra e de peroba, ein emboço,

reboco e caiadura interna e externa, na construcção deplatibanda e cor-

liija em torno do edifício, no preparo de fachadas, na collocaçao de

forros, na construcção de seis coliimnasdoricas, etc. etc.

Com taes obras despendeu-se a quantia de 147:226$225, resultando

sobre o orçamento o saldo de 60:773$775. Esta difTerença permittiu que

se fizessem obras imprevistas na cifra de 2i:920$023 e que pudessem ser

continuadas as demais de adaptação.

Estão concluídas as seguintes dependencias: dous grandes arma-

zéns de artilharia, uin grande deposito de armamento portátil, depo-

sito de fardamento c matérias primas para este, de arreiamento e equi-

pamento, de papeis e artigos de escriptorio, de manufacturas de couro,

salas de entradas, de artigos rejeitados, de sahidas, de escriptorio da

4a secção e dos depositos, corpo de guarda.

Em via de conclusão estão todas as obras projectadas para o com-

pleto das dependencias.

O serviço feito na ponte de atracação consistiu no assentamento

das columnas corn os respectivos capiteis e coiilraventamen Los, mesas

nos quatro primeiros pegões e preparo do caes de encontro.

A despeza feita desde o inicio das obras importou em 693.130$48S,

restando da quantia depositada no Thesouro Federal a de 296:869$517,

insiifllcienle para a conclusão dos trabalhos.
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Seria de toda conveniência que o Governo íosso auloi-isado a

abrir o credito necessário para a desapropriação do terreno de ma-

rinha fronteiro a esto edifício, afim de nelle se e5lal)elccerein outros

armazéns de deposito para material de guerra, que convem conti-

nuar a ser adquirido, para assim ter garantida a mol/disaçao do

exercito, que como sabeis é assumpto de maxima importância e

que por isso sempre encareço.

Quax*tel typo de cavallavia, — Com a dotaçãO de

60:0ü0§ não foi possível incrementar as obras de modo a poder se

eífectuar a mudança do 9° regimento de cavallaria.

As obras executadas consistiram em aterro e na construcção do

pavilhão destinado ao 4“ esquadrão e que estã sendo transformado

para servir de refeitório, copa, cozinha e arrecadação de generos.

A despeza com este quartel desde o seu inicio foi de 651:S58|979 até

31 de dezembro de 1900 e de 60:000$ de janeiro a dezembro de 1901.

Sendo a importância do orçamento de 2.lõ4:677|278, faltam para

a conclusão das obras 1.442:8i9|299.

lxosx>ita,l ©m S. Fjrancisco ZSlavier — Para a con-

tinuação das obras deste hospital foi concedida a quantia de

200:000$ e mandei actival-as, construindo-se também barracões des-

tinados a receber tuberculosos e para servirem provisoriamente de
cozinha, arrecadações, arsenal cirúrgico, sala de operações e outros
misteres, tudo com o intuito de remover-se para ahi, em curto prazo, o
hospital do Castello.

Reconhecida a insufficiencia da quantia designada, foram as obras
suspensas em abril, licando apenas o pessoal necessário á conservação
e guarda do material.

As obras foram executadas de preferencia no 1®, 2» e 3® pavilhões,
na enfermaria dos presos e no coi-po da guarda.

Foram construídos tarracões de madeira destinados, eom ca-
racter provisorio, ao almoxarifado. á coxinlia, -despensa, sala de re-
feições, a alojamento para serventes e enfermeiros c á pliarmacia.

Construiu-se tamiiem um J«irracao para enfermaria de tuber-
culosos, com 35'''x l0"',5, dividido em ires partes.
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Com 0 custeio de todos estes trabalhos despendeu-se em 1901 a

quantia de202:559$653, que eleva a despeza desde o inicio das obras

a 2.236: 666$529.

Sendo 0 orçamento de 6.134: 731$93:;}, faltam ainda para a con-

clusão das obras a quantia de 3.S9S:065$404.

No corrente anno foi distribuido o credito de 220:000$000 para o pro-

seguimento dessas obras, tratando-se então de rematar umas e

concluir outras, pois lia\ iam sido interrompidas no anno. proximo

passado.

Brevemente será inaugurado o novo hospital, com capacidade para

. receber 200 enfermos, transferindo-se do Castello para ahi os doentes

e todos os serviros, e mais tarde os do Andarahy.

Hiscolsi X^repsira/toria © d.e Xactica. d.o Kealengo

— Diversos serviços foram feitos nesto estabelecimento, taes como

aterros nos terrenos que circumdam o edifício e abertura de uma vala.

A constnicção das baias e officinas tiveram prosecução conveniente

.

<1© 0£ti*tucii.os © A.i*tificios <3.0 Gruerra —

Concluiu-se a constnicção do muro para fechamento do recinto da

fabrica, assim como o paiol de polvora, e foi iniciada a construcção

do almoxarifado, além de outros trabalhos.

A despeza com. todos os trabalhos executados attingiu a 72: 431S345.

10 iBataiiiâo <i© Infantaria, — Fizeram-se no quaidel deste

corpo concertos no xadrez e conslmiram-se um terraço na casa de

residência do commandante e uma sargeta em torno do quartel. Com

taes obras despendeii-se a quantia de 14:970$514.

'T'0 Bataiiião cl© infix.iitaria — Conslruiu-se uiii banheiro,

com ó qual despendeii-se a quantia de 13:949i;4G5.

io° BataiJxão <i© infan-taria — ReconstruiLi-se toda a ca-

nalisação de gaz e construiu-se um galpão para abrigo das viaturas,

despendeiido-se 6:653$982.

lía-taiiLâo <3.© In-fò/ntaria — EfTectiiaram-se a pintura e

caiadura cio quartel e reparos na cobertura, orçados em 71:105$723>

tendo-se despendido nestes trabalhos, ainda não concluídos, 'a impor-

tância de 55:059^300

.
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1° I^eg-imento d© Cavallai*ia — Execiitaram-se ohros de

ladrilhamenlo e constriiirom-se bcmheiro, lavalorio e lavandepin, na

importância de 66:408$155.

OoHegio Militar— No telhado do edifício realizaram-se con-

certos no valor de 109$340.

Direcção Geral d© A.rtiiiiax’ia — Fizeram-se concertos

na importância de 8:524$õ4i.

Supremo Tribunal Militax'

—

Despeildeu-se COm OS rc-

paros feitos no edificio a quantia de 285$000.

Fort© d© imbetiba — Estão suspensas asobras deste forte,

onde existe apenas um empregado encarregado de guardar e zelar o

material.

Fort© Sataiixão A.cademioo — Foram executados reparos

em uma parede do alojamento da guarnição, montando a despeza a

700$000:

Fox»tai©z:a d© Santa Oruas ~ Os trabalhos executados con-

sistiram no seguinte: construcção de um refeitório para as praças,

installação da caldeira, motor, dynamo, linhas aereas, canalisações

interiores e assentamento de lampadas, tudo para illuminação

electrica.

Foi inaugurada, a 16 de abril deste anno, a installaçãó para a illu-

minação electrica da fortaleza. Como parte integrante d'ess;i installação

foi montada uma caldeira typo Babcoc c Vilcox, de 5r)»>2 de superfície

de aquecimento, tendo esta caldeira e o conduetor de fumaça um
desenvoh imento de alvenaria de e sendo os alicerces de con-

creto com um volume de 13«i3^500.

As fundações do motor-dynamo teem 19"^3^500 de alvenaria de pedra

e tijolo; a casa da machina foi ladrilhada com ladrilho trottoir Lam-
berty.

Foi também montada uma bomba centrifuga accionada por um
electro-motor, afim de fornecer agua salgada para o condensador da

machina motriz e também eleval-a a 30'*^ de altura, para ser dalii

distribuída por toda a fortaleza, applicando-se-a então a fins hy-

gienicos. A despeza com estes e outros serviços foi dc C9:l7l$õ9õ.
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Fortalossa, cio Imbulxy — Os tr‘abtillios cousisLii*am nu se-

guinte: desmontagem de machinas, preparo dos paioes, ajnstngem do

canhão 7,õ de exercício na alma de um dos de 28 «“"j coiistrucção

da entrada do forte.

As despezas importaram cm 122:87:3$829.

As obras ficaram concluidase cm 24 dc maio do anuo findo foi a

fortaleza inaugurada.

Com a construcção desta fortaleza despciideii-se, desde o inicio

das obras:

Alvenarias, monlagora das eupolas,

luz electrica., etc

Custo e transporte «.las ciipolas, ar-

tilhamento ( excluídos os 2 ca-

nhões de 28 Vm) ,
material electrico,

etc. 1.570.954 marcos, pagos a

Somma ....

Para moradia dos officiaes foi depois orçada a constr.ucção de

quatro casas, em dous grupos de duas cada um, na importância de

85:378$624.

Iniciados os trabalhos em julho, apenas um grupo pôde ficar

concluído e o outro em andamento, faltando despender para completo

da construcção 20:161§445.

(lít ““ Os trai>allios effecluados constaram de

alvenaria de concreto, de pedra, de tijolo, cantaria assente, ladrilho

de cantaria e emboço e reboco.

Fez-se mais o assentamento dc dous accumuladores e de uma

das machinas do guindaste volante.

Com taes trabalhos e com a compra de materiaeí? despendeu-se

a quantia de 153:312$249.

E’ preciso notar que, accidentes sobrevindos durante o anno, acar-

retaram despezas imprevistas ;
assim é que duas vezes as resacas

1.298:3368461

2.513:5268400

3.811:802.8861
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destruiram um cordão de cantaria de 163™*,200, estragaram oitenta

e sete barricas de cimento e fizeram sossobrar iima cali-aia carre-

gada de tijolos.

No corrente anno teem tido maior incremento as obras da forta-

leza, para aproveitar o credito de 700:000$ que o Governo obteve do

Corpo Legislativo.

E' essa quantia destinada a completar as abobadas e massiço cen-

tral de alvenaria, ao assentamento das duas torres grandes e tres pe-

quenas e d illuminação electrica.

Acliam-se bastante adiantados a montagem dasduas torres grandes

e os trabalhos de alvenaria e cantaria, tendo-se activado o mais pos-

sível todos os serviços, afim de abreviar a conclusão de tão impor-

tante obra.

Fortaleza de S. João — Foram assentados mais dous canhões

na bateria Marechal Mallet, inaugurada a 27 dedezembro do anno findo,

e concluida a muralha do parapeito.

Também effectuou-se o assentamento de uma machina de reca-

librár e restaurou-se uma casa da fortaleza, proseguindo a reparação

dos demais prédios.

Com os trabalhos de que se trata despendeu-se a quantia de

17:4671600.

Fa,zeuda de Bax-uex-y o Tarxbox-ó— Foram conclllidos

os trabalhos de medição e demarcação destas fazendas.

Viiia nxiiitar-typo— Para organisar um projecto de villa

militar-typo, que terá de ser edificada nos districtos militares, com
o fim de alii se fazer a concentração das forças, foi nomeada uma
commissão tirada da Direcção Geral de Engenharia.

Dous typos foram apresentados.

O primeiro consta de 16 projectos parciaes, assim discriminados:

N. 1. Edificio para o quartel-general

;

N. 2. Escola districtal

;

N. 3. Casa de residência do commandante do districto ;

N. 4. Casa para os delegados, chefe de secção e officiaes superiores

dos regimentos;
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N. 5. Grupo cie duas casas para ofliciaos subalternos

;

N. 7. Deposito de artigos bellã-os ;

Ns. 8,e 9. A.rmazens de viaturas c ])aias para uin regimento de

infantaria e para os de cava liaria e artilharia;

N. 10. Quartel para uma companhia, um esquadrão ou uma bateria
;

N. 11. Edifício destinado ú adniinistração cie cacla regimento
;

N. 12. Casa para inferior casado

;

N. 13. Grupo de duas casas para praças casadas ;

N. 14. Paiol de munições de guerra:

N. 15. Hospital militar

;

N. 16. Enfermaria de isolamento.

O segundo typo consta de 14 projectos parciaes, sendo 12 os

mesmos já mencionados no primeiro.

Os dous projectos distinctos se relerem a ciuartcís para regimentos

de infantaria, cavallaria e artilharia.

I>of<esa do porto <le Santos — A defesa tem um triplo ob-

jecto: evitar o forçamento da barra e impedir a permanência de navio

inimigo no porto
;

impedir o bombardeio da cidade ; tornar extre-

mamente difficil 0 bloqueio do porto.

A artilharia encommendada á casa Creusot consta de 6 canhões

de 15 com 50 calibres de comprimento, tendo cada um escudo

de aço nickel laminado com 30'»' /m de espessura, verdadeira cupola,

e provido de uma noria com os respectivos apparelhos automáticos

para transporte de munições, o que lhe permittirá a vantagem do

tiro rápido.

3» SECÇÃO

Por motivos já referidos, nenhum trabalho technico teve esta

secção occa.sião de executar, limitando-se sómente aos de escriptorio.

E’ palpitante a necessidade da discriminação dos territórios das

colonias militares, determinação das suas áreas e limites, e demar-

cação dos lotes oceupados e por oceupar.

O augmeiito que vae tendo o deposito de instrumentos de en-

genharia exige a creação de um logar de zelador para incumbir-so

da sua guarda, limpeza e movimento.
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A bibliollieca foi enriquecida poi* dadiva c par (;ompivi c<.»m .'i,'!

obras em G1 volumes, somlo ol ele ongonharia, 8 de «•onsln.icqõu,

1 de architectura, 19 de assumplos iailitare.s e 2 de fortiíicaeào.

O numero total de obras ficou elevado a 697 e o de voIume.s a i.201.

A secção prestou informações sobro questões teclinicas eslr.i-

tegicas, economicaSj contcncio.sas e administrativas, relativas ás c<i-

lonias militares, foriicclmeiilo do iiislrumciibis, cartas o plantas Iu[k>

grapliicas, confrontações e outros assumptos.

DIRECÇÃO GERAL DE ARTILHARIA

Exerce o cargo de dircctor geral de artilharia general de divisão

Francisco José Teixeira Junior.

No intuito de proporcionar a todos os artilheiro.s o conhecimeutu

das munições dos novos canhões adquiridos para o serviço do exer-

cito, trata-se de organisar um estudo sobre os componentes das carga.<

dos nossos canhões modernos, de campanha e de praça, e dos arti-

fícios respectivos, acompanhado de uma descripçào noticiosa e eluci-

dativa das munições desses canhões.

Foi instituída uma commissão permanente de experiencias, pas-

sando as duas secções a fazer, em um dia de cada semana, estudos

práticos no Realengo e estatuindo-se, para isso, um programina, com-

prehendendo questões relativas ás novas manufacturas a crear em
nossas fabricas, e as que dependem de pesquiza.s experimentaes

para sua solução, como ás que dizem respeito ao cartudiame Mauser,

além das observações referentes aos cuidados práticos para se chegar

ao conhecimento do mérito do armamento existente, afim de sc poder

organisar um programma do respectivo aprestamento.

O edificio em que funcciona a direcção exige a execução de obras

externas, como .sejam renovação dogradil da frente e dos dous portõe.?,

alteamento do lagedo, pintura geral, canalisação dos apparellio.s de

illuminaçüo, -podendo .se despender com taes obras a quantia de

30:000.$000.

Na bibliotheca existem 3. 529 volumes, inclusive 46 sobro artilharia

e iiistrucções para o tiru das baterias de esta, de campanha, de
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siLio 0 de praça, offorocldos pelo Miiiislro da Guerra do Reino da

Hespanlia.

O laboratorio dispõe dos appa relhos imprescindíveis ás experiên-

cias que podem ser feitas pela 2» Secção.

Os objectos pertencentes ao museu estão bem conservados, achan-

do-se em dia a respectiva escripturação.

k linha do tiro, que dispõe dos necessários apparelhos e material,

resente-se da necessidade de reparos, sobre os quaesjú se deram pro-

videncias.

*
*

k Secção emittia pareceres sol^re o seg-uinte:

Uma consulta feita pela Intendência Geral da Guerra ácerca da arti-

lharia e da munição que deveria fornecer ao õ" batalhão de arti-

lharia ; .

Um typo de ambulancia de invenção do major Alfredo de Simas

Enéas

;

k proposta feita por Kl. Scliitteniiehlm’s Solin, para o forneci-

mento de cartucheiras ou patronas preparadas com um material mais

aperfeiçoado;

O modelo de cartucheira apresentado pelo cominandante do 1”

regimento de cavallaria para conducção de munição Mauser destinada

ú cavallaria

;

A substituição de um canhão de ferro que desmontou-se,

iiiutilisando-se o reparo, no forte de S. Marcello, no Estado da Bahia;

k proposta de Merritt W. Guisiwold, de New-Jersey, Estados Unidos

da America do Norte, para ceder ao G-overno duas invenções secretas;

Uma proposta do representante de Smitli & Wesson para o for-

necimento de revólvers

;

k proposta de Haupt, Bielin & C. para o fornecimento de canhões

de tiro rápido, de campanha

;

Munições destinadas ás fortalezas de Imbuhy e Lage;

O canhão Krupp de Sc/m;

Sobre 0 numero, calibre o destino dos canhões WliiUvorth exis-

tentes na Republica;
G. 0
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A proposta de .1. W. Lord, de Birmingliam, Ins;Io terra, para

a venda de bicycletas couraçadas

;

A proposta do teneiite-goiieral Verstracte, para a venda do ma-
terial de guerra que sobrou da expedição belga á Cl iina

;

A proposta de Fuess, de Berlim, para a véndà de binoculos pris-

máticos, telemetros militares de costa e de campanha e outros in-

strumentos de precisão;

A proposta de Moritz Magnus Junr, de Hamburgo, para a substi-

tuição do armamento do exercito do Brazil por outro de systema unico

;

A proposta da Fabrique Nacionale d’Armes de Guerre, de Liòge,

para o fornecimento de armas Mauser e cartuchos metailicos

:

Oapparellio denominado— detonador percutante— e as eslopilhas

de papel, de invenção do major Alfredo de Simas Enéas.

*
* ^

A 2a Secção formulou pareceres sobre os seguintes assumptos:
O melhor [meio de classificar os artigos existentes nos paióes

do Boqueirão

;

A denominação do artificio de guerra destinado a dar fogo aos
canhões de campanha, sitio, praça e costa

;

O fornecimento de estopilJias de fricção modelo Krupp, vindas
com a artilharia de campanha do mesmo fabricante 7,5 cm. C/28

;

Os resultados das experiencias feitas no laboratorio da Direcção com
os compostos picricos apresentados pelo Dr. Álvaro Alberto da Silva ;

O estudo theonco do canhão de força centrifuga do Nicolas Ons
Dias

;

0 projecto de couraça para uso do soldado de infantaria, de invenção
do alferes João Evangelista de Negreiros Sayão Lobato •

. ,.m. .. «,». s,

a projectis de aço, modelo melhorado

;

Uma estopiiha obturadora para canhões Krupp 7,5 cm. C/28, de in-
venção do major Alfredo de Simas Enéas

;

Typos de espoletas de percussão, de tempo e de dupio eiTeito, apre-
sentados por aquelle major.

tI*

* *
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Pela 3^ Secção foram elaborados parecores sobre:

Modelos de carros de transporte de munições e de viveres apresen-

tados pelo Arsenal do Guerra do Estado do Rio Grande do Sul

;

Fôrmas de cartuchos de tela amiantina para o canhão 7,5 cm. C/28,

apresentadas pela casa Krupp
;

Transformação da estijpilha regulamentar com o fim de attender

ás reclamações dos corpos

;

Nomenclatura da espoleta de duplo effeito para o canhão Krupp

7,5 cm. C/28, organisada pelo tenente Jonathas do Rego Monteiro

;

Resultados das experiencias feitas na linha de tiro do Realengo

comas estopilhas regulamentares, com as de modelo allemão e com a

modificação daquella, e sobre as dimensões dos ouvidos dos canhões

7,5 cm. Krupp C/24 e C/28.

DIRECÇÃO GERAL DE SATJDE

Continua a dirigir esta repartição o general de brigada Dr. Ale-

xandre Marcellino Bayma.

Ainda não foi possível satisfazer a reconhecida e urgente conve-

niência da transferencia do local em que funcciona esta Direcção para

outro mais espaçoso e situado em ponto que facilite suas relações com

a alta administração do exercito.

Estando já designado o terreno para a installação do edificio apro-

priado ás exigências do serviço que lho é peculiar, situado á praça da

Republica e denominado «Quartel Pequeno», já foram iniciadas as
respectivas obras, segundo o plano approvado, convindo consignar no

orçamento vindoitro dotação especial para esta obra.

Di-sidida em tres secções, conforme as attribuições conferidas ao

serviço de saude em todos os exercitos, esta Direcção funccionou, du-

rante 0 exercício ultimo, com toda a regularidade.

Também meéagradavel mencionar que a peste bubônica, victi-

mando, de modõ mais endemico que epidemico, a população da Capital

Federal, não invadiu os estabelecimentos militares.

Para este facto, digno de ser registrado, muito concorreram não
•Só os recursos que este Ministério pez á disposição da Direcção, para
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ogir dentro da espliera de sua competência profissional, como os

actuaes condições hygienicas dos nossos quartéis e estabelecimentos

militares, inteiramente differentes das que elles apresentavam, em

tempos que ainda não estão muito distantes. Com taes recursos

conseguiu-se dispensar a coadjuvação da Directoria Geral de Saude

Publica, firmando-se a independencia pratica em relação ao serviço de

desinfecção, e, conseguintemente, evitando-se possiveis cqnílictos,

sempre desagradaveis e prejudiciaes ao publico serviço.

Convem também mencionar que, dons mezes antes da data tía

ultima notificação da peste bubônica, como medida de prevenção, forcim

mandadas observar nos quartéis as disposições constantes das inslru*--

ções sobre a prophylaxia desse mal, adoptadas por aviso de 30 de.

outubro de 1899, e bem assim as que regulam o serviço de desinfecção

nesses estabelecimentos, approvadas pelo aviso de 30 de janeiro de 1900.

¥ #

Haveis de me permittir que solicite vossa at tenção para a reali-

zação do que preceitua o art. 84, § 2®, do regulamento de 7 de março

de 1899, referido no meu relatorio do anno findo, isto é, a inclusão

da Republica dos Estados Unidos do Brazil na Convenção de Genebra.

A tão util e humanitaria instituição já pertencem quasi todas os nações

civilisadas do mundo.

A guerra moderna impondo ás nações, no caso sempre possivel

de uma luta armada, enormes sacrifícios — sempre superiores mesmo
ás forças dos Estados mais prosperos—, os tem collocado na contin-

gência de acceitarem os recursos que llies i)odem prestar a liumanitaria

instituição da Cruz Vermelha e as sociedades de soccorros aos feridos.

Os recursos incalculáveis que o sentimento de philantropia mo-
derna accumula nos campos de batalha, vão dia a dia vencendo a re-

sistência das nações que se acastellovam atraz das preoccupações de
um militarismo intransigente. Presentemente o signo da Cruz de

Christo atravessa sem eniburaços as linhos do um dos combat(mtes,
paia levar aos leridos das do outro, não sóm(?nte material sanitário,

como lambem cnpitocs c viveres.
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Fesfüoai— 0-actaal quadro dos officiaes do corpo de saude se dc

compõe do modo seguinte

.

Médicos effectivns ........ 120

Pharmaceuticos effectivos 163

Médicos adjuntos 60

Pliarmaceiiticos adjuntos 104

267

Presentemente acham-se completas as duas categorias effectivas.

As vagas que haviam ou se deram durante o exercicio, no quadro

medico, foram preenchidas mediante concurso, de conformidade com

0 decreto n. 148, de 13 de julho de 1893, e as instrucçOes approvadas

pelo aviso n. 52, de 7 de junho de 1900.

Como fossem cinco as vagas existentes na occasião em que teve

logar 0 primeiro desses concursos, e apenas tres os candidatos nelle

approvados, ahriu-se nova inscripção para outro concurso, em oIjo-

dienciaao que estatue o art. 3<> das alludidas instrucçues.

A esta nova licitação concorreram seis candidatos, recahindo ás

nomeações sohre os quatro primeiros classificados, porque já então

eram quatro as vagas existentes.

Durante o anno estiveram em commissões estranhas ás de seu

posto tres médicos de 2^ classe, dous de 3^, cinco de 4^e dous de õ®;

um pliarmaceutico de 2'^ classe, um de 4^ e um de ,
ao todo doze

officiaes do quadro medico e tres do pliarmaceutico. Além disso, esti-

veram afastados do serviço quasi todo o anno, por motivo de conselho

de guerra, tres officiaes do quadro medico e um do pliarmaceutico.

¥-

Oonsellxo superior e juntas militares de saude O

Conselho Superior de Saude funccionou varias vezes durante o

exercicio, ora em sessão plena, ora como junta superior de saude.

No primeiro caso, para exame de trabalhos submettidos á sua apre-

ciação, taes como o regulamento para o serviço dos veterinários, as

instrucções para os enfermeiros e padioleiros, e o projecto de formu-
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lario opganisado pelo medico de 4» classe Dr. Sylvio Pellico Porlello
Como junta superior desande, inspcccionou 22 omciaes e uma praca
de pret, em 20 sessões.

As juntas militares desta Capital, em 100 sessões ordinárias o .32

em diversas residências, inspeccionarara 1.287 officiaes, praças de ppct
e empregados civis, sendo 140 officiaes.

•* ** *

Ho^itaes e onfermarias- Os oito hospitóes e as (dezenove
enfermarias existentes continuaram a participar das vantagens e bene-
ficies resultantes da creação dos conselhos economicos, com excepcSo
de algumas enfermarias do Rio Grande do Sul, que funccionavamm
edificios pouco apropriados, podendo-se afflrmar (jue as condiçües
daqueUes estabelecimentos teem melhorado nestes nllimos annos.

Apezar de grande empenho e esforço, nfio pôde ser inaugurado
no amo que findou o novo hospital central, o que determinou que

secularX
desta guarniçSo no

^Mare*flcio do morro do CasteUo e no que esto situado uo Anda-

meute tsT T fiue reclamam estabeleci-
ina os a tal flm. Incapazes de receber quaesquer reformas

rÍo2 -t-pcia

Com grandes vantagens para o serviço hospitalar serâ brevemente

r:r ° ™ ^-dsco XavlerZlde tod^ os recursos modernos das instailaçOes sanitárias deste natureza e ^as ma,s escrupulosas condições hygieuicas.

=1““—
::r

motivo, su/eitos a um restabelecimento mn-i
'

das fileiras do exercito upin
vagaroso, ou a exclusão« V0.S,
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Para o estabelecimento de uma enfermaria de tuberculosos, já

foi escolhido local apropriado, de firmada reputação, por uma com-

missão competente que nomeei.

Além de ser esta medida uma necessidade ha muito reclamada pelo

sentimento de humanidade, ella tem a inestimável vantagem de facilitar

aos que se dedicam com tanto sacrificio á carreira das armas, uma

probabilidade de cura, quando atacados de tão terrivel endemia, e

afastar dos que com elles convivem, nos mesmos hospitaes e enferma-

rias, a constante ameaça do contagio.

Em virtude do que dispõe a 2» parte do art. 14 da lei orçamentaria

vigente, e tendo o Barão da Bocaina cedido gratuitamente o terreno ne-

cessário nos Campos do Jordão e depois de convenientes exames, já

começaram os trabalhos de installação da alludida enfermaria.

Não dotando a mesma lei com verba especial tal creação, foi pre-

ciso destacar para o local preferido 14 operários do Arsenal de Guerra

e mais 40 praças, que alli estão traballiando desde 24 de fevereiro do

corrente anno.

As enfermarias para as praças de pret e os chalets isolados estão

sendo construídos com o material encontrado nas mattas existentes

alli, em grande extensão, pois, serão todas essas edificações de madeira,

devendo ser as ferragens fornecidas pela Intendência Geral da Guerra.

A escriptura de doação dos terrenos precisos, feita pelo Barão da

Bocaina, já foi lavrada na Directoria competente do Thesouro Federal.

A realização de tão importante installação, cuja necessidade tenho

feito sentir em meus relatórios anteriores, é de um alcance extraor-

dinário, pois que infelizmente a tuberculose tem se desenvolvido de

modo considerável, e, sem providencias desta ordem, ella se propa-

gará em escala crescente.

A localidade está situada a 1.625 metros acim'a do nivei do mar,

na parte norte dos Campos do Jordão, nas cabeceiras do rio Lavrinhas.

Ella preenche todas as condições que a sciencia exige, e,: portanto,

vae'serum melhoramento de grande valor para o tratamento dos mi-

litares affectados de tão terrivel mal. Assim, não serão mais recolhidos

os tuberculosos ás enfermarias de moléstias communs: os que pa-
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decerem desse mal poderão ser curados, e a contaminação aos outros
doentes nSo sedará, porque não mais estarão em contacto com aquelles.

Esta enfermaria vae ser regida por um regulamento- especial, no
qual se tomará muito em conta o isolamento, mesmo entre os tu.
berculosos de differentes gráos.

0 plano geral já foi delineado, assim como o typo das enferma-
rias e das pequenas casas para officiaes, tudo de accordo com o Rm

Nos terrenos doados, além do rio Lavrinlias, existem mais quatro
pequenos arroios affluentes daquelie, e tem tres cascatas; possue flo-

brrpaT'''’ «““PO de

dancla at’rir"" ™

temptira'Lrd
™ ®

a£ma«
‘ projectado, a um kilometro, existem

proficuamireV“
''' «onvenientemente captadas e servirproncuamente â convalescença dos doentes.

° -“‘O do reco-

nada a convaiesÜl^oiLs
de um estabelecimento desta ordem

’ ^ ^

completa, ou muito lentamente se r;strircer”
cana de nosso serviço liosniiahn •.

^

parte de seu tempo de serviço nosTpitar'

estabelc-cer um sanitorto rarrSrtolosTr^^
felizmente se tem propa-^ndo a

’ '^™'dade.esta que in-

bo meu ultimo relatorio salientei a necessidade ,tres enfermarias regionaes para berikericos !,
cada dia mais palpitynt'' affpnf

’ QSburapto que torna-sc

Mattp Grosso, na serra da Chanad
“opioposito referir que em

^ta para o tratamento dos doent^a"::;*
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No intuito de colher os dados necessários á escolha de um local .

conveniente para a installaç3o de uma enfermaria de convalescentes e

para o tratamento de affecções g-astricas, tão communs no nosso clima,

nomeei um official competente do corpo de saude para incumbir-se

dos respectivos estudos, que, apresentados depois em minucioso rela-

tório, levavam a preferencia a Caxambii, no Estado de Minas Geraes. At-

tendendo, porém, ao que observei nos Campos do Jordão, onde também

existem aguas mineraes medicinaes, resolvi aguardar ulteriores

estudos e exames mais completos dessa região, de 'suas condições

climatéricas, da natureza.de suas aguas, etc., para resolver definiti-

vamente sobre a alludida installação.

Os hospitaes a que me referi no começo deste capitulo são os de

Belém, Recife, Bahia, Central e Andarahy, nesta Capital, Curityba,

Porto-Alegre e Cuyabá; ao todo S hospitaes.

As enfermarias são : do Maranhão, Alagoas, S. João d’El-Rey,

Santá-Catharina, Rio Grande, Pelotas, Bagé, Jaguarão, D. Pedrito,

Santa Victoria do Palmar, Sant'Anna do Livramento, Quarahy, Uru-

guayana, S. Borja, Alegrete, S. Gabriel, Corumbá, Nioac e S. Luiz

de Caceres ; ao todo 19.

Foram siipprimidas, durante a minha administração, motivado pelo

plano de concentração das forças nos respectivos districtos, as en-

fermarias de Manáos, Therezina, Fortaleza, Natal, Parahyba, Sergipe,

Espirito-Santo, Goyaz, Lapa e Rio Pardo: ao todo 10.

Além dessas enfermarias, chamadas autonomas pelo respectivo

regulamento, devido a serem administradas por officiaes do corpo de

saude, emquanto as dos estabelecimentos militares e fortalezas estão

sujeitas immediatamente ao regimen desses estabelecimentos,— foram

também supprimidas todas as enfermarias dos arsenaes, quer mesmo

as dos que não foram extinctos.

Temos, pois, presentemente 27 hospitaes e enfermarias e mais
'

,.qs enfermarias da Escola Militar do Brazil, das Escolas Preparatórias

e d^ Tactica do Realengo e do Rio Pardo, das fortalezas de Santa Cruz

•e de S. João e da fabrica de polvora da Estrella. Poucos são os corpos

que teem enfermarias regimentaes, só concedidas áquelles que aquar-
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. telam em pontos distantes da séde dos hospitaes ou enfermarios,

como 0 que se acha em Pinheiros.

^ *

Deposito do material sanitario — Embora seja creacào

do regulamento de 7 de al)pil de 1890, sij teve existência real este de-

posito depois das providencias que mandei adoptar por aviso de 5 rie

março de 1900 e do regulamento proprio, approvado pelo’ decreto

n. 3.943, de 1 de março de 1901.

Dentre os melhoramentos com que tem sido dotado o serviço sani-

tario militar, sobresalie certamente a installação deste estabelecimento,

que ainda continuaria a ter existência meramente nominal, si nno |

fossem as providencias de antemão tomadas para tornar pratica e pro-
|

veitosa sua existência. Quero refferii>me ás duas autorisaçOes concedidas í

á Direcção Geral de Saude:— por aviso de õ de março de 1900 para

0 fim de arrecadar quanto material sanitario existisse disperso e des-
j

curado nesta Capital e nos Estados, para com elle constituir-se o núcleo í

do futuro deposito ;— pela disposição do art. 88 do regulamento de 7
|

de março de 1899, para applicar na aequisição de material moderno as |

economias licitas dos conselhos economicos dos hospitaes e enfermarias, \

dando preferencia áquelle que melhor possa satisfazer as necessidades
|

mais urgentes da hygiene e serviço de saude, em tempo de paz e em I

combate.
j

i

Para attestarem o acerto ^ de taes providencias, ahi estão“ iim ser- i

viço de desinfecção já organisado de modo a poder dispensar concurso I

estranho, e queserá aperfeiçoado, siiião completado ainda neste exerci-
|

cio,— e a existência em deposito de material que, si não é bastante nu- I

meroso para corresponder ás exigenciasMe uma guerra, é certamente de I

qualidade e em quantidade bastante para provar que, mesmo com os fra-

cos recursos que lhe teem sido consignados, com perseverança, muito

se poderá fazer com o correr do tempo_e_em prazo não muito longo. Ha
dous annos nada absolutamente possuíamos de material sanitario. 0

deposito era, como disse, uma creação nominal e o material que tinha-

mos para constituir o seu núcleo, reduzido em numero, estava estra-

gado e pouco de aceordo com as exigências da epocha.
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Em aviso do 12 de novembro ultimo autorisei esta Direcçüío a fazer

acquisiçtío de carros de batalhão^ conforme o modelo que organlsei,

e outros mais para melhorar o .-^íerviço de desinfecção, apparelhos,

canastras de ambulancias, concertos e supprimento de canastras, que

existiam no deposito ou vieram dos Estados.

Devido á falta de espaço no Arsenal de Guerra e a não ter sido pos-

sível construir-se o edifício alludido para a installação do deposito,

ainda encontram-se em lamentável promiscuidade carros e ambulan-

cias, apparelhos diversos e caixas de cirurgia, padiolas de diversos mo-

delos, alforges e mochillas ;
mas, coni a mudança do material de ar-

tilharia existente em alguns armazéns do arsenal de guerra, para

a nova Intendência, ficaram disponíveis esses armazéns e nellesestá

sendo convenientemente accommodado esse material sanitario. Pelos

mesmos motivos não foi possivel dotar essa nova repartição com uma

sala destinada ao funccionamento do pessoal, o que embaraçou o me-

thodo e regularidade de sua escripturação, inconveniente este já remo-

vido pelos esforços dos respectivos empregados.

Para os 40 carros de batalhão destinados ao serviço de campanha,

aos quaes já me referi, possue o deposito quasi todo o material medico e

cirúrgico neces-sario.

No correr do anuo que findou foi inaugurado e mantido o serviço de

desinfecção dos quartéis e estabelecimentos militares desta Capital, com

grande proveito para sua hygiene. A alguns hospitaes e enfermarias

foram fornecidos apparelhos para aquelle serviço, e logo que forem che-

gando as necessárias requisições dos respectivos districtos, serão sa-

tisfeitas, pois para tanto está provido o deposito.

*
* *

Lalíoratorio <ie T>acteriolog-ia e mioroscopia cli-

nica— Gontiiiúa este estabelecimento a funccionar, sob a direcção

interina do major medico de 3^^ classe Dr. Ismael da Rocha, no proprio

nacional á rua General Canabarro n. 40, prestando sem interrupção

os serviços a que está destinado.

Modesto nas proporções do seu material, porque reduzidos teem

sido os recursosvotados para a sua installação e custeio, elle tem, com-
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tudo, confirmado vantajosamoiite a utilidade de sua creação, já com as

pesquizas e analyses do todo o genero, quo dia a dia vão crescendo, jfl

com os traiialhos que tem realizado em relaçqo aos casos de moléstias

suspeitas.

O pessoal scientifico, além de attender ao serriço official, com assi-

duidade, tem continuado pesquizas iniciadas, acompanhando assim o

mo\imento e o progresso da bacteriologia nas suas múltiplas appli-

.cações aos diversos ramos das sciencias medicas.

O material technico tem sido augmentado progressivamente, nos
limites proprios. O laboratorio continua a ser visitado diariamente por*

médicos militares e civis, elucidando sempre duvidas em casos clínicos,

de accordo com o regulamento, sem prejuízo do serviço militar e
sem dispêndio para os coü‘es públicos.

Foram feitas durante o anno analyses completas de agua, manteiga,
leite, carne, etc., requisitadas pelos estabelecimentos. Augmentaram
considera-velmente os exames dc escarros, ourina, líquidos orgânicos,
•etc., requisitados pelos hospitaes militares ou por estabelecimentos da
Guerra.

Foram realizadas, durante o anno, 463 analyses de ourinas, das
quaes 275 completas, officialmente requisitadas, e 188 incompletas,
avulsas, solicitadas por militares ou pessoas das respectivas famílias.

O gabinete de radioscopia tem prestado serviços e recebido ine-
Ihoramentos que lhe permittem satisfazer as repetidas necessidades
da verificação de corpos estranhos ou lesões no organismo.

* ^

Laboratorio Cliimioo Ptarmaoentico MUitar -Ac-
tualmente sob a direcção do pharmaceutico de 2* classe Norborto da
Sdva Ferraz, conlíaúa este estabelecimento a prestar os serviços que lhe
competem, com a precisa regularidade, não obstante ser bem aca-
nhado 0 ediíicioem que funcciona, para o desenvolvimento que teem tido
os trabalhos a seu cargo.

Na concurrencia realizada para o fornecimento de medicamentos
e drogas de procedência estrangeira, foram tao elevados os preços
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apresentados nas duas propostas rocebiclas, que resolvi mandar fazer

os supprimentos necessários, admiiiistrativamente, no nosso mercado,

á proporção das necessidades, sendo assim feito com a maxima eco-

nomia, regularidade e presteza todo o serviço de acqiiisição daquelles

artigos.

A. secção do reserva, ou deposito geral do cstaMecimento, acha-se

desprovida, em grande parte, por não fer tido supprimento da Europa

e também peia insufficiencia das verbas orçamentarias dos annos

anteriores.

A secção do deposito, que suppre-se normalmente da de reserva e

da officina, fez os fornecimentos ás diversas dependencias do esta-

belecimento, ás pharmacias militares, aos quartéis e ás repartições

militares desta Capital, e orgaaisou as ambulâncias que foram precisas.

Assim, attendeu a 91 pedidos da secção da officina, 27 da do re-

ceituário, 32 do Hospital Central, 18 do do Andarahy, 210 de diversos

estabelecimentos militares e batalhões, 97 das pharmacias dos Estados

e 43 das desta guarnição, a que devem ser accrescentados um para

Corumbá e outro para S . Luiz de Caceres, em 22 volumes promptos para

embarcar. Suppriu também, de medicamentos e outros artigos, quatro

ambulancias niixtas e tres pares de ambulancias, além das que,

promptas, estão ú disposição. Expediu 865 volumes para os Estados

e 520 para esta guarnição, tendo a carpintaria, que lhe é annexa,

fabricado 1.213 caixões de diversas bitolas.

A secção do receituário satisfez durante o anno a 7.257 prescripções

medicas e 4.859 pedidos a indemnisarj na importância de22:õ56$048 e

69.933 formulas gratuitas, na importancia. de 80:õ63§877.

A secção da officina recebeu, em matéria prima, S4:995$979 e

forneceu á secção do deposito productos no valor de 97:740.$375.

E>lxarmacia«— Presentemente o numero de pharmacias acba-

se reduzido a 35. Menos uma do que no exercício de 1900, pelo facto

de haver sido exlincta a da Paraliyba com a mudança para Pernam-

buco do 27» batalhão de infantaria, ellas correspondem ao numero de

hospitaes, enfermarias, estabelecimentos e fortalezas de ordem.
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Foraocimeutos— 0 serviço de fornecimento foi leito com regu

laridade, tendo apenas se dado alrazo no supprimento das pliarmaclas

dos Estados, no P semestre do exercido, facto explicado pelo, circum-

stancia de terem havido duas concarrencias para a acquisição de

medicamentos e drogas de procedência estrangeira, ambas annullados

pela exorbitância dos preços.

Essa falta, porém, foi reparada no 2» semestre, logo que mande

fazer administrativamente no nosso mercado aquella acciuisição, não

devendo a somma despendida com esse serviço exceder á verba oi-

çamentaria.

O fornecimento de dietas continuou a ser feito pelos processos indi-

cados no decreto que rege os. conselhos economicos.

Os processos relativos ao fornecimento de objectos de expediente

para a Direcção, hospitaes e enfermarias foram os adoptados para as

demais repartições subordinadas á administração da Guerra.

¥r

* «•
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missão a prestar os serviços que lhe foram determinados pelo acto que

a creou-

Instituição necessária em uma guarnição como a desta Capital,

constituída por grande numero de corpos e de e.stabclecimentos niili

tares, separados alguns por grandes distancias, elia tem correspondido

aos elevados intuitos que determinaram a sua creação.

* "
ít*

DEstatistica, me<3ica — O serviço de estatistica medica militar,

por ser sempre de incontestável relevância, precisa ser melhorado, ou,

_antej^reado entre nós, conforme referi no meu ultimo relatorio.

No exercício que termiuou, procurou-se organisar um mappa noso-

logico dos últimos cinco annos dos dous hospitaes desta Capital, no

intuito, principalmente, de poder-se apreciar o desenvolvimento pro-

gressivo da tuberculose e do beri-beri nesta guarnição.

Como era de prever, pelos dados existentes, as difíícüldades com

que tiveram de lutar os dous officiaes nomeados, no deseiiipoiilio dessa
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commissão, nüo foram pequenas, e, posto que nuo esteja concluida a

tarefa, póde-se adcantar que as previsões sobre aquellas moléstias teem

sido plenamente conllrmadas:- as duas endemias teem tido entre nós

marcha ascencional.

Por esses mesmos dados se póde proclamar a interdicção do edifício

do hospital central no Castello.

Nos paizes em que os exercitos teem organisação adeantada, o traba-

lho de estatistica medica militar é sempre confiado a um ou dous officiaes

do corpo de saude de reconhecida competência, que delle exclusivamente

se encarregam, e a sua aprcsentaçao tem logar nos últimos mezes do

exercício seguinte áquelle abrangido pela mesma estatistica.

Entre nós, outra norma não poderá ser seguida, attentas as grandes

distancias que separam as localidades em que ha forças e aos deficien-

tes meios de communicação. Assim, a estatistica medica militar re-

lativa ao anno de 1901 será apresentada no proximo relat<)rio.

Limitar-me-hei no presente a indicar, no quadro seguinte, o movi-

mento havido nos hospitaes e enfermarias militares da Republica du-

rante 0 anno de 1901.

3£o-rimoiito dos Ixospitaes e eiifex-marias militax-es dix-

raixt© o SLJXXio d© lOOl
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sobro 0 total do 10.123 doontos tratado., nos ho.spitaes o enter-

naarias da Republica, fallcoeram :109, o rp.,o dá uma mortandade de

2,2 Vo, raonor do que a do anuo do lOOO, ao passo que a mor

toi maior, visto como, em lOOO receberam tratamento nos bospitaes

e enfermarias 14.380 praças e no aniio dado 16.123.

Até esta data não foram recebidas as informaçOes das tres ui-

timas enfermarias.

ARSENA-ES de guerra

Arsenal de duerra dn Capital Federal - Coatinúa

na direcção deste estabelecimento o coronel do corpo de estado-

maior de artilharia João Cândido Jacques.

Todos os serviços correram com regularidade, achando-se em

boa ordem a escripturação da secretaria, escriptorios, deposito e

repartição de costuras.

os trabalhos a cargo da 2« secção patenteiam cada vez mais o

inconveniente de um grande numero de officinas pertencentes a

secção, tornando-se muito difflcil a um só ajudante superintender

cabalmente os variados serviços que correm pelas suas oi o

officinas. , ,

Esta lacuna será sanada com a nova orgaiiisação que se da a

a este arsenal. .

Resentem-se algumas officinas da falta de machinas aperfei-

çoadas que permittam o deseiivolvimenlo dos dilíereiites serviços que

lhes São affectos; falta esta que será removida depois da mudaaça

do arsenal para os edlRcios na Ponta do Caju.

Torna-se necessário o restabelecimento dos trabalhos de correei. o-,

creando-se uma secção para esse flm, e cujos serviços, ligados á vida

dos arsenaes, tornam-se indispensavete mórmeiite nas reimraçoes

do material de artilharia e armamento portátil.

Tem sido tratado com o máximo cuidado todo o material

^

lico a cargo da 1“ secção, estando em perfeito estado de consewaçao,

disposto com toda ordem nos diflereiites deposites. ,



0 amamento do systoma Mauser, modelo brazilmro, c,ae e.-

tara deíosilado em «m dos edíBcios em constnioçao na pra,a ca

saudade, toi removido para o amonal por solicitação do lutendenio

II, daGuerra, e está seudo examinado, limpo e novameute eucacxo-

Ido ficando assim em condiçOes de ser fornecido a qualquer momento.

receita das ofilodnas da . secção foi de ^
uBza de t.028;733S329, havendo, portanto, um saldo c - • ’

Das diferentes oficinas desta secção devo salientar a ®
'

^

faiates-, que manufacturou no anno findo 247.270 artigos dlscniur-

nados da seguinte fôrma: bandeiras uaciouaes-94; bandeiras iiaia

signaes-3; bandeirolas -425; barracas-650: hornaes para vive es

1 n on MTtlisss 18iG16 j
cqiuisoIqs

- 604; blusas— 2õ; calças- 20. lo3, camisas

(-prcnras— 7.9S0 ;
colchas de chita—

1.588 ;
capas diversas — 5.233 ,

cerouiab

3.300; cortiuas para 3anellas-2; divisas de galão e panno- ,

dolmans— 7.785; enxergão de algodão— 1 ;
estandarte de seda g

fita de panno garance para ponches- 600; fronhas -6.160; gahiardetes

_ 70 ;
gorros para infantaria- 23 ;

japonas- 17 ;
jaquetas - 1» :

portes

para laudeiras-2; sobrecasacas para asylados-600; saccos de

algodão -20! saccos de tela e de baetilha para canhões Krupp-,

ArmstroDg, Whitworth e Bange- 148.973; toalhas diversas -518;

travesseiros— 126 e túnicas diversas 18.207.

A 3* secção, que comprehende as duas ofiicinas de espingardeiros

e coronheiros. acha-se completamente installada na Ponta do Cajá,

tendo sido a sua receita de 113;80i$549 ea despeza de 103:666$442,

dando-se um saldo de 10:138$107.

A.rseiial d.e O-aeri-a, do Rio Cí-raiide do Sul— Continúa

na direcção deste estabelecimento o tenente-coronel do corpo de estado-

maior de artilharia João Leocadio Pereira de Mello.

Fnnecionaram regularmente os differentes ramos de serviço, tendo

sido a despeza geral das .officinas de 99:670$703 e a receita de

127:254$296, produzindo nm saldo de 27: 583$588.

No trabalho das officinas foram aproveitados metaes antigos e

outros materiaes recolliidos, bem como arreiamentos, que foram

restaurados, realizando-se a economia de 23:984$757.
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«

A. officlna pypoteclinica deu resultados satisfactorlos em sua

ppoducção, que é de dous mil cartuchos Mauser de festim, diários

;

carece, entretanto, de alguns mellioramentos mecânicos, principalmente

de uma. macliiiia para o carregamento do cartiiclio de guerra.

Nas officinas de machinas foram montados dous tornos mecânicos

procedentes do extincto Laboratorio PjTotechnico do Campinho,

acliando-se em reparação outras macliinas oriundas daquelle labo-

ratorio, sem despezas extraordinárias.

Continúa a ser sensível a falta do concurso das extinctas officinas

de latoeiros e funileiros, correeiros e selieiros, convindo crear-se as

réspectivas secções) tanto assim é que a directoria daquelle arsenal,

afirii de attender á urgência da marclia do 2® batalhão de engenharia

para os trabalhos da construcção da estrada de ferro de Cacequi a

Inhanduby e de outros corpos, viu-se forçada a mandar confeccionar,

por empreitada, variada quantidade de artigos de arreiamento para

tracção de artilharia, estribos, esporas, marmitas, cantis e correiame

para as tres armas, tudo na importância de 27:238$911.

A despeza com a acqiiisição de artigos para provimento do alnio-

xarifado elevou-se á quantia de 1.492:550^234, representando material

para ser fornecido aos corpos, conforme os respectivos pedidos, cor-

rendo a despeza por diversas rubricas.

Por antorisação deste Ministério foram construídos alguns typos

de vehiculos destinados a manter o serviço de remuniciamento da

infantaria e cavallaria em combate, serviço este que, não se achando

ainda entre nos organisado, deve merecer, os maiores cuidados,

pois de sua perfeição- dependerão os resultados favoraveis em uma

lucta.

Esses vehiculos serão opportunamente fornecidos ao 29® batalhão de

infantaria para serem experimentados.

Gom real economia para os cofres públicos e proveito para o-ser-

viço, continúa a ser feito por administração o transporte do material

para a estação da margem do Taquary, necessitando, entretanto, de

uma embarcação de desejável capacidade, que reduziria o numero de

viagens e por consequência, despezas de combustível

.
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Com a tripolaçao e ' sei-veiiles dospenclau-so a imporlaiicia do

«.508?620, ecom a meslrançae ópera lios dispensados do ponlo, ado

"sería convoiiiente que fosse TOlada annuolmeiite uma ^e^ba rn

zoavel destinada à conservação e limpeza dos prédios pertencentes ao

No laboratorio do Menino Deus, como dependencia do arsenal,

acha-se installada a officina pyrotechnico, que por só ter as macliinas

apropriadas ao carregamento da cartuchos para armamento Comblam,

conservava-se inactiva, reclamando para o sePNiço sómenle um operário

de 4a classe e dous serventes encairegados da conservação do edificio

e das machinas.

Agora, porém, que se acha funeclonando esta ofrlcina, no preparo

de cartuchos de festim, para o armamento Mauser, afim de ser distri-

buído aos corpos para exercícios, torna-se necessário o competente

pessoal, visto o aetual ser tirado das outras officinas do arsenal, onde

faz falta sensível.

Por 'isso faz-se mister qiie o Congresso Nacional conceda verba

para o seguinte pessoal: um mestre, 3:0)0$; um mandador, 2:400$;

um operário de lidasse, 1:930$ ;
dons serventes, l:õ00$ ;

dous apren-

dizes, 1:200$000.

A.x'senal do <3-uorxa de 3JCatto-0-rosso— Dirige-0 O te-

nente-coronel do corpo de estado-niaior de artilharia Horacio Hermeto

Bezerra Cavalcante.

Nas forças dos recursos de qne dispõe o arsenal e dentro das verbas

marcadas para os diversos serviços, foram satisfeitos todos os pedidos,

havendo algumas reclamações por faltas e demoras nos fornecimentos,

occasionadàs umas pela insnfncieneia de verbas, taes como as de expe-

diente e matéria prima, que precis^ ser augmentadas, e outras pelo

retardamento dos fornecimentos qiic-dependem da Intendência Geral da

Guerra, devido á falta de communicações rapidase continuas entre esta

Capital e aquelle Estado.

Funccionarain regularmente as ofíieinas cie serralheiros, ferreiros

e obras brancas, e as secções de espingardeiros, torneiros e tanoeiros,
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tendo manufacturado e concertado 1.862 artigos, na importância de

19:169$S48, sendo despendida comaniào de obra e matéria prima a

quantia de 18: 826$828, havendo, portanto, um saldo de34:3$020.

Sendo todo o trabalho manual e por processos atrazados, o resul-

tado acima indica algum esforço das offidnas, si attendermos á falta de

macliinas e ao pequeno numero de operários.

Seria conveniente que o Congresso Nacional dotasse este arsenal

com a verto especial de 15 :OOOS, destinada á aqaisiçto de algumas ma-

chinas e ferramentas, que permitiam o desenvolvimento dos diíferentes

serviços das officinas ;
laes macliinas poderão ser accionadas por um

motor «Belleville» de 15 cavallos, que se acha depositado noalmoxa-

rifado do mesmo arsenal.

Tendo sido consignada no orçamento a verto de 50:000$ para farda-

mento dos corpos estacionados no Estado de Matto Grosso, e afim de

ser utillsada grande quantidade de matéria prima existente no almo-

xarifodo, providenciou-se para que, provisoriamente, fossem resta-

belecidas a repartição de costuras e a offieina de alfaiates, esta só para

0 córte, sendo aproveitado para dlrigil-a um mestre addldo.

Foram manufacturados 28.570 artigos, assim discriminados: bar-

cetes— ICO r bornaes para viveres - 935 ; Musa— 1 ;
bone^ — 7

,

calças -8.614; ceroulas -3.007 ;
camisas,-3.55l; camisolas

-

376 ;
colchas- 3-40 ;

capas para gorros - 1.019 ;
dolmans - 89 ;

en-

xergões vasios - 358 ;
gorros- 701 ;

guardanapos -200 ;
japona - 1

;

lenções- 240 ;
saccos diversos -7.996 ;

túnicas - 935 ; toalhas -50 ;

despendendo-se a quantia de 13J:427$S71, sendo 93:2021191 com a

matéria prima e 40 : 22õ$680 com a mao de ohra

.

Convem que sejam augmeutados razoavelmente os vencimentos

que ora percebem os empregados civis deste arsenal, attenta a diíficul-

dade de vida no Estado de Matto Grosso. ditSculdade esta jã reconhecida

pelo Congresso Nacional quando augmentou de um terço a etape dos

militares alli em serviço
. ^ x,

De aceordo com a lei n. 834, de 30 de dezembro, em seu art. l-i.

n. V. foi realizada a extineção do Laboratorio Pyrotechnico de Matto

Grosso, sendo para o respectivo ediScio mudado o arsenal. Embora
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a referida lei determine ser aproveitado o edifício do laboratrio para

:;Ítelamentodo nmbataliaao, rozCes doordem oconomica e de con-

veniencia do serviço indicavam a transferencia do arsenal para aque

Assim, resultaram vantagens ndo só para o arsenal, como para o

21» batalMo de infantaria, oceupando o ediflcio deixado poi aque

onde aliás jáutilisava-se deuma parte. O arsenal aproveitou asmachmas

montadas no lalioratorio, fleou servádo por uma linha de carris urbanos

e um porto fluvial, ettectuando a mudança sem despezas extraor

narlas ;
- o bataUiáo fleou aquartelado em um ediflcio espaçoso, com

commodos para todos os serviços, melhorando por esta fórma suas an-

teriores condições.

FABRIOÀS E LABORATORIO

FaTbrica de Oartuolios e Artifícios d© Ouerra --

E’ directop desta fabrica o coronel do estado-maior de artilharia,

Julio Fernandes de Almeida.

A transferencia para este estabelecimento dos serviços que estavam

a cargo doextincto Labora torio Pyrotechnico do Campinbo, teve como

immediala consequência a necessidade de se dar maior desenvolvi-

mento ás officinas e de se crearem outras destinadas a novos tra-

balhos.

Aproveitando-se os espaços disponíveis nas officinas e nas poucas

construcções, para esse fim realizadas, foram assentadas muitas

machinas.

Outras ba, porém, que ainda não o foram, por terem se esgotado

com aquellas os respectivos recursos, apezar de exigir o serviço novas

instaliações.

Desta falta resultou que, tendo de se attender a uma grande

encommenda de cartuebame para carabinas Comblain, lançou-se

mão, para fabrical-o, de algumas mácliinas destinadas ao preparo

de cartuchos para fusis Mauser, depois de convenieiitemente ada-

ptadas.
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Este recurso, de curacter provisorio, teru sido empregado sem

inconveniente, graças A grande quantidade de elementos de cartuchos,

para os mesmos fusis, existentes em deposito.

Tal providencia, porém, ntto púde perdurar, visto ser preciso estar

a fabrica com todas as suas maclUnas sempre promptas á producçao

fíflrrnillo 8 cfUG süo destiaadas.

Ha necessidade de se dotar o estaDelecimento com todos os

recursos indispensáveis ao completo desempenho dos tratalhos a seu

car^o, attendeiido-se a que, além de outros artigos que llie cumpre

fornecer ao exercito, terii de ocoupar-se com o preparo de muniça

para os diversos sjstemas de armas portáteis, usados pela Guar a

Lcional e Corpos de Policia Federal e Estadoaes, o que só poderá

23 de e^osío elU.w. eccerree em pneelpo de loewdto ne

tecto da officina de estiramento, motivado por ter-se amtea ado,

easualmente, uma Junta da machina de mcoser o gargalo dos«
com 0 emprego de lampadas de keroxene sob pressão. Promp

mente, foi extincto o fogo, lendo sido insigniflcanles os prejuízos

“"mcendio de caracter violento, manltestou-se

de 23 de outubro seguinte, em uma barraca de madeira, es ‘

preparo de vários artifícios de guerra, ficando tudo completamente

"oianisaçâo do serviço de extincção- foi prompta,^ mas sd sê

conseguia que o togo hão se propagasse ás demais

á

Do inquérito effecluado não transpareceu o menor indi q

cülpabdidade directa ou indirecta de alguém ne»te ac ,

suppor Tie 0 incêndio foi causado pela Inflammação espontânea dos

mixtos em deposito na barraca, motivada pela temperatura excessiv

que então reinava e pela sequencia quasi ininterrupta e ores

cargas eléctricas. . _ ,

Teemsido satisfeitas comapreoi^ ragularidade as requmiçdes da

cartuchos e artifícios de diversas especies.
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A fabricação de taes cartuchos e artlflcios faz-se nas segninles

condições: _
Cartucho de guerra Mauser 7 "’/«>— Esta miiniçao con inua a

ser preparada com elementos adíuiridos na Europa c existentes ainda

em grande quantidade em deposito, si bem que, preseiitemente, se

tenha fabricado esses elementos, mas, em pequena escala porque

convem proporcionar a renovação do antigo material.

Tem sido feito acurado estudo para cliegar-se ao conhecimento

das causas determinantes das fendas que se apresentam nos estojos

Mauser, depois de carregados e conseFvados por algum tempo eui

deposito, estudo tanto mais importante quanto interessa não só á segu-

rança dos atiradores, muitos dos quaes já foram victlmas de acci-

dentes provocados pelo escapamento de gazes, mas tamloem a con-

servação dos cartuchos, nos depositos.

Muitas teem sido as observações ueste sentido feitas em grande

numero de cartuchos, ficando cuidadosamente registradas para estudos

posteriores.

Cartuchos de carga reduzida Mauser 7 “/m — Para o tiro com

carga reduzida continuam a ser fabricados cartuchos do t^po apre-

sentado pelo director do estabelecimento e mandado adoptar a titulo

de experiencia.

Os cartuchos desse typo são constituídos pelo estojo regulamentar

com capsula carregada, de polvora sem fumaça triturada e

bala espberica de liga de chumbo e antimonio, sendo os estojos ui-

ckelados.

Tal munição, á medida que vae sendo fabricada, é remettida á

Intendência Geral da Guerra para ser fornecida aos corpos do exer-

cito e estabelecimentos militares que teem de empregal-a em exer-

cícios.

Cartuchos de festim Mauser — Prosegue a fabricação destes

cartuchos segundo o typo que melhor provou em experiencias reali-

zadas.

Os cartuchos do referido typo foram mandados subinelter nos

corpos do exercito a uma experiencia de quatro mezes, para ava-
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liarem-se as suas qualidades, nSo tendo ainda sido apresentados os

resultados respectivos.

cartec/toa de guerra para revólocr Górard -O preparo destes

cartuchos estó sendo feito de aocordo cora as modificações introdu-

zidas no typo antes em uso, continuando a íunccionar satisfactona-

mente as machinas instolladas no anuo lindo para a fabricação das

capsulas e estojos, perfuração do orentos nos mesmos, carregamento

dos cartuchos e preparo de balas por compressão.

EepoUtas de tempo e cUplo ejreito-U possue a fabrica o ap-

parelho destinado a medir a duração da combustão do nnxto fusível

destas espoletas, não tendo ainda sido possivel,por falta de recurs^,

construir-se a casa em que deve ser assentado o mesmo appareiho.

Torna-se de indeclinável necessidade essa installação, pois, devido

a sua falta, a graduação das espoletas não correspondia aos tempos

nella marcados, não podendo o artilheiro, portanto, contar com a

efncacia do tiro.

preparo de oaácetae e m»icf«s-F de necessidade palpüante

a acquisição dé machinas e apparelhos para o preparo de caae as

e maletas destinadas ao acondicionamento de cartuchos.

^

AS caixetas são feitas com o emprego de machmas e apparelhos

proprios para a fabricação de carregadores, e as maletas^ tazem^

a mão, em pequena escala, meios estes que, como se ve, sao im-

^^t^vamplasüa-Os trabalhos de galvanoplastia teem sido

aproveitados com vantagem na níckelagem d^ estojos para cartu^^

Mauser de carga reduzida, alim de distmguil-os dos

destinam ao mesmo armamento, elevando-se no anno n

O numero de estojos submettidos a essa operaçao.

*
* - *

0 serviço relativo ao fornecimento de munição continua a resen-

tir-se da necessidade, indicada em meu ultimo relatono. de ser r^u-

lamentada a quantidade de munição, quer par^armamen o p r ,

quer para canhão, que deve existir em cada quartel ou fortaleza..
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mesmo dá-se quanto á conveniência do fixar-se o modo do julgar

a munição que porventura se avariar, esLa])elecendo-se as condições

em que ella deve ser considerada inútil.

Dei as providencias necessárias para prcencher-se estas lacunas.

A linha de tiro continua a prestar os bons serviços a que se des-

tina.

Tem se recorrido também á linha de tiro da Escola Preparatória

e de Tactica do Realengo, sempre que é necessário, já para attender

a maior segurança ou aproveitar sua grande extensão, já para con-

frontar as indicações dos apparelhos balísticos.

As experieiicias balísticas estão sendo feitas regularmente com a

munição preparada na fabrica, tendo-se conseguido, entre outros resul-

tados, — melhorar-se a munição para revólver Gérard, reconhecer-se

a impropriedade das balas Gras, em deposito, para o carregamento dos

cartuchos Gomblain, e notar-se que na munição Mauser, as balas de

origem belga proporcionam melhor velocidade que as de origem allemã.

Infelizmente o estabelecimento não está ainda provido de todos

os apparelhos necessários ao conhecimento completo do gráo de aper-

feiçoamento e da efficacia da munição preparada, sendo presentemente

muito sensíveis — a falta de um provete Mauser, para reconliecer-se

o estado da polvora empregada— e a de um tanque para submetter as

balas á prova d’agua.

A fabrica fornece illuminação electrica não só para o seu edifício

e dependencias, mas também para a Escola Preparatória e de Tactica

do Realengo. Nesta Escola foi augraentado o numero de lampadas

eléctricas, introduzindo-se vários melhoramentos na rede de illumi-

nação, em vista da melhor distribuição de luz, de maior independencia

entre ás diversas installações e da necessidade de garantir os edifícios

contra os riscos de possíveis accidentes.

Na sala dos dynamos foi installado um que se achava em uma
das officinas, ficando em condições de fornecer corrente electrica ás

mesmas e á illuminação.

A installação da bateria de accumuladores está sendo reformada

de modo a ficar apta para todo serviço.
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O laboratorlo chimico iein se desempenhado satisfactoriamente de

todos os trabalhos a seu cargo, tendo sido preparados, de accordo

com as exigências do serviço, o Culminato do mercúrio e os diversos

mixtos necessários ás munições, e ensaiadas varias formulas demixtos

de côres para o preparo de fachos illuminativos e estrellas ou la-

grimas de foguetes de signaes, afim de ohter-se um cuja manipulacao

menos perigo offereça e que não seja susceptível de inflammar-se es-

pontaneamente.

O estado sanitario do estabelecimento tem sido o mais lisongeiro-

possivel, graças ao emprego das medidas prophylaticas tendentes

a evitar a manifestação de moléstias contagiosas.

O serviço medico, porém, resente-se da falta de um gabinete para

consultas, actualmente realizadas na sala do escriptorio, local assás im-

próprio para este fim.

As edificações estão em bom estado de conservação.

Os serviços da fabrica exigem, entretanto, o augmento de novas

construcções. Assim, o almoxarifado não tem espaço para accommodar

os artigos procedentes da Intendência Geral da Guerra e do extincto La-

boratorio Pyrotechnico do Campinho : a officina de carregamento não se

acha em local apropriado e sufficientemente isolado; a secretaria nao

dispõe de commodo onde possa guardar-se o arcliivo do referido labo

ratorio.

Continúa a impor-se a desapropriação do terreno contíguo á fa-

brica, afim de poder esta dispor do espaço preciso para as no^ a- con

strucções e ser isolada dos edifícios proximos.

Os trabalhos executados no anno proximo passado são os se-

guintes:

Cartuchos Mauser de festim .... 1.006.765

» » de carga reduzida. . 19S.000

» de guerra Gérard. . • 122.500

» Mannlidier «beneficiados»

.

244.500

inteiriços Comblain « benefi-

ciados » . . . * 102.500
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Carfcuclios embalados para clavina Win-

chester e revólver Nagant. 193.DOO

» Mauser de guerra. . . . 183.000

» Spencer embalados «benefi-

ciados» 20.000

Estojos com orifício central 264

» Mauser allemão .... 225

» belgas- 225

Tarugos com orifício central 264

Estopilhas lO.OÕO

Caixas de latão para acondicionar estojos

e tarugos 264

Caixetas de papelão. . . . . . . . 92.519

Cunhetes de madeira forrados cie zinco. 851

Fachos de signaes . 2.060

Forros de zinco para caixas 132

» » » » cunhetes .... 210

Cabos de madeira 80

Galpão para o locomovei 1

Guaritas i . ..... . . * 2

Carvoeira 1

Armação para a prateleira do almoxari-

fado i

Installação do locomovei 1

Ofíficina para trabalhos com polvora

negra 1

Fabrica d.e Folvora d.a Fstrella — Dirige esta fabrica

O coronel do. corpo de estado-maior de artilharia João Carlos Marques

Henriques.

No anno findo a fabricação da polvora foi do 21.922 kilogrammas,

inclusive 5-130, que passaram do anno anterior, em vários estados de

manipulação, excedendo a producção de 4.492 kilogrammas á de

4900.
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De 1900 ficaram existindo: — molulo 30.680 achas e polvora 16.520

kilogrammas das marcas seguintes:

F R

F R F

A2 T

Cl T

R L G

Cl

R L G

Cl

em 18 barris grandes. . .

» 39 » »

» 30 » »

» 24 » »

» 89 » »

» 98 » » » •

não embarricada . . . .

não embarricada . . .
’

.

Em vários estados de mani-

pulação . . . .

õ40 k®

1.170 »

900 »

720 »

2.670 »

2.940 »

2.330 »

120 »

5.430 »

Somma .... 16.520 »

Entraram para as ofíicinas durante 0 anno:

Barris grandes õõ8

Ditos pequenos 424

Molulo. 3.585 achas

Salitre em bruto . 48.000 kgs.

Enxofre em bruto 2.100 »

Saccos para polvora 434

Carbonisando-se 17.467 achas de molulo, relinando-se 18.000 Idlos

de salitre e triturando-se 2.100 kilos de enxofre, resultaram 2.700 kilos de

carvão escolhido, 13-500 de salitre e 2.030 de enxofre, tendo havido nesta

matéria prima a quebra de 70 kilos e a de 4.500 na do salitre.

Nos processos de refinação e carbonisação consumiram-se 32.664

achas de lenha, tiradas pelas praças das mattasda fabrica.

Feita a mistura binaria entre os 2.700 kilos cie carvão e 1.800 kilos

de enxofre e triturados, em seguida, os 4.500 kilos resultantes que

foram addicionados aos 13.500 kilos de salitre, produziram 18.000 kilos

do composto ternário, sendo este coiivenientemcnte tratado em 180

tarefas de 100 kiios, com quatro e meia horas de trituração para cada

uma, respeitada a dosagem centesimal de 75*4- 10®+15'=100.
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Obtida esta mistura, passou ella a sofTrer as demais operações, re-

sultando, - com os 2.450 kilos já promptos desde o anno anterior e

não embarricados, e com os 5.130 kilos em diversos estados de mani-

pulação — as seguintes marcas de polvora, nas quantidades abaixo

mencionadas:

RLG em 262 barris grandes e 31

saccos • • •

Cl em 249 barris grandes e 30 saccos. 7.470 »

FR » 5 » » . . • • • 150 »

A-2 » 42 » » c 13 saccos 1.260 »

FF tcaça) em 209 barris pequenos e

saccos • • • 1.463 »

FFF tcaça) em 151 barris pequenos 1.057 »

Mina, 2a qualidade em 24 barris

pequenos • • » 512 »

Somma. ..... 19.772

Desta polvora e da existente no paiol sahiiram com destino:

Ao Ministério da Marinhai

RLG em 300 barris grandes. • f
9.000 kgs.

CjL » » » » • • • 9.000 »

Somma • • • 18.000

A^ Intendência Geral da Guerra:

RLG em 20 barris grandes. • • • 600 kgs.

Ct » 17 » » . . • • • 510 »

Cl T » 3 » » . . 90 »

FR » 5, » » . . 150. »

Aa » 29 » » . . • • • 870 »

Somma • • • 2.220

A’ firma Mayrink, Abreu, Machado & Comp., que as comprou

por 6:112$800:

CiTem 21 barris grandes .... 630 kgs.

FR » 18 » » 540 O
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FR.T em 29 barris grandes .... 1.170 kgs.

Ag r » 30 » » 900 »

Somma 3.240

Somma geral 23 .-460 Icgs.

Estas polvoras, excluídas as vendidas á referida firma, impor-

taram em 74:8S1$310, sendo em barris 3:375$80O e em polvoras

7l:485$330.

Deduzidas, pois, estas polvoras sabidas das existentes no paiol

desde 1900 e fabricadas em 1901, ficam em deposito, aguardando

destino e nas ofificinas em vários estados de manipulação e á espera de

operação final:

RLG em 31 barris grandes e saecos. .

Cl » 30 » » » » . .

Aa » 13 » » » » . .

rF(caça) em 209 barris pequenos e

saccos

PF (caça) em 151 barris pequenos e

saccos

Mina, 2a qualidade, em 64 barris

pequenos

Em vários estados de manipulação .

Somma

430 Egs-

900 x>

390 »

1.463 »

1.057 »

512 »

4.600 »

9.S52

Passam também para o anno corrente 39 saccos de algodão para

acondicionamento dé polvoras.

Verificando-se, pelo exame eôbctiiado nas polvoras em deposito

na ilha do Boqueirão, a necessidade de serem acloptados saccos no

acondicionamento das polvoras, além dos'barris, de accordo com o

que se procede em relação ás do commercio, visto que assim evita-se

que, quebrado o barril, se espalhe ou derrame o couteiido pelo chão,

passou-se a usal-os, ficando assim melhor resguardada essa munição

de guerra.
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Em virtuds dc aiilorisoção d6st6 MinisLorio, estão piompLos, en\

3S0 saccos e 424 banús pequenos, 3.032 kilo.s do poUora de caça c

mina, sendo 1.057 da marca FFF e 512 de mina de 2^'^ .iiialidade ( ordi-

naria) na importaiicia de 1S:509.$9S8.

Effectiiando-se ligeiras experiencias com as duas marcas citadas,

comparativanaente com a commum do commercio, obteve-se este

resultado, que deu mellior vantagem ás fabricadas:

O movimento do salitre e enxofre nos armazéns foi o seguinte:

MATER1A.S PRIMAS PASSOU DE 1900
ENTROU DE

1901

SAllIU EM
1901

PASSOU PARA 1902

k k k

Eoiofre ...... 67.738,750 _ 21.000 GÕ.63S.750
k k

Salifcre crystallisado . . 243.369,0 — — 213.369,0
k k k

> trato .... 292.781,0 18.000 274.784,0
1 k k

> refiaaclo . . .
1

16.618,0 16.618,0

Sendo de incontestável vantagem para o serviço que os armazen

do almoxarifado nào fiquem distantes uns dos outros, trata-se de esta-

belecel-os em um só edifício.

A biblioüieca possue 622 volumes.
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Sendo iiisufflciento pnra conter o material de artilharia, arma-

mento portátil, ctó., a casa respectiva, deu-se começo a outra cuja

construcção foi orçada na quantia cie 13 : 241$ 161

.

Duas outras casas, onde estão os clironographos de Boulangé e o

pendulo balistico, carecem de reparos, que em tempo serão executados.

As casas de residência, em numero de 50, também necessitam de

reparos, excluidaa den. 26, que passou por concertos radicaes, tendo-

se já feito, em algumas delias, vários obras.

O pessoal do destacamento, além do serviço puramente militar,

occupoivse no aterro da varzea, cio lado do sul da linba ferrea da Com-

panliia Leopoldina, nos edrtes de madeira para arcos de barris, nos des-

vios para o rio de aguas estagnadas c em outros serviços, tratando-se

de exercital-o no tiro ao alvo, para o que so providenciou sobre a re-

spectiva munição.

Para a enfermaria entraram 40 doentes, que depois tiveram alta

por curados.

A moléstia que mais predominou foi a febre intermittente palustre,

tenclo-se dado 14 casos, contra 22 que oceorreram no anno anterior.

As prescripções medicas elevaram-se a 227 contra 336 no anno

anterior •

0 edifício cm que a mesma enfermaria funcciona precisa de con-

certos, sendo, porém, necessária a mudança respectiva para local de

melhores condições hygienicas, o que se fará opportnnamente.

A Pharmacia está bem provida de medicamentos.

Foram aviadas 3.7S5 prescripções medicas, sendo 3.14.5 para os em-

pregados e suas familias, 227 para a enfermaria e 413 para parti-

culares.

As pfficinas necessitam de concertos.

Já se fizeram diversas obras nas officinas da 1=^ divisão, sendo exe-

. cutadas no alpendre do paiol, no deposito de lenha e nos fornos da

refinaria.

Nas Otacitias da 2* dLvisúo azeram-se uma caúca d'agua de madeua,

eagradamentos e encatóotamentos para armamento, equipamento e
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oiUros artigos, caLos pai*a ferramentas, barris para acoiulicioiioincuio

de polvora cie guerra, concertos em ninvcis, carros e barris, etc.

O estado sanitario foi l3om, graças ás providencias tomadas i)aru

garantir a boaliygicne, tendo-se impedido a estagnação das aguas, nnni.

dado cortar a vegetação ciue impedia a franca corrente delias e proino-

vido a limpeza das valias c|ue correm parai leiamente ao leito da vi;i

ferrea da Companhia Leopoklina, além de outras medidas cmi>regadas

neste sentido.

Fal>x’iea de Í*olvox-a, de Oo-vlpd — Creada pela lei ii. 1012,

de 14 de setembro, de 1859, íoi e.stu fabrica inaugurada em 12 dc ii'i-

vembro de 1877.

Devido aos seus apparellios atrazad<;>s, accionados por força motriz

animal, e á falta de uma prensa hydraulica, preseiitemente sõ pédc pro-

duzir polvora negra para artifícios de guerra, fuzil e canliào liso das
marcas A, F, C, CC, CCC,numa média de quarenta kilogrammas diarn ».s.

íio\a ijfíase terá esta fabrica desde que sojam montados os appare-
Ihos modernos já adquiridos, sendo empregada como força motriz a

agua canalisada do rio Co:xip(3.

Durante o auno conservou-se a limpeza da extensa ár*oa de terreno
oceupada pela fòbrica, lendo sido reparados, caiados e pintados quasi
todos os edifícios.

Possue esta fabrica seis ofiiciiias e um publ, todos situados á
margem direita do rio Coxipó.

A dotação oi-çameiUaria no amio findo foi de 10:000$, sendo
6:000$ para o pessoal e 4:003$ para material.

Com a quantia destinada ao pessixil fez-se face á respectiva despezo,
com um meslre, um arreeiro o dois serventes, pessoal csle que. além
de ser msuflicienle ás necessidades da fabrica, é mal renumerado.

A veria de 4:000$ para malerial, comquanto exisuo, satisfaz as ne-
cessidades, mais urgentes da conservação, de pequenos reparos e
mellioramentos.

Convem que seja elevada a resiiectiva dotação orçamentaria, ollm de
que possam ser convenieiUenienle zelados e conservados os predisse
outras dependencias alli existentes.



Dirigo oíítn. fnlirica o iGiVíiile-coronol do corpo do ostado-maolr

do aríilhoria Celosüno Alvos Bnstos, cxorcondo as funcçuesde ajudante

0 olferes-alumno Rogaciano Ferreira Mondes.

Xjalbovatorio P^yi-otoclxnieo <1q OiiyixT)!! — Eslevo na dl-

rocção desto csta])olecimonto, cncarrogado da monlagora das rospocüv’as

machinas, até sua oxtincçüo, auctorisada pelo art. i-ío n. V da lei n. 834,

de 30 de dezembro de lOOl, o capitão do artilharia Ivo do Prado Montes

Pires da Franca.

Os principaes trabalhos realizados dnranto o anno foram os se-

guintes:— cobertura isoladora dos cylindros e dos tubos commiinicantes

ecollectores da machinamntora, estes de lona e corda de mealhar e

aqiiellcs de piúva envernizada; — na mesma machina fizeram-se as pre-

cisas guarnições do placas metallicas, a pintura conveniente, além de um
reparo nas bombas;— fizoram-se alguns apparelhos accessorios para as

macliinas de aplainar, afim de poderem estas completar o fabrico de es-

poletas de percussão, na carência de apparelhos do frésa ;— remontou-se

a machina de cortar com tesoura linear, da officlna de cartuchos Com-

blain, afim cie conseguir-se melhor transmissão de movimento
;
foram

devidamente pintadas todas as machinas e também as columnas de

ferro;— foram ladrilliadas as officinascom tijolos do composição especial.

Da verlia empregada era taes serviços, passou para o anno cor-

rente o bonoficio de 2:144>;900, representado em material existente nos

armazéns : — uma parte por não ter sido opportuna sua applicação, e

a outra, provém de sobras das obras feitas. Ha, por issn, uma des-

peza real do 1.5:S55$100.

ASYLO DOS INVÁLIDOS DA PATRIA

Continúa este estabelecimento sob o commando do coronel gra-

duado reformado do exercito Tictorino dos Santos Silva.

O estado effectivo compunha-se, cm 31 de dezembro de 1900 :

—de 14 ofíiciaes da administração,— 140 officiaes asylados,—574praças

do exercito — e 297 da armada

.

Durante o anno de 1901 foram incluidos:— 12 officiaes, sendo tres

da administração, — 140 praças do exercito — e HS da armada.
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Foram excluídos:— por fallecimento, 40 officiaes, sendo um da

administração, 3õ praças do exercito e 39 da armada ,
por ordem su-

perior, 10 officiaes, sendo dous da administração, 23 praças do exer-

cito e 2 da armada.

Existiam em 31 de dezembro de 1901 116 officiaes,— 656 praças

do exercito — e 374 da armada.

Apezar de ser favoraxel o estado sanitario, continúa o asylo a en*

frentar com dous problemas liygienicos, que exigem inimediala so-

lução,— falta d’agua e iasufficiencia de esgotos— ,
convindo que, para

o faturo exercício, sejam votados os necessários créditos afim de ob\iar

tal inconveniente.

E' de toda vantagem ao serviço a construcção de um pequeno com-

modo destinado ao alojamento das praças da guarda do quartel.

A’ excepção dos edifícios occupados pela administração, officiaes

asylados, medico e arrecadações, os quaes precisam de pintura, re-

paros e retelhamento geral, os demais acham-se em minas e a re-

clamar o andamento das obras começadas, tendo sido insiifficiente a

verba orçamentaria para attender aos concertos mais urgentes.

DIRECÇÃO GERAL DE CONTABILIDADE
DÁ GUERRA

A Direcção Geral de Contabilidade da Guerra, de conformidade

com 0 regulamento que baixou com o decreto n. 3893, de õ de janeiro

de 1901, prosegue no desempenho dos serviços a seu cargo, sob as

ordens do general de brigada honorário Carlos Còrrêal‘da Silva Lage.

Tendo fallecido o continuo João Gonçalves Barroso e o fiel do pa-

gador Joaquim Ricardo da Silveira, foram nomeados, para aquelle

cargo, a 11 de outubro de 1901, Constancio José Pimentel, e para

este, a 18 de janeiro de 1902, Scevola de Senna.

RECEITA

Em observância da lei n. 741 de 26 de dezembro de 1900, durante o

exercício de 1901 foi arrecadada e entregue ao Tbesouro Federal a
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receita de 721:375$470, sendo: ordiíiaria -H5:003$2:30, extraordinária

24õ:282$749, deposites 98$894, renda com applicacão especial 19:3G8$3G0

e medicamentos 14:532s237.

CRÉDITOS

lOOl

A lei n. 746 dc 29 de dezemi^ro de 1900 concedeu para as des-

pezas> no exercicio de 1901, o credito de 45. 580: 6308033, menos

15:429$ que no de 1900.

' Créditos supplementares, especiaes e extraordinários foram abertos,

como se passa a expòr:

Créditos supplementares 863:528^329:

Decretos ns. 823 e 4290, de 27 de dezembro de 1901, de 7:36:424$

á verba 10^— Etapas, — por liaver a média votada de í$400 attingido a

1$620 nas avaliações semestraes, como se demonstra no aiinexolettra E.

Decreto n. 4363 de 18 de março de 1902, de 127:099$:329 á verba

ila Classes iiiaet-ivas — porque, além da lei n. 746 de .s9 de dezembro

de 1900 haver reduzido 100:000$ no proposta do Governo, as baixas de

pensionistas, com soldos diminutos, não chegaram para attender aos

admittidos, com accrescimo nessa vantagem e ainda quotas.

Créditos especiaes 200:é00'é811:

O cumprimento do art. 2'-'' da lei n. 756 de õ de janeiro de 1901, con-

cedendo vencimentos ao pessoal docente em disponibilidade, não

contemplados no orçamento, motivou os decretos ns. 3993 de 19 de

abril de 1901, de 23:108§322,-4121 de 9 de agosto de 1901, de 41:296$S98,

— 4315 de 10 de janeiro de 1902, de d0:772$200 — e 4317 de 10 de ja-

neiro de 1902, de 120:234^721,— total 195:412$i41.

Também a lei n. 746 de 29 de dezembro de 1900, art. 16, n. 1,

motivou 0 decreto n. 3959 de 15 de março de 1901, de 4:800$, para

pagar a Joaquim José Lopes da Silva 2:800$ e.a Joao José Tavares

2:000$, gratificaçüés de mestre e contramestre da oidcma de alfaiates

do arsenal dê guefra da Capital Federal, nos exercidos de 1898 e 1899.

Decreto n, 821 de 27 de dezembro de 1901 e 43o9. de 7 de feve-

reiro do 1902, de 188S170, do augmento de vencimentos dos auditores de
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guerra do 4° e districlos mililnres, no período dc27 n 31 dc de-

zembro de 1901.

Créditos extrciofdlnarios 100:G^l4'^-i'27:

Decretos ns. 793 e 4193, de 4 de outubro cie 1901, de 837$472,

para poí^ar a João Leopoldino do Roso, dcl do extincto arsenal de

guerra de Pernambuco, o ordenado de 19 de janeiro dc 1899 a 5 dc

fevereiro de 1900.

Decretos ns. 800 e 4239, de 1". de novembro de 1901, de 630ft, da

diaria vencida por Cândido cia Cunha Villela, cjuando em ser^iço na

commissão encarregada da construcçào da linha telegrapbica de Cuyabá

a Corumbá.

Decretos ns. 822 e 4289, de 27 de dezembro de 1901, de 4:22.>$800,

ordenado de João Climaco dos Santos Bernardes no cargo de almoxariíb

do extincto arsenal de guerra de Pernambuco.

Decretos ns. 842 e 4304, de 3 de janeiro de 1902, dc 8:0008, gra-

tificações que deixaram de receber o contramestre e o mandador da

officina de correeiros do arsenal de guerra da Capital Federal, Ca-

millo José Monteiro dos Santos c Joaquim Gonçalves da Costa.

Em círtude de sentenças do Supremo Tribunal Federal—Decretos

ns. 802 e 4244, de 22 de novembro de 1901, de 4:S05$630, de venci-

mentos do major Democriío Ferreira da Silva, como lente da extincía

escola militar do Rio Grande do Sul.

Decretos ns. 841 e 4303, cie 3 de janeiro de 1902, de 13:939$33G,

vantagens do mareclial José de Almeida Barreto.

Decretos ns. 847 e 431G, de 10 de janeiro de 1902, de 6S:19õ$lS9, de

prejuízos causados pela revolta de 6 de setembro de 1893 a Procopio

.Tosé dos Pieis.

Importaram os créditos descriptos

:

Orçamentários

Ordinários 45.580:630$933

Supplementares 863:523$329

Total. . 46.444: 1Õ4$262



Especiaes . .

ExlraorcUnarios

Extra-orçamentarios

200:400$311

100:634§427

Tolal 301:034^738

Tendo sido a despeza ordinária ou orçamentaria de 44. 445:l00-$2il,

deu-se o saldo de i.090:0õ4$051 e,.,a especiai ou cxlraordinaria de

• 293:066>;í92, deu-se mais o saldo dc 7:968$5t6.

Os créditos c a despeza estão demonstrados no annexo Icttra lü.

lOOíi

Para as clespczas no cxercicio de 1902, a lei n. 834, de 30 de de-

zembro de 1901, concedeu o credito do 4G.295:692$933.

Tendo sido o credito supplemenlar da verba 10^—Etapas—em 1901,

inferior ao decreta.do para 1900, em 1.042:1*09$, é de presumir ciiie

em 1902 ainda seja reduzido, si as avaliações do segundo semestre

não forem superiores ás do primeiro.

Eliminada da labella B, a que se refere o art. 29, § da lei

n. 746, de 29 de dezembro deiOOO, a faculdade da abertura de credito

supplementar para oceorrer ao excesso de despeza com forragens

e ferragens que, senielliantemciitc á da elapa, depende de avaliações

semestraes, convem o seu restabelecimento na lei do orçamento da

Fazenda para 1903, aíim de que, na ausência do Congresso, não se

colloque a administração da Guerra em serias difficuldades, ou não

seja forçada, como foi em 1901, a nüo preencher os claros de

animaes nos quadros dos corpos montados.

DEPOSITOS

Com a acquisiçào dos ediíicios das extiuctas fabricas S. Sebastião

eS. Lazaro para o estabelecimento, naquella, da Intendência Geral da

Guerra, e nesta, do arsenal de guerra da Capital, o Banco da Re-

publica do Brazil, nos termos do contracto de cessão, depositou no
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Thesonro Federol,

Dcira ocrorrcrcni Os

Destinados á

{\ disposição do Ministério da Gaerra, l.SOOiOOO^

oinos nocessarias do ndaplação.

Intendência Geral da Guerra 900:000$, despen-

deram-se, em 1900 — 145:424$150, e em 1901— 231;671$404;.— total

377:095$554.

Dotado 0 arsenal de guerra com 600:000$, —• a despeza em 1900

foi de 35:340$067 eem 1901 do 318:ilõ$70S; — total 353:4o5$775.

Os respectivos saldos estão tendo a mesma applicação.

exercícios findos

Em cumprimento do decreto n. 10.145, de 5 de joneho de 1889,

durante oanno de 1901, foram reconhecidas, processadas e escnptu-

radas dividas de exercícios findos na importância de l.l85:õ30$3S3,

sendo 783:237$926de indemnisação ao Estado do Rio de Janeiro, prove-

niente de despezas feitas com a revolta da armada em 1893, como consta

do annexo lettra E

,

Convem registrar que a partir de 15 de novembro de 1898, na actual

administração da Guerra processaram-se 2.236 reclamações de paga-

mentos originários da revolução no Estado do Rio Grande do Sul, iio

total de 3.305:304$683 ; destas 143 foram atteiididas no valor de

401:840$633, — 6iô de 1.65S:823$471 não obtiveram deferimento pela au-

sência de provas — e 1.477 de 1.244:640$579 os interessados não satis-

fizeram os despachos de exigências fiscaes para sua justificação.

ORÇAMENTO

1903

Orçada a despeza para 1903 em 46.292:8í2$933 e comparada com a

de 46.295:602$933 votada para 1902, a difierença para menos 'é de

2:790$000.

A. differença provém de reduzirem-se 237:700$, sendo no § 1® Admi-

nistração Geral, 7:200-$, e no § 14° Obras Militares 230:000$ e de augmeii-

tarem-se 234:410$, sendo no § 2° Supremo Tribunal Militar e Auditores

14:000$, no §
5° Instmcção Militar 8:400.$, no § 9® Soldos e gratificações

80:1901, no §
11® Classes inactivas 100:000$ e no § 15° Material 31:820$,

como detalhadamente se demonstra na tabella seguinte:



MINISTEKIO DA GtUERRA
Demonstração da despsza orçada para 19Q3, coniparada com

RUUniCAS oncAD.\ PARA
itot

VOTARA PARA
1903

DivranRNçAs ism 1003

nn
1* Administração geral 195:41S$000 202:0158000 « « • • 7:2008000

a* Supremo Tribunal Militar e Auditoras. 1-I3:S00.}000 180:8003000 14:0008000 • • • •

3»

ik
&a

DireoçSo Oeral do Contabilidade da
Quarra

Intendeneia Ooral da Guerra. . . .

InstFueodo Militar

S3S:330?000
86l!7ã&i000

1.010;804|õ00

833:3302000
831!78SâOOO

l.ü02!4g4Ílí00 8:4008000 • • • •

6a
7a
8a
0»

Arsenaes, daposUos e fortalesas . .

Fabrloaa o Laboralorlos
Serviço de Saude
Soldos e gratincaçóes • i . » • ,

1.14l!3ãí$00ô
350:871Í30Ü
335:100$000

14,730:412$000

1.11Ü3SS2000
350:87 18300
335:i00,?000

14.eS0:222?900 80; 1008000 f • • «

lütapas
Classes inaolivas,

13.707:054,4000
2,001:300^050

13.707:0313000
1.001:3098050 100:0008000 • 9 6 •

m Ajudas da ousto
üuloiilaa Militares
Obras Militares

800:0002000
07:0088277

1,7701000.1000

200:0008000
07:0083277

2.ooo;ooo?ooo
.

• • • * 230:0008000

15» Material . 8,015:5178000 7,083:7278000 31:8208000 t • • •

10.202:812?933 40,205:0028033 23V.4 108000 237:2008000

onSRKVAÇÕRB

A (Jliroronçix pnrn, monos ilo 7:800$, provOm dn extincção do um
oliefo do KUQçSo aildidu A Seorulnrl» do lütttado»

A dilToronca pnra mala do lÜOOJj, pimvdm dn oxocucio do (le*

oroto n. 881, do 27 do dezoinhro do lUUl.qiio eluvou os voncimoDtos
dos AudUoros do e U° Dlslrlotos Mditares.

A diiroronoa para mnis do SMOOS, provdm da concossao do sratt-

noacOos om obsorvanola do arta 205 do doo. n. 1159 de 3 de do-

somoro do lS92i

A diiroronça paro mnIs do 80:100$, provdm; 00:4SO$, do soldo do
4S fiiroroB-atunino» proiiiovicloa por deoroto de â4 > de fevereiro de
iU02 o ÍUt71Üj, do soldo de imilè 150 pragas aluinnos dase&oolas
militnros.

A dllforonga para mais do 100:000$, juatillca-so oom a abortiira do
oredltn Hiapploinontar iio oxoroloio do 1001, puto deo. n* 43 !o, de

18 de margi» de 1002»

t

A diiroronça parn monos de 830:000.?, provdm ilo ongInb**r«so o

erudito um uma só cunsignnçào o nssim pudor sor ooiivoniento*

iiientu nprovuitudo»

A diiroronça para mais do 31:.^20?, provdm de oontomplnr-so farda-
monto para o completo do 8U0 pasças nliimnos dos escalas mdi*
tares.

DilVurença liquida paro monos. 2:7UO?000

Dlrecç&o Geral do Oontabllidado da Guerra, em 7 do abril de 1092.— O dirootor, Oarlo$ d<t SU\>a Luwi.
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SECRETARIA DE ESTADO

A Secretario da Guerra, constituída por uma direcLoria e duas

secções denominadas, a 1^- de exame e a 2^ -de expediente, tem pro.

seguido na execução dos traiialhos, que são de sua competência,

na fórma do regulamento approvado pelo decreto n. 2380, de 18 de

abril de 1898.

Pela primeira daquellas secções transitaram no anno findo 22.265

papeis, tendo sido prestadas 864 informações e 965 esclarecimentos.

A secção de expediente elaborou os seguintes trabalhos: 31 men-

sagens ao Congresso Nacional, 311 decretos, sendo 24 numerados, 7

titulos de montepio, 322 portarias diversas de nomeações, exonerações

e transferencias e 6.559 avisos.

Como jú tive oceasião de consignar- no meu ultimo relatorio, é

de toda a justiça o equiparamento dos vencimentos dos funccionarios

da Secretaria de Estado aos dos da Direcção Geral de Contabilidade da

Guerra, não sõ pela categoria daquella repartição e.dos importantes

serviços que por ella correm, como também porque com esse acto

de justiça haverá um pequeno- augmento de despeza.

Taes são, Sr. Presidente, as informações que ora posso prestar-vos

sobre os differentes serviços do Ministério da Guerra a meu cargo,

e quaesquer outros esclarecimentos que exigirdes serão ministrados-

com toda a solicitude.

Capital Federal, 3 de maio de 1902.

Jí. de Í^edeíros í^allet
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LEIS E DECRETOS

DECRETO IT. 764 — DE 14 DE JUNHO DE 1901

Manda contar a antiguidade da promoção do tenente-coronel João Leocadio Pereira dé
Mello, a esse posto, de 17 de março de 1S94

O Presidente da Republica dos Estados Uuidos do Bra2il:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e cu sancciono a reSoluçãO
seguinte;

Artigo unico. A antig uidade da promoção do tenente-coronel João Léocadib
Pereira de Mello a esse posto deye ser contada de 17 de março de 1894, em quê
foi a primeira vez a elle promovido ; . revogando-se as disposições em con-

trario.

Capital Federal, 14 de Jtmlio de 1901, 13° da Republica.

M. Ferraz de Campos Salies.

J. N. de Medeiros Mallei-,

•DECRETO N. 4.121 — DS 9 DE ACOSTO’ DE 1901

Abre ao Ministério da Guerra o credito especial da quautia de 41:2966898, para occorrer

ao pagamento a docentes em disponibilidade dos institutos militares de ensino, do

gratificações vencidas e a vencer de 19 de abril de 1898 a 31 de dezembro de 1901

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, tendo ouvido o

Tribunal de Contas, na fôrma do disposto no art. 2°, § 2®, n. 2, lettra c, do decreto

legislativo n. 392, de 8 de outubro de 1S9G e usando da autorização conferida pelo
de n. 756, de 5 de janeiro de 1901, resolve abrir ao Ministério da Guerra o

credito especial da quantia de 41:296$898, para occorrer ao pagamento ao
Dr. Alfredo do Nascimento Silva, aos tenontes-coroneis Lauro Sodre e Innoceneio

Serzedello Corroa, ao Dr. Licinio Atlianasio Cardoso, aos majores Lauro MüUer,
Alexandre José Barbosa Lima e João Bernardo de Azevedo Coimbra, ao tenente-

coronel Francisco Alberto Guillon, ao coronel José Freire Bezerril Fontenelle, ao
Senador Joakim de Oliveira Catunda, ao bacliarel Tliomaz Pompeu de Souza



Brazil G a Antonio Augusto do VasconccUos, ao primcii*o dc 4:005!<;2!)0, ao scg^iindo

de â;37C$900, ao terceiro do 1:U»0$S19, ao quarto do 7:394$ 440, ao quinto e sexto do

l:4S2$558,acacla ura, ao sotimo dc 5: 176sl00, ao oitavo de 1:216$090, ao aono do

2:694$947, ao decimo de2:507sl87 c aosdous últimos dc 5:0D0? a cada ura, quautias

estas proveniontos do gratificações vencidas o a voncer dc 19 dc aliril do 1898 a ;u

dedczemfiro dc 1991, que lhes competem era virtude do preceituado no paragraplio

unico do art. 1« do segundo dos citados decretos, na qualidade de lentes, substi-

tutos 0 professores cm disponibilidade dos institutos militares de ensino.

Capital Federal, 9 de agosto do 1901, da Republica.

M. Fjíkuaz de Camcos Salles.

íY. dc Medeiros MallcL

Sr. Presidente da Republica — O decreto legislativo n. 7.56, do õ do janeiro

,
de 1901, declara que o art. 7® da lei n. 560, de 31 de dezembro do 1898, naquülo

que não for contrario aos princípios da disciplina militar, é comprehensivo dos

lentes, substitutos e professores vitalícios dos estabelecimentos militares de ensino,

dependentes do Ministério da Guerra, cujos logares foram extinctos pelo regu-
lamento de 18 de abril do mcímo armo, e manda pagar a asse pessoal docente os

respectivos ordenados o gratificorçoes iníegraes desde a data cm que foram postos
em di^onibilidadc.

Estão nas condições estabelecidas peio citado decreto o Dr. Alfredo do
Nascimento Silva e o tenente-coronel Lauro Sodrô, lentes da extincta Escola
•Superior de Guerra, o tenente-coronel Innocencio Sei*zedello Corrêa e o Dr. Li-
cinio Atlianãsio Cardoso, lentés, o major Lauro Miiller, substituto, os majores
Alexandre José Barbosa Lima e João Bernardo de Azevedo Coimbra, professores,
da extincta Escola Militar de ,4a Capital: o tenente-coronel Francisco Alberto
Guillon, lente da extincta Escola Militar do Estado do Rio Grande do Sul ; o
coronel José Freire Bezerril Fontenelle, o senador Joalvim de Oliveira Catunda, o
bacharel Thomaz Pompeu de Souza Bi-azil e Autonio Augusto de Vasconcellos
professores da extiucta Escola Militar do Estado do Ceará; aos quaes competen^
gratificações vencidas e a vencer de 19 de abril de 1S9S a 31 dê dezembro de 1901,
na importância de 41:296$89S, cabendo ao primeiro 4:60õ.$290, ao segundo 2:376$909Í
ao terceiro 1:160$819, ao quarto 7:394$440, ao quinto e sexto 1:482$558, a cada
um,^ao sétimo 5:176§109, ao oitavo 1:216Ç090, ao nono 2:694$947, ao decimo
â:507$187 e aos dous uitimos õ:600.'j;, a cada ura

.

Sobre a abertura do credito necessário para oceorrer a estes pagamentos,
disposto no art. 2«, § 2», n. 2, lettra c, do decreto legislativo

•j

^ ^ d6 outubro de 1896, o Tribunal de Contas, que foi de parecer que o
referido credito póde ser legaimento aberto.

Por isso apreseuto á vossa assignatura o incluso decreto.

Capital Federal, 9 de agosto de 1901.-7. íy. de Medeiros MMet.



DECRETO W. 4.193— DE 4 DE OUTUBRO DE 1901

Abrô ao Ministério da Guerra o credito extraordinário da quantia do 837^472 para paga-

mento do ordenado do fiel aposentado do oxtincto Arsenal de Guerra do Estado de

Pernambuco João Leopoldino do Rego

O Prosidonte da. Republica dos Estados Unidos do Brazil, usando da autori-

zação quo lhe corifere o decreto n. 79.3, desta data, resolve abrir ao Ministério da

Guerra 0 crelito extraordinário de S37s47ã para pagamento do ordenado do fiel

aposentado do extineto Arsenal de Guerra do Estado de Pernambuco João Leopol-

dino do Rego, a contar de 19 de.janeiro de 1899 a 5 de fevereiro de 1900, visto

não haver sido contemplado nos respectivos orçamentos.

Capital Federal, 4 de outubro de 1901, 13» da Republica.

M. Ferraz de Campos Sali.es.

J. N. de Medeiros Mallet.

lEI N. 796 — DE 25 DE OUTUBRO DE 1901

Fixa as forças de terra para o exercício de 1902

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil

:

Faço saber quo o Congresso Nacional decretou e eu sanceiouo a seguinte lei

;

Art. 1.® As forças de terra para o oxercicio de 1902 constarão ;

§ l.° Dos oíliciaes das differentes classes do exercito ;

§ 2.0 Dos alumnos das escolas militares até 800 praças

;

§ 3.® De 28.160 praças de pret, distribuídas de aecordo com a organização em
vigor, as quaes poderão ser elevadas ao dobro ou mais em circumstancias ex-

traordinárias.

Art. 2.® Estas praças serão obtidas pela fôrma expressa no art. 87. § 4°, da

Constituição 0 na lei n. 2..5Õ6, de 26 de setembro de 1874, com as modificações

estabelecidas nos arts. 3® e 4® da lei n. 39 A, de 30 do janeiro de 1892, continuando

em vigor o paragrapho unicodo art. 2® e o art. 3® da lei n. 391, de 9 de ou-

tubro de 1896.

Art. 3.® Emquanío não for executado o sorteio militar, o tempo de serviço

para os voluntários será do tres annos, podeudo o engajamento dos que tiverem

concluído esse tempo de serviço ter logar por mais de uma vez e por tempo nunca

menor de tres annos de cada rez.

Art. 4.® As praças que, findo o seu tempo do serviço, continuarem sem

interrupção nas fileiras, com engajamento de tres annos pelo menos, terão di-

i*eitò á importância eni dinheiro das poças do fardamento que se abonam gra-

tuitaraente aos recrutas no ensino, e bem assim á gratificação diaria de 250 réis,

estipulada na lei n. 247, de 15 de dezembro de 1891.

Art. 5.® A's ox-praças que de novo se alistarem com engajamento ou reenga-

jamento, por tres annos, terão direito ás peças de fardamento que são abonadas

aos recrutas ne ensino gratuitameote, e á gratificação diavia do 125 réis.



Avfc. 6.'' 0 Grovcrno providoncíari p.uM qiu nas colonias inilitai-cs sojaiu

coayenienteraonto IocalÍ25 i'ias as praças que o dcsojaroiu quando foi*cm osciisas do

serviço poi* conclusão do tempo, jaraatindo-as na posso dos rospoctlvos lotes.

Ai*t. 7.“ O Ministério da Guerra terá uin roslstro dos voluntários, segundo os

Estados onde tenham verificado praça, para o fina de deduzir-so annualraentc do

contingente a ser sorteado em cada Estado (Constituição, art. 87 e seus para-

graplios) 0 numero daquelles voluntários.

Art. 8,0 0 Governo animará a creação do tiro nacional, instituindo prêmios
pecuniários e medalhas de distineção para serem conferidas annualmonte, em
concurso solemne, aos melhores atiradores, deduzindo-sc opportunamente da verta
— Instrucção militar — do orçamento do Ministério da Guerra a importância quo
lor necessária á realização desse serviço.

Art. 9.° Revogam*se as disposições em contrario.

Capital Federal, 25 de outubro de 1901, 13« da Republica.

M. Ferraz de Campos Salles.

J. N. de Medeiros Mo.Uet.

DECRETO IT. 4.238— DE 15 DE NOVEMBRO DE 1901

Crea uma medalha militar como reooahecimento de bons serviços prestados pelos oíliciaes

e praças do exercito e armada

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, em commemo-
raçao da data que a Nação Brazileira hoje celebra, e querendo significar o alto
apreço em que por ella são' tidos os bons serviços prestados pelo exercito
e armada nacionaes, resolve mandar eunbar uma medalha militar, que será
exclusivamente destinada a essas classes e concedida aos olhciaes e praças
que se tornarem dignos pelo mérito e lealdade com que houverem prestado ser-
viços á Patna, rGgulando-se a sua concessão pelas instrucções que a este acom-
panham,. assignadas pelos Miuistros de Estado da Gueri-a c da Marinha.

Capital Federal, 15 de novembro de 1901, 13* da Republica.

iM. Ferraz de Campos Salles.

J. N. de Medeiros Mallet.

José Pinto da Luz.

wpaniam 6 desreto, datado de Hoje, oreando ama medallia

do exercito e armada
e que regulam a respectiva concessão.

Art. 1.0 A medalha militar (3 exclusivamentedesíinadi
nhecimento de bons serviços militares, prestados por officiaes
0 armada em serviço activo.

a patentoar o reco-

0 praças do exercito
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Art. 2.“ A inoclalha toi*ã ii fórma, dimcQ.soes o omblomas do dcsonlio annexo,

tendo no’ vorso gravado « Decroto do 15 de novombro de 1901 », e será usada

pendonto do peito esíiucrdo por uma ílta do gorgorão de soda chamalotada, de

0»*,024 do largura e dc tres listras igiiacs, sendo amarella a do centro e verde as

extremas.

Paragraplio único. Será do ouro, concedida aos militares do
. exercito e

armada om serviço activo que tiverem mais de trinta annos de "bons serviços; de

prata, aos que tiverem mais de vinte annos com os mesmos serviços
; e de

bronze, aos que tiverem mais de dez amaos nas mesmas condições.

Art. 3.® Na contagem do tempo do serviço só se levará em conta o passado

em eíTectivo exercício.

Paragrapho unico. O tempo do campanha é contado pelo dobro.

Art. 4.® Não podem fazer jusá medalha militar e perdem o direito á que

tiverem recebido, sendo prohibidos do usal-a, os militares que, nas condições

do paragrapho unico do art. 2% tenham sido ou forem attingidos por seatença

condemnatoria passada em julgado, quer do juizo militar, quer civil, ainda que

tenha havido perdão da pena, ou repetidas faltas disciplinares que tenham

motivado penas tornadas publicas ou faltas que affectom a moralidade e a

dignidade, das quaos não se tenham podido justificar.

‘Art. 5.® Os officiaes do corpo do saude do exercito e os das classes

annexas da armada teem direito á medalha militar, satisfeitas as prescripções

destas instrucções.

Art. 6.® Para a concessão da medalha militar so observará o seguinte

processo :

§ 1.® Os commandantes de corpos c todas as direcções ou repartições

onde se escripturarem as alterações oceorridas com o pessoal militar remetterão

ao Chefe do Estado-Maior do Exercito ou Armada, desde que o official oü praça

tenha completado o tempo preciso, a respectiva fé de oflicio ou certidão de assen-

tamentos, fazendo acompanhal-a das notas que julgar conveniente paru esclarecer

sobre sua condueta civil e militar, devendo na mesma oceasião formular o

seu juizo.

§ 2.® Processados os papeis na Repartição do Estado-Maior do Exercito

ou da Armada, serão remettidos ao Supremo Tribunal Militar com a informação

do respectivo chefe.

§ 3.® No caso de se acharem em campanha os corpos, cujos ofliciaes ou praças

tenham completado o tempo exigido para a obtenção da medalha, á Repartição do

Estado-Maior será enviada, pelos commandos, apenas uma relaçao de alterações

com todos os esclarecimentos necessários.

§4.® O Supremo Tribunal Militar, depois de conveniente estudo, dirá

em parecer motivado si tf official ou praça está ou não nos casos de obter

a medalha.

§ õ.» Esse parecer, com todos os papeis, servirá de base para o decreto de

concessão dá medalha.
' Art. 7.° Para obtenção da medalha representativa de maior tempo de

serviço, o processo a seguir será exactamente o consignado no artigo anterior e

seus paragraphos.
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Paragraplio unico. A obtenção da medalha de maior numero de annos

exclue 0 uso da de menor, a qual doverá sei* rcstitiiida no acto de receber

aquella.

Art. 8.® Os militares (jue ao tempo de sua reforma já possuirom a medallia

militar poderão continuar a xisal-a.

Art. 9.® As medalhas e fltas serão fornecidas pelo Governo e isentas de qual-

quer despeza, sendo o seu uso obrigatorio nas formaturas.

Capital Federal, 15 de novembro de 1901. — /. iV. de Medeiros Uallet. — José

Tinto da Luz.

35EISETO IT. •1.239 — EB 15 DB NOVEMBRO DE 1901

Abre ao Mnisterio da Guerra o credito extraordinário de 630$000 para occorrer ao pa-

gamentio de diaria a Cândido da Cunha Villela, por haver servido na cominissâo en-

carregada da construcção da linha telegraphica de Cuyabá a Corumbá

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil resolve, usando da

autorização que Ibe coufere o decreto legislativo n. 800, desta data, abrir ao

Ministério da Guerra o credito extraordinário da quantia de 630$000 para occorrer

ao pagamento da diaria de 3$ que competia, de 14 de maio a 9 dezembro dc

1894, a Cândido da Cunha Villela, por haver servido na commissão encarregada

da constrneção da linha telegraphica de Cuyabã o Corumbá.

Capital Federal, 15 de novembro de 1901, 13“ da Republica.

M. Ferka-Z de Campos Sallks.

J. N. de Medeiros Mallel

.

EECRETO N. 1.211 — DE 22 DE NOVEKEBO DE 1901

Abre ao Ministério da Guerra o credito extraordinário de 4:SO0$G30 para cumprimento
da sentença do Supremo Tribunal Federal que mandou pagar ao major Democril.)
Ferreira da Silva 'vencimeu tos que deixou de receber

• O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil resolve, usando da
autorisação que lhe confere o decreto legislativo n. S02, desta data, abrir ao
Ministério da Guerra o credito extraordinário da quantia de 4:806$630 para
cumprir-se a sentença do Supremo Tribunal Federal que mandou pagar ao major
Democrito Ferreira da Silva os veucimentos que deixou de receber na qualidade
de lente em dispunibilidade da extiacta Escola Militar do Estado do Rio Grande
do Sul.

Capital Federal, 22 de novembro de 1901, 13“ da Republica.

M. Fiírraz de Campos Sallks.

J- iV. de Medeiros MaUet.
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DECRETO N. 805 — DE 29 DE NOVEMBRO DE 1901

Autoriza o Governo a confirmar no. primeiro posto de oíUcial do exercito os alteres gra-

duados que tiverem as approvações plenas de que trata o art. 95, do regulamento que

liaixou com o decreto n. 2.8S1, de IS de abril de 189S

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Ilrazil:

Faço saber que o Congresso Nacional d3crotoii e cu sancciono a seguiato re-

solução :

Art. 1." E' 0 Governo autorizado a confirmar, attendendo ás necessárias vagas,

no primeiro posto de olHcial do exercito, os alferes graduados que tiverem obtido

as approvações plenas de que trata o art. 95 do regiilaruento que baixou com o

decreto n. 2.881, do 18 de abril de 1898.

Capital Federal, 29 de novembro de 1901, 13“ da Republica.

M. Feruaz de Campos Sailds.

J. N. do Medeiros Mallel.

DECRETO N. 4.289 — DE 27 DE DEZEMBRO DE 1901

Abre ao Mnisterio da Guerra o credito extraordinário de 4:225^00 para oceorrer ao pa-

gamento do ordenado que compete ao almoxarife do extincto Arsenal do Guerra de

Pernambuco João Climaco dos Santos Bernardes

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil resolvo, usando da

autorização conferida pelo decreto legislativo n. 822, desta data, abrir ao Minis-

tério da Guerra 0 credito extraordinário de 4:22õ$800 para oceorrer ao paga-

mento ao almoxarife do-cxtlncto Arsenal de Guerra de Pernambuco João Climaco

dos Santos Bei*nardes de ordenado que llie compete durante o tempo om^que

esteve respondendo a processo no foro criminal por crime, cuja denuncia foi julgada

improcedente.

Capital Federal., 27 do dezembro de 1901, 13° da Republica.

M. Ferraz de Campos Salles .

J. de Medeiros Mallel.

DECRETO N. 4.290 — BE 27 DE DEZEMBRO DE 1901

Abre ao Ministério da Guon-a o credito de 736:424^000, supplementar á verba 10»-Etapas-

do ?vt. 15 da lei n, 746, de 29 de dezembro de 1900

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil resolve, usando da

autorização conferida polo decreto legislativo n. 823, deita data, abrir ao Minis-

tério da Guerra o croiito de 736:424SOOO, supplomeutar á verba 10“ Ltapas—do

avt. IS dã ldi n. 746, de 29 (ledozembrode 1900.

Capital Federal, 27 do dezembro dc 1901, 13° da Republica.

M. Ferraz de Campos Sailus.

7. N. de Medeiros Mallet.
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PiBdUEirO 17, 821— DE 27 DE DEZEMBEO DB 1901

Dotormiiu (jue os veacimentoa cios aTisiliares dos auditores cio marinha o guerra na Ca-
pital Federal sorão correspondentes aos do capitão dos corpos aiTcgimcnlados do

flicorcito e equipara aos vencimentos daquelles auditores os dos auditores dc guerrn

dos 4® e 6° districtos militares

O Presidente da Repablica dos Estcidos IJaidos do Brazil

:

Faço saber qae o Congresso Nacional decretou c eu saaceiono a seguiute re-

sclução

:

A.rt, 1.® Os vencimentos dos auxiliares dos auditores de marinlia c guerra nn.

{Àapital Federal serão correspondentes aos de capitão nos corpos arregimentados

ilo exercito em serviço activo.

Alt. â,® Os vencinieatos dos auditores dc guerra dos 4" o 6® districtos inilitaro-;

icam equiparados aos dos auditores de guerra c marinha na Capital Federal.

A.rt. 3.® Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o credito necessário para
a esecução desta lei.

Art. 4.® Revogam-se as disposições em contrario.

Capital Federal, 27 de dezembro de 1901, 13® da Republica.

M. Ferraz de Campos Salles.

J. N. de Medeiros Mállet.

Tosê Pinto da Luz.

DSCRETO N. 4.303 — D2 3 EB JÁNEIEO EE 1902

A\>k ao Ministério da Cuerra o credito extraordinário de 13:939^36 para pagamoulo ao
marechal José de Almeida Barreto, em Tirtude de sentença do Supremo rrihunai
Federal

. O Iresideáte da Republica dos Estados Unidos do Brazil resolve, usando da
atiloiização conferida polo decreto legislativo n. 841, desta data, abrir ao Minis-
tério da Guerra o credito oxtraordinario de 13:939,1:336 para pagamento ao ma-
reclial Jesê de Almeida Barreto, em virtude de sentença do Supremo Tribunal
Federal.

Gapital Federal, 3 de janoiro.de 1902, i4»_da Republica.

M. Ferraz de Campos Salles.

J. iV. de Medeiros Mallet.
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SECRETO N. 4.301 - DE 3 SB JANEIRO DE 1902

Al . ao Ministério da Guerra o credito extraordinário de 8:000^000, parn, occorrer ao

^a„j^niento a Camillo José Monteiro des Santos e .Toaqnini Gonçalves d.a Costa,

contra-mestre e raandador da extincta oíílcina de corroeiros do Arsenal de Guerra

(lesta Capital, de gratificação de exercido a que teem d irei lo

0 Presidoote da Republica dos Esèados Unidos do Bi-azil resolve, usando da

autorização conferida pelo decreto legislativo n. S12, desta data, abrir ao

Miaisterio da Guerra o credito extraordinário do oito contos do réis (8:000$)

para pa'^ar a gratificação de exorcicio a quo teein direito Carnillo José Iilonteiro

dos Santos e .Toaquira Gonçalves da Costa, contra-mestro e mandador da extincta

officina do correeiros do Arsenal do GuoiTa desta Capital, cujos serviços são apro-^

voltados na Intendência Geral da Guerra.

Capital Federal, J de janeiro do 1902, 14“ da Republica,-

Ferraz de Campos Saldes.

J. -Y. d$ Medeiros Mallel.

decreto N. S46— DE 10 DE JANEIRO DE 1902

EstatôlecQ que, para o eflbito da percepção do meio toldo e montepio, as íillias casadas

do ofllcial fallecido ficam equiparadas ás solteiras ou viuvas e acs filhos menores de

21 annos, legitimes ou naturaes legitimados

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:

Faço saber que o Cougresso Nacional decretou o eu sancciono a seguinte

resolução:

Art. 1.® Para o elfeito da percepção do meio-soldo e montepio, as fillias

casadas do olficial fallecido ficam equiparadas ás soUeiras ou viuvas o aos lillios

ménores ue 81 annos, legitiraos ou naturaes legitimados.

.áft. 2,® Rovogam-se as disposiçõei cm contrario.

Capital Federal, 10 do janeiro do 1908, 14® da Republica.

Ferraz de Campos Sailes.

J. N. de Medeiros Mallct.

José Pinto da Lu».

DECRETO N. 4.314 —DE 10 DE JANEIRO DE 1903 -

Extingue o Laboratorio Pjrrotecbaico de Matto Grosso

0 Presidente da Republicados Estados Unidos do Bi’‘'tzil resolve, usando da

itutorização conferida pela lei n. 834, de 30 de dezembro de 1901, art. 13, n. V,



cxtinguii* 0 Laboratovii) Pyroteclmic^ do Matto Gms^o, para o qual dou roi,'ula-

monto 0 decreto u. 9.845, do 27 de Janeiro de 1888.

Capital Foderal, 10 de janeiro do 1902, 14® da Republica.

M. Ferraz de Campos Salles.

J. iV. flc Mciexros Mallcl.

DECãETO H. i.315 — SE 10 DE JÂUEIB9 DE 1902

Abre ao Ministério da Guerra o credito especial da quantia de 10:772520(> para occorrer

ao pagamento a docentes em disponibilidade dos institutos militares de ensino, de

gratificações vencidas de 1S9S a 1901,

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil resolve, tendo ouvido

o Tribunal de Contas, na fówna do disposto no art. 2°, § 2% d. 2, lettra c, do

decreto legislatiYo n. 392, de 8 de outubro de 1896, o, usaudo da autorização con-

ferida pelo art. 2" do de n. 756, do 5 de janeiro de 1901, abrir ao Ministério da

Guerra o credito especial da quantia de 10:772.5200, para occorrer ao pagamento

ao Dr. Francisco Lino Soares de Andrade, a Felisberto José de Menezes e, a Ernesto

de la Rivière, aos dons primeiros da de 5:176.sl00 a cada am, e ao ultimo a de

420$0Q0, quantias estas provenientes de gratificações gue venceram: este, em 1898,

eaquelles, de 1898 a 1901, e que lhes competem em virtude do preceituado no para-

grapbo unico do art. i® do segundo dos citados decretos, na qualidade de profes-

sores em disponibilidade dos institutos militares de ensino.

Capital Federal, 10 de janeiro dc 1902, 14» da Republica.

M. Ferraz de Campos Sallus.

J. N. (!e Ifedeiros Mallet.

Sr. Presidente da Republica — O decreto legislativo n. 756, dc 5 de janeiro

de 1901, art. 1°, paragrapho unico, manda pagar os respectivos ordenados o gra-

tificações integraes aos lentes substitutos e professores vitalícios dos institutos

militares de ensino dependentes do Ministério da Guerra, cujos logares foram
extinctos pelo regulamento para o.s mesmos institutos ou posteviormente oceupados

por outros.

Estão comprekeadidos na disposição do que se trata, além dos docentes a quo

se refere o decreto n. .3.993 de 19 dc abril daquclle anno, para pagamento de

cujas gratificações abriu-so -por este docrcto o necessário cre.lito, o Dr, Francisco

Lino Soares de Andrade, Felisberto José de Menezes e límosto de la Rivière, pro-

fossoros, os dous primeiros da oxtincta Escola Militar desta Capital, e o uíti-no

da extincta Escola Militar do Estado do Coará, postos em disponibilidade em 18

de abril de 1898 por offeito da reorganização dos referidos institutos.
Conforme se verifica da inclusa relação, importa a despeza respectiva no

valor de 10:772|200, competindo aos dous primeiros a quantia de 5:1768109 a>
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polativa aos osci*cicio,«; do I8'.i8 a 1001, e ao ultimo a do 420:«;000,

immteloo^crciciodoISM.

Ouvido O TribiiTKiil do Contas, nos tormos do disposto uo art. 2", §•« ,
n. 2,

c do decreto le?islati^ro u. 3'.12, dc 8 do outubro de 1806, sobro a abertura a

^°t\inistcrio do credito cspceial para oceorror ao pagamento cm qiiostão, foi de

Taiwijr que o dito credito pódeser logalraciite aberto.

^

Nestas coudições, subnaotto á vos?a assignatura o (

credito.

Capital Federal, 10 do janeiro de U»02.—/. X ife Medeiros MM.

decreto junto, que abre este

DECRETO N. 4.315 — DE 10 DE JAEEIBO DE 1902

Ake ao Ministério da Guerra o croüto cxlraorditiario de (‘.SilOõslSO para execução

da senbcuça que condemaou a Fazenda Nacional a pagar ao tenente-coronel Procopio

José dos Reis, pjr prejuízos causados durante a revolta de (3 de setembro de 1893-

0 Presidente da Republica, dos E4ados Unidos do Brazil resolve, usando da

automação conferida pjlo decreto legislativo n. 847, desta data, abrir ao Minis-

tério da Guerra o credito extraordinário deiJS: 195$189 para execução da sentença

em ultima instancia, que condemnou a Fazenda Nacional apagaraotcuente--

coronel Procopio José dos Reis, por si o como representante da firiua commercial

Procopio José dos Reis &Comp., por prejuizos causados em seu estabelecimento

commercial c propriedade, em Magé, Estado do Rio dc Janeiro, por occasiao da

revolta de 6 de setembro de 1893.

Capital Federal,: 10 de janeiro de 1902, 14" da Republica.

M. Fkruaz de C.oipos Salles.

r AT ,7t> '\rp.ilAYt

DECRETO N. 4.317 — EE 10 EE JANEIRO EE 1902

Abre ao Ministério da Guerra o credito especial da quantia de f20:2^Sí2i para pa^-

menlo de vencimentos aos docentes postos em disponibilidade por e eito ar o

zação dos institutos militares de ensino

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, tendo

^
bunalde Contas, e usando da autorização que Ibe confere o ain. o

n
gislativo n. 756,-de 5 de janeiro dc 1901. resolve abrir ao Ministério

credito especial da quantia de 120 :234$721 para pagamento ^ tim* effeito
1898 a 1901 a que teem direito os docentes postos em disponi ^ ^

®

da reorganização dos institutos militares dc ensino, sendo . ao major

v

Machado, 5;063$059; tenente-coronel Lauro Sodré, 5:063i?0o9 ;
majoi
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riano Miillei’, 3:554$I35; coi’OiiclJosõ Fi'Oii’c nczüiril Fontciiallo, 3;55<|)j;i3r); .loaUim

Catunda, 3:554§135; eoronol Hcaviqiio Vallaclaros, 2:428sni’>3 ; tcaoate-coromjl
lano

cencio Sorzodollo Con*Ca, 1:8S7$375; tonontc-coroncl Francisco Alborto Giülion

3: 129,$018 ; major Aloxandro José Barbosa Lima, 3:554,'«:135; coroacl .João Candilò

Jacqnes, 7:399$994; coronel Luiz CclosÈinodo Castro, 1:I82$791
; teiiontn-coi-onoi

Antonio Gabriel (Io Mor.acs llcgo, 7:399,^99J; tonctitc-coroncl Alfredo Cândido
de

Moraes Rogo, 7:399$994 ; tcncnto-ooronol Thoopliilo Barroto Vuuna, 7:39!)$'jf)j.

tenente-coronel Henriaiio Alborto Carlos, 7:.399|994 ; major Ignacio de Alencastro

Guimarãos, 7;399.$994 ; major Alcobiades Martins Rangel, 7:399$994
; major An-

tonio José Dias dc Olircira, 2:370$97G
;

toaciite Annibal Eloy Cardoso, 7 :399$994 .

major Jonatbas de Mello Barreto, 3:0 12S248; major Dcmocrito Ferreira da Silva

5:179.'j994; Dr. Francisco Ferreira Braga, 5: 179.$994 ; Dr. Frctlerieo Marinho dí

Azevodo, 5:179.$994; Dr. Augusto Daniel do Araújo Lima, 3:O31,$06(>
; Dr. Cân-

dido (leHollanda Costa Freire, 4:129.s992.

Capital Federal, 10 dc janeiro dc 1902, 14'’ da Republica.

M. Ferraz de Campos Salles.

/. iV. fie Medeiros ]>raUet

.

Sr. Presidonto da Republwa—O decreto legislativo n. 755, de 5 de janeiro dc
1901, artigo 1% paragraplio iinico, manda pagar os vencimentos integrans aos
lentes, substitutos c professores vitalícios dos institutos railitaros de ensino depen-
dentes do Ministério da Guerra, cujos logarcs foram ox tine to.s pelo regulamento
para os mesmos institutos ou posteriormente oceupados por oati’os.

Estão comprebendidos na disposi:,ão dc quo se trata os docentes mencionados
nas duas inclusas relações.

Conforme se verifica das mosmas relações, importa a despeza das gratificações
que mes competem, de 1898 a 1901, na quantia de 120:234.s72L

Ouvido 0 Tribunal do Coutas, nos termos do disposto no arí 2-> § n
=5

letti-a C, do deemeto legislativo n. 392, de 8 de outubro de 1896, sobre a abertura à
CSC Ministério do credito especial para oceorror ao pagamento em questão, foi
ele de parecer que o dito credito peide ser logalmento aberto.

crodit^™’
^ a.ssignatura o decreto juuto, abrindo o aUudido

Capital Federal, 10 de janeiro dc 1902.-/. rh Medeiros MoMei,

DECRETO ir. 4.339— DE 7 DE TE7EBEIS0 DE 1902

° «Ia quantia de i4:18&$170 para pagamento (ia

IMi a 31 dedtecrátt» do comnte.amo
’ í'

ecieíô n. 821, de 2/ de dezembro do 1901, e dopois



(Ic onv'l(lü ü Tribunal <lo Goiiia.s, rc.sulvoal.irii* ao M!.ni.sterio da CiuciTa o crcdilo

cia çniantia <lo 14:188s!l70. para pagamento d.a lUirereoça dus voneinaonto.s dos

auditores dc gaorrad.' 4'* c 6® di.stricto.s milil.avc3,í, do quo trata o aid. 2» do mc.smo

dccroto, no p:!i'iodo ile 27 dc clozombro citado a 31 de dezembro do correate anoo,

sendo 188§170 p:uu o exorcicio do lOOl o 14:flOas para o do 1902.

Capital Fc;Ioim. 1
,

7 dn Iiivereir.) do 1002 , 14'’ da llepiildica.

)r. FRURA.Z DK CA.jn’03 SaLTíKS.

.7. íT. de Medeiros Mallcl.

Sr- Prosidonte da Ropullic.a— Paiv, que s:; po.ssa dar cumprimento .ao ciun

dispõe o art. 2® do decroto n. 821, <te 27 de dezombro de 1001, mand.audo equiparai’

os vencimentos dos au.Uíorc.s de guorra do 4» o 6» distrietos militares ao.s do auditor

de gueiva da Capital Federal, lorna-so neces-sari v a abertiu\a do uni credito da

quantia dc 14: 18S$170, de aceordo com o disposto no art. 3“ d.o mesmo decreto,

para pagamento do tae.s yeiicimoiitos, ue poriodo decorrido de 27 de dezembro

citado a 31 de dezembro do corrente aii no, sen lo 1SS$170 p ira o oxercicio de 1901 o

14:000.^ para o de 1902.

Ouvido a respeito o Trllmual do Coat:is, foi este do par.iccr qiio o referido

credito póde sor Icgralnioiiíe aborto, èomo so verifica do.s incliisus papeis.

Venho, pois, submettor á vo.s.‘^a assigmitar,'. o decreto junto, abriado ao Minis-

tério da Guerra o mencionado credito para oceorror ao pagamento dessa despeza-

Capital Federal, 7 <Ic fevereiro de 1902.— J. N. ileModoiros Mallet.

DECBETO N. 4.347 — DE 31 DE PEVEBEIBO IS 1902

Approva novo plano de arreianienfco para o exercito

0 Presidente da Republica dos Estados Unidos do 'Brazil, usando da autori-

zação concedida pelo Poder LogirdatiTO, na lei n. 834, de 3 de dezembro dc 1901,

n. VII do art. 14, resolvo appvovar o novo plano de arrolamento para a montada

dos offlciacs e praças do exercito, o qual a este acompanha, itssignado pelo marechal

Joã> Nopomuceno de IMoJ.oiros Mallot, Ministro de Estãdo da Guorra, ficando assim

revogados os decretos us. 1729 A c 1903.de II dejunlioc 3 dc dezembro dc 1894^

0 primeiro na parto relativa a avroiaraciito c o segundo quanto ao art. 3®i

Caiiital Federal, 21 dc fevereiro de 1902, 14*^ da Republica.

M. FElltt.4Z DE C-^MPOS S.^LLES;

J, N. de jiledeircs Malleti
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Plano de arroiainento pai‘a montada do olfieiacs c pi’iu;as do

cxereito, approvcado poi* decreto ii.'4.o47, dc 21 dc Icm^ciro

do 1902

MONTAI>A niá OKKlCIAli!)

Baixoiva — Do sol;». íiiuv, cam ;30 dn coiiiiu-imoiifcti. f«jiiditl.o;».i(íi>"'.Or>.di.s

exti*ftiindadc$. iia parto co.'i‘C.<i)ond«nr.t!ác,»!iuiin{i vertoliral.

Sorig-oto— CoraO'%ySdocomjH*iimnfco, iaoiUdo‘s>i>Tii\!os coxins, o :>o cuinii nú
(lo: ;uTiri:ução c>iii liasccÍTOs dc luaileiiu (i C-!.bc(:o.< (le forro l.»atidi.i (lo0"',02o. <lo l;u-

giira cO'%005 (kícspossura, C(.»ll<.icud:t, íU‘m;nçã(> com o.< coxins sob.'(í uin j ilanr.

liorizonUl, í',alfcti/;i. das c \b:!iv(,s, aciin-,i<bs.sepI »,no. seivl D'%S2 jaiM. v. :i.nteri.oL* n

0"',2D para aposliorioi*. mcdiilos d<!.s.lc a :M*osfca superior. Tiíril du;i.s argol:».; iltt

mntiiL Inunco coni 0"',O4 tk» diaiuotrw oxksrior na oaboça iinúírior. para ])r(índc,- o
IXiitoi-.il c :isbolç;í.s, dons grampos na posterior para-:w correias da malct:i. c iinia

argola taml.iein do metal Lraaco e o mesmo diâmetro do> acima p;iv;i. lech:(r(.

porta-espada.

Qiuxtro 2'o*lueii’.scluivotas de mcfal braoico par.i proiider os coxius c ;l c;tr.oia

0 umacliapadc íerro, iü cada hv.lo, para os recfeangulos movoisqao dão passagens
ao^ló res; estas cbapa.! devem estar prog;id;(,silo modo q[ue os lóros tomem i'.p>n-

sição ligoAusaiueiite vertical. Uma tiia d.e sola forr.iril o espaçe entra as duas
cabeças, i)ren(.leado-s3 as basteiras por tentas dc sola.

Coxias— Dous acolchoados, íbrrando as basteiras e prendendo-se ú armação
pelas cliavetas, de modo que seja facil a sua eollocação e retirada.

Carona — Do sola, imitação de couro de porco, preta, lustros:» o lavrada; divi-
dida em duas partes, preniendo-seá armação pehis cliayct:is

; será arredondada na
anterior c dovcnl exceder apenas 0-,0l> a aba da empa, no sentido vertical ; :is

suas iuas partes se fixiuxl o travessão do couro, com i)>M2 n.a maior largura c
0'»,06 junto ás duas meias argohis quo o terminara

; essas torâo O"',055 deaifctira c
O'“,00S dc espessura.

De cada lado da parte anterior, duas lendas permLttirão a passagem das
correias das bolsas. .

T j
imitação dc couro de porco, acolclioada em

sentido
comprimento do eavallo c os das abas uo

caDec-í.i T guarnecida do virola de metal branco n:is

í(ítr!t .

'

mie uartinrto^^^^
cubeças do scrigote o so íixani por uma correia

existente
'le traz, irã pola parte dcbíiixo se prender a uma fivela

havorá dout^^nn^*^
co,da, com argolas do lerro dc 0™,11 de diâmetro exterior:

de largura,
inodelo commum, com I metro de comprimento o o»',025
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Estriljos— Dg moia picaria, dc iacf.al branco, com o cojx) intGiramontc liso 0

0 escudo nacional no centro, tondo O"',078 para altnra do aro e Ò'",060 para altura

do copo ;
serão reforçados na parto interna do copo por um travessão.

Bocaes — Lisos 0 cliatos dc metei branco, coni 0"’.ã0 de comprimento, 0''^,28dG

largara, tendo nas extremidades virulas do mesmo metal.

Loros— Modelo commum, do sola ainarolla

.

Bolsas — Arredondadas na parte inferior, com 0 »,24 dc comprimento, 0“,15

de largura e 0“,0S5 do altura, quando cheias, foclialas por uma capa, abotoando

por meio de um botão dc cabeça circular
;
uma corceia estreita com fivela, pas-

sando por baixo da capa c pelas fondas da carona fixará a bolsa a esta
; na capa

terá 0 escudo nacional c por baixo o numero do regimento ; a> bolsas prendor-se-

hão ás argolas da frente do scrigote por correias com fivelas de fórraa elliptica c

uma á outra por uma correia passando por baixo da capa do serigote.

As bolsas 0 correias i*espectivas serão I lo sola imitação dc couro dc porco,

preta, lustrosa e o numero, escudo, fivelas c botões, dc metal branco.

Maleta—De forma cylindrica, com as seguintes dimensões: diâmetro das bases

O'",0S, altura 0'",30
;
prend.er-se-ha á parte posterior do scrigote por duas correias»

passando pelos grampos alli existentcá e uma outra correia servirápma feclial-as;

as fivellas serão do fórraa cllipf.ca c xis circumforeucias das bases serão guarne-

cidas com molas dc metal 0 os centres tios circulos com escudos nacionaes
;
todo 0

metal será branco, c a sola preta, lustrosa, imitação de couro dc porco.

Porta-espada—Do mesmo couro que 0 da maleta, com 0“sl6 de comprimento,

O^jOS de largura na parte superior c O“,06 na inferior, com duas correias e fivelas

ellipticas, de metal braueo, sondo uma para fixar a espada 0 outra para fixar 0

poria ao serigote.

Froio—Com alavancas e barbella de metal branco.

Rodeas—Formada cada uma de tros segmentos, ligadas por argolas de 0«,30

de diâmetro exterior, com passadores do 0‘",15 de comprimento e botões redondos

dos dous lados ; torminarão cm palma e se poderão abotoar uma á outra ; 0 com-

primento total será de dous metros.

Cabeçada—Com quatro argolas iguacs ás das redeas, passadores c botões ;
terá

uma fivela na parte superior, oade também existirá um botão com presillia para

prender a cabeçada ao buçaletc ; não terã testeira nem focinheira.

Buçalete—Com argolas dc O'",032 de diâmetro exterior, monos a do fiador que

terá 0“ 040, passadores e botões, sendo a testeira e focinheira lisas, isto é, feitas

cada uma de uma só peça, e não terão ligação iLirecta.

Cahresto—Com tres argolas ile O"‘,0o2 de diâmetro, passadores e hotões re-

dondos dos dous lados

.

Peitoral—Terá um escudo na parte central e gamarra ; tanto esta como as

pontas so prenderão por combinação de argolas e botões, passadores, como nas

outras peças.

Rabicho—Com uma peça motallica constituída pelo escudo, ao qual estarao

soldadas as argolas que corrospondoni ás dua; pernas do rabicho e á fivela supe-

rior
; a boneca ligada por duas fivclxis ellipticas ;

passadores como nas outras

peças.

Maneia—Com uma argola, passadores e botões.

G. *



Todas a? argolas, passadores, botõos, íivelas o escudos das peças acima
( rodeas

cabeçadas, etc.), serão do metal braaco e as presilhas serão indopendontes das

peças, para facil substiliuição.

Pa^a os covpQS desta Capital, so/ão as rodeas, cabeçadas, biiçalotcs, cabro4o,
peitoral, rabicho ohnaueia, de sola ouvernisada dos dous lados, c para os outros
corpos de couro de gado vaccuiu.

Schaibraclc — Do pauno igual ao dolinan, proudenJo-so ao sorigote por encaixe
nas cabeças e pelas corroías das bolsas o malota : para o primeiro uniforme serão
guarnecidos de galão de duro de O"»,03 do largura e terão nas pontas o escudo e
numero do metal braaco.

Pellego — De lã commum cora as dimensões minimas de I™,20 x 0™,60.

Sobresinclia — De cadarço encarnado com pontas de couro e fivela.

MONTADA. DE PHAÇAS

Baixeiro O mesmo da montada do offiiciaes.

Serigote — O da montada de olfieiaes com as seguintes alterações : suppressão
da mola e do escudo nas^ cabeças da capa, as argolas, grampos e cliavetão serão de
erro branco, a carona lisa, tendo apenas dous frisos, será bem como as cabeças da
capa, de sola preta, sem lustro.

Barrigueira - A mesma da montada de ofiiciaes.

Látegos —Idem.
Estribos (par) -- De metal amarello com OMO de altura ; em um dellos la-Tora um cachimbo para lança, de fôrma troneonica com um peauenofuro na base

inferior 0 que tera 0=”,030 o 0“ 028 para diâmetro das bases e 0«.055 de alturaB^aes- De metal amarello, lisos, com 0M5 de comprimento

.

Loros— Jíodelo commum.

montadas dos officiaes, mas de sola preta, sem lustrosubstitmndo-se 0 metal branco por amarello e supprimindo-se e escudo.

«
officiaes, mas de sola preta sem lustro

las amSnlT"
“ “

<= com flve-

de metal amarello os botõtreLgo^lÍ
supprimindo os passadores e sendo

Buçalete — idem.

Cabresto—^Idem.

Maneia—Ilom.

0 PO..™.,

A.
.Oleas, cW^ala, oto.

. sa^ taaop»,estos aas petas.
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Pava os corpos desta Capital, as rodoas, caljoçulas, buçalotoj, cabresto,

maneias, peitoracs e rabiclios serão Ibitos de sola preta, sem lustro o para os

outros de couro do gaduvaccum.

Porta-clavina— Do sola ara’i.rella, ora 0'",88 dc comprimento, prendondo-so

a uma argola do lado diroira da cabida posterior do serigote por meio de uma

fivela com correi '.
;
uma outra correia servirá para fixar a clavina ao porta o

Tima torceira para ligar esto á argola <la barrigucira.

Alforges De sola ainarella, ligados por uma tira Uirga e inteiriça de sola,

0 por outra, mais estreita, soparando-se era duas auc so prendem por uma fivola

;

a mais larga é destinada a apoiar-se nos prolongamontos post n-ioros das bastei-

ras e a mais estreita na armação, por baixo da capa; duas correias com fivelas

prendem os alforges ás argolas da barrigucira ;
cala alforge tem, por baixo da

capa quQ o feclia, um pequeno bolso, são arredondados na parte inlerior e toem

as seguintes dimensões: 0”s32x0°s32x0"',10.

Pellegos Do lã commum, sondo as dimensões minimas 1™,20x0“,60.

Sobresincha— Do couro, com fivela.

Capa para poncho- De sola preta, sem lustro,c om correias c fivelas.

Scliaibrack— Como o da inontad^!. de officiaes, guarnecido, porém, de uma

listra encarnada de 0“,04, vivos brancos para a cavallaria e carmesim para

artilliaria e o numero do regimento em metal amarello nas pontas.

Bornal para milho— De lona, com cabeçada dc sola e fivela.

Balde— De lona, de fôrma cyliadrica, com 0“,25 de diâmetro na bocea o

0-30 do altura, com uma alça de lona com punho dc madeira forrada de

^'"'"^pparolho de limpeza -Composto de uma raspadeira, som cabo e com alça

d) couro para enfiar a mão, uma escova de raiz, uma de cabollo com

costas forraüas de sola. um pente, uma esponja commum e uma tesoui^a de

tosar ; sorã acondicionado cm um sacco de brim ou lona com tirauiespaia

conduzido a tiracollo no serviço de limpeza da cavaUiada.

OBSERV.VÇÕES

1.

» 0 shaibrack faz sempre parte do primeiro

os officiaes e praças usarem o shaibrack de listra encarnada e

em formaturas e outros serviços de segundo uniforme, quan o i

2.

» O pellego, sobresincha e alforges só serão usados em ordem de marcha.

3.

» O porta-clavina só será usado quando for necessário.
temno

4.0 Em exercicio, serviços e formaturas de pequena duraçao com o mmpo

bom, 0 poncho será substituído pela maleta.
amis

5.. SO em ordm demasia, os

ponchos m garupa, cohtinuando, porém, dhpensados (hoso na. ronsta. qno

passarem naquella ordem.

5.. Para serviço de campo, cada praça recebera um maucader, e cada <5

quadrào quatro laços de couro trançado.



7.0 Os corpos terão cm arrecadação peças avulsas do scrigoto o mais arreia-
monto eiu (luantidado que o Govorno dotorininará, segundo as probabili .ados do
estrago de cada uma.

Capital Federal, 31 de fevereiro de 1002.— J. N. de Medeiros 2rallct.

Sr, Presidente da Republica—De ha muito cogitava remover os graves defei-
tos apresentados por profissionaes no arreiamento eni uso para montada dos oíli-
ciaes e praças dos corpos de cavallaria e dos regimentos de artilharia do nosso
exercito, mão sendo entre outros o menor a falta de uniformidade, por existir ma^ts
de um typo. e em eada typo, ainda desigualdades sensiveis.

Tendo a firma Enriaiie Briggcman & Comp. apresentado a este Ministério nm
modelo de arreio militar, de sua invenção e pr.vilegio, deliberei mandar proce-
der a senos estudos e experiencias de modo a ter uma base para julgar de sua
utilidade.

bilsadaJosá Mu-Ia Marinho da Silva, tcnonte-coronel
Josí Caetao dc Fana, commandante do 1> règmento dc cavallaria, e major Luiz

dc sua acceitai-ão sob o <1«-
plo ponto de vista technico e economico.

Depois de ter recebido doíalliado parecer,- anaüzando o iustifionndr. ..n n

mo«daacsorp»forHoa,nc,,,rnodolo,ordono;q„ete^^^
e trazidos a mmlia presença para verificar da superioridade prcconizala neh cLlmissao. Assistiram também a essas provas os Srs. marechal Chef- rin F f

•^«co^icdo.d^

a este ulümo, em 191<;284 p
^ proposto, 6 íavoi-avol

daspracas. .íZTZl ^ "

0 I®dt'S:“tiS -"^-bnoato sobro

cada^a .saafparC::^^^^ »odolo, Pordac

para o nosso ^Sferio 4-e oila trasladada

“«»• « íbde appollar para

noonto. abusem, olo.Z7oTeZZZZ:T^^^’
da duração do privilegio c em libras p<sIp i-

^ preço fi.xo para o tempo
i-eduzirádc muito com a .subida do cambio

cambio do dia

continufra^necer ^0x^0^ “3;o possam, por qualquer motivo
veioito,e.t.dmndoquo,nossocaso,ellos

abrem mão do



respectivo pvivilogio cni favor do Govitrno, quo poderá, nos seus a,i*soa3.cs e oin esta*

telocimontos particulares miadar conficcionar avreios do i,ypo.do sua iavenoão.

Tendo o:n vista r.udo quanto fi:a exp »sto. julíío conveniente aJ.optai'-sj no

nosso exercito esto novo modelo do arr.no nailiiar, pjLo que apresenío á vossa con-

sideração 0 decreto que modifica os typos do arroiaraenno adopr,ados pelos docretos

ns. 1729 A 0 1903, do 11 dcjunlio e 3 dc ilezcinbro 'lo quo flearão rovogados

nas partes refer mtos a oste assumpto.

Capital Federal, 21 do foveiunro do 1902.—J. .V. He UeHexros Mallet.

DECRETO IT. 436S— DE 18 DE MARÇO DE 1902

Abre ao Ministério cia Guerra o credito da quantia de 127;099$320, supplementar ao § 11

— Classes inactivas — do art. 15 da lei n. 745, de 29 de dezembro de 1909.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, resolve, tendo ouvido

0 Tribunal de Contas, na fôrma do disposto no art. 2'>, § 2%n. 2, lettra c, do de-

creto legislativo n. 392, de 8 de outubro de 1896, e usando da autorização conferida

pelo art. 29, § 1°, da lei n. 74ô, de 29 de dezembro de 1900, abrir ao Ministério da

Guerra o credito da quantia de cente e vinte e sete contos noventa e nove mil tre-

zentos e vinte e nove réis
( 127:099$329 ), supplementar ao § 11 — Classes inactivas

— do art . 15 da citada lei

.

Capital Federal, 18 de março de 1902, 14° da Republica.

M. Ferraz de Campos Salles.

7. iV. de Medeiros Mallet.

Sr. Presidente da Republica— A despeza com o pagamento de vencimentos dos

oíficiaes e praças reformados do Exercito, elevada pelo augmento do soldo desde

1890 e posteriormente pelo accrescimo de quotas, ainda não pôde ser reduzida, por-

que as baixas que se dão, em sua maioria referentes ao dimiuuto soldo anterior,

não cbegam para fazer face ao pagamento de vencimentos de novos reformados.

Entretanto, a lei n. 743, de 29 de dezembro de 1900, ao fixar as despezas com

os serviços a cargo deste Ministério, para o exercicio-de 1901, reduziu no art. 15

§ 11 — Classes inactivas—, de 100:000$ o credito pedido pelo Governo.

Assim, concedido o credito de 1 .901 :369-$956, a despeza eleva-se a 2.02S:469$285

com 0 excesso de 127:099$329, o qual seria de 27:099.<329, se não si tivesse dado

aquella reducção.

Permittindo a citada lei, no art. 29, § 1", e na tabella B a ella annexa, a aber-

tura de credito supplementar ao § 1 1 do referido art. 15, pelo soldo de oflSciaes e

praças reformados, ouviu-se o Tribunal de Contas, nos termos do disposto no art. 2®,

§2", n. 2, lettra c, do decreto legislativo n. 893, de 8 de outubro de 1896, sobre a

abertura do credito de 127:099$329, supplementar ao § 11 deste artigo, no exercício

de 1901, em vista da inclusa demoustração por cópia, apreseutada pela Direcção

Seral de Contubilidade da Guerra, sendo o mesmo tribunal de parecer que tal cre-

dito póde ser legalmente aberto.

Em taes condições, apresento á vossa assignatura o decreto junto.

Capital Federal, 17 de março de 1902.— /. de Medeiros Mallet.



DICBETO N. 4372 — BE 22 DE KABÇO DE 1903

Abre ao Ministério da Guerra o credito especial da quantia de 4S0$ para pagamento ao

toaente-coroneldo quadro especial do orercito José Faustino da Silva, da gratilicnçfio

que deisou de receber, de 1 de janeiro a IS de abril de 189S, como professor da extincta

Escola Militar do Estado do Ceará.

O Presideate da Repablica dos Estados Unidos do Brasil, usando da attribuição

qiielhe confere o art. do decreto legislativo n. 756, de 5 de janeiro de 1901, e

tendo ouvido o Tribunal de Contas, resolve abrir ao Ministério da Guerra o cre-

dito especial da quantia de 480$ para pagamento ao tenente-coronel do quadro es-

pecial do exercito José Faustino da Silva, da gratificação que deixou de receber, de

1 de janeiro a 18 de abril de 1898, como professor da extincta Escola Militar do Es-

tado do Ceará.

Capital Federal, 29 de março de 1902, 14° da Republica.

M. Ferraz de Campos Sívlles.

J. N. de Medeiros Mallct.

Sr. Presidente da Republica— Tendo o tenente-coronel do quadro especial do

exercito José Faustino da Silva direito á gratificação de 480$, que deixou de re-

ceber como professor da extincta Escola Militar do Estado do Ceará
,

no periodo

decorrido de 1 de janeiro a 18 de abril de 1898, torna-se necessária a abertura

desse credito.

Consultado o Tribunal de Contas sobre a mesma abertura, nos termos do

art. 2°, § 2®, n. 2, lettra C,do decreto legislativo n. 392, de 8 de outubro de 1896,

é elle de parecer que pode o referido credito ser legalmente aberto.
Venho, pois, submetter á vossa assignaturao respectivo decreto.

Capital Federal, 29 de março de 1902.— J. N. de Medeiros Mallet,

DECBETO K. 4383— DE 11 DE ABEH DE 1900

Abre ao Miaisterio da Guerra o credito extraordinário de 2:414$476 para occorrer ao paga-
meuto de diflfereaças de ordenado que deixou de receber o major do quadro especial

do exercito Joaatbas de Mello Barreto, professor do Collegio Militar.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil resolve, usando da
autorização conferida pelo decreto legislativo n. 848, desta data, abrir ao

Ministério da Guerra o credito extraordinaiúo de 2:414$476 para occorrer ao
pagamento de diflierenças de ordenado que deixou de receber o major do quadro
eapecial do exercito Jonathas de Mello Barreto, professor do Collegio Militar.

Capital Federal, 11 de abril de 1902, 14» da Republica.

M, Ferraz de Campos Salles.

J* N, de Medeiros Mallet,
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AVISOS E PORTARIAS



AVISOS E PORTARIAS

AHSO IS IS DS 3USS11I) DE 190:

Ministério da Gaorra— Eio dc Janeiro, IS do .
janeiro de 1001 — M. 121.

Sr. Cliefedo Estado-;^[aior do Exercito — Doclaro-vos que o Sr, Presidente da

Repullica, conformando-se com 0 parecer do Supremo rribunal Militar, ewado

em consnlta do 1" do me2 findo, resolveu cm 11 do corrente raez deferir o reiiue-

rimento em que o capitão medico do ciasse do exercito Dr. Arthur Grato Alvos

Carnaula pedia sor promovido ao posto iniraediato, em resarciraento do prejuízo

que allejoa ter soITrido com a sua transferencia para a 2^ classe do mesnio exer;

ercito, c mandar q.ve se lhe conte a antiguidade daquelle posto dc 27 de março dc

1890, em que forann promovidos diversos odiciaes mais modernos que elle, e se

lhe dd aecesso ao posto de major medico dc 3" classe com anúguidade dc 20 dc

julho dc 1896, em que foi promovido o major inciUco dc 3''' classe Dr. Francisco

Joaquim Ferreira INlna, tamhem mais moderno que ellc.

Oiitrosim, vos declaro que, de aceordo com essa resolução, é o requerente

promovido nesta data ao posto de major moiieo deS'^ classe do cxcrcito-

Saude 0 fraternidade .

—

7. A" de 3Iedeiros Mallet.

COXSUirA A OUE SE REFERE O AVISO SUPRA

Si‘- Presidente da Republica — Por iiitormciio do Ministério da Guerra, cm

aviso n. 135, dc 17 dc novembro ultimo, mandastes a esce tribunal, para consultar

com seu parecer, o requerimento cm qu>! o capitão medico do 4-' classe do exer-

cito Dr. Arthur Grato .Ures Carnaúba podo promoção ao posto de major medico

de 3^ classe, cm rosareimento do prejuízo que allcga ter soIlVido cm coiiscqucncia

«lo sua passagem pai’a a elasse do oxereito.

A D secção da Dirceção Gí-cral «ic Saude do Exercito, informando osse reque-

rimento diz:

«A secção informa que o peticionário entrou para o corpo de saude como

2“ cirurgião a 12 de a-zosto de 1879 o. por docrcto dc 5 do março dc 1890, foi

-[fansferido para a 2' ciasse do excrcitn. sem tirÁivo declarado, revertendo á

D classe por doeveto do 2 dc jiinhn d) aicsmo aiino. co o.o capitão medico dc

classe, em virtudo da reforma do corpo do saudo, pola qual os 2"' cirurgiões

limam transformados em capifães mcdicvis de classe om 27 do março do men'

cionado anno.

A 13 (Ic abril do 1802, o requereuto pediu ao Presitlento da Republica para

sor collocado no AhnaiMk MiliUv' acima do ciiUão capiuio medico dc 4=^ dasso



])r. Francisco Joaquim Foircifa Niua, c ossa potição foi indeferida a 4 de jullio

do 1895, declarando o Presidente da Ilepublica não se conformar com o parecer do

Conselho Siiproino Militar, exarado cm consulta de I de a;:osto do 1892, por não

ter o peticionário apresentado sui reclamação dentim do prazo concedido pc!n

regulaincato do 31 de março de 1851

.

Em aviso do Ministério da Guerra de 26 de maio do corrente anno, o Exm. Sr.

Pi’csidcnte da Republica mandou declarar ao Supremo Tribunal Militar qnc a 2l
do mesmo nicz resolvera conformar-se cora o parecer do Conselho Supremo Mi-

liéar, exarado om consulta de 30 do janeiro de 1893, c, portanto, deferir o requo-
Timento ora quo o tenente pliarmaceutico de 4» classe do exercito Euirenio Jo.sú

Ferreira Baptista pediu que sua antiguidade do posto do tenente íbsse contada de
27 de março de 1890, em qae forani promovidos aifores pharmacoutieos mais mo-
dernos do que elle, c bom assim que, de aceordo cora essa resolução, fo.ssc o rcqiu-
fente promovido ao posto de capicão pharmaceutieo de 3» classe.

Ora, 0 peticionário c 0 capitão pliarmaceutico Eugênio José Ferreira Baptista
eram ambos officiaos do primeiro pasto do extincto corpo de saude do exercito.
quando, por decreto de 5 de março de 1890, foram, como outros oíliciaes cm
circumstanciaes idênticas, transferidos para a 2=» classe, sem declaração Jc
motivo.

: ;

A 2 de junho do mesmo anno reverteram á 1® classe, uns na qualidade de
tenentes pharmaceuticos de 4» classe e os outros na dc capitães moclicos de 4--^ classe,
porque, om virtude da reorganização do corpo sanitario, a 27 de março do citado
anno, os antigos 2o« cirurgiões tiaham sido promovidos a capitães médicos dc
4^ classe e os alferes pliarmaceuticos a, tenentes pharmaceuticos de 4» classe ;

porém, como foram considerados promovidos na data da sua reversão á 1» classe!
foram collocados noAhnanak Milüar abai.vo dos seus eoUegiis, que tinham sido

= promovidos a 2rde- março, ^ embora osses íoéèax inais^ mMeraos; ^anto ' í ' ^i-
gu-dade de praça.

Apresentaram ambos suas reclamações em 1892 : o capitão- medico dc 4=^ classe
Dr. Arthur Grato Alvos Carnaúba a 13 de abril c o tenente pliarmaceutico de
4 classe Eugemo José Ferreira Baptista em maio, portanto em data posterior á
la petição do piúmoiro.

• Por ISSO, SI 0 tenente pliarmaceutico de 4=^ classe Eugênio Josá Ferreira
Baptista foi a^tteadido, em virtude do parecer do Conselho Supremo Militar, evara-
do em consulta de 30 de .ianoiro de 1893, parece que por equidade i^ual favormoreco ojetooaano, quj estt nas nsismas eireúmstancias, qiio uriolou sui

TI

-0
.1 Jort « om«o

..^ppItiaTClTHunlte pwocoi-, <iu(j motiroa a resolução de 84 do maio do correnteMM, » lual aimuUoa a deddejmiTode 1S93, piibUcadi em ordem do dia n. C5C,da estmeta Eopartiçao do Ajadaato flonei-al, de 31 do referido mez de jaílio

'

E O que parece a esta secção.»
- 9-director geral de saude concorda com a la seeçãbi

A 4“^ secçao do Estado-Maior do Exercito -• »

0 supremo Tribunal Militar, de L X el a -

“

íucm-te maoden contar anU.nudadcXrordcta^^^^^^^^^



pela fcsolução de 24 do maio ultimo, c que, em conscriuoncia dosb facto, foi pvo-

ínovido a capitão no raejrao dia 24 :

£• ([q parecer que a pretenr-ão do capitão mc.lico de 4» classe Arthiir Grato

Alvas Carnaúba está no caso do sor ilcrerida, mandando-so contar a antiguidade

(lo posto actual deste oíIicLal de 27 d.e marco do 1890, o dando-sc-llic accesso a

majjr medico de 3'' classe com a antiguidade de 20 de julho dc 1890. data cm que

foi promovido a este posto o Dr. Francisco .Joaquim Ferreira Nina. mais moderno

do qne cllo.

Rio de Janeiro, 17 dc dezembro dc 1900. — Pereira Pi>Ho, —E. Barbos». —
R Galeão. — C. Neto. — F. A. de Noura. — Foram votos os Srs. ministros

marceliaos Miranda Reis, Vasques c Cantuaria.

IIKSOLUÇÃO

Como parece. — 11 do janeiro dc 1901. — Campos Sallks- — Mallei.

AVISO D3 23 2E JAÜÍEISO D3 1901

Ministério da Guerra — Rio dc Janeiro, 23 dc janeiro de 1901. — N. 1G3.

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito — Tendo o alferes-alumno Manoel

Viterbo de Carvalho e Silva, em serviro no 17» batalhão do infantaria, coiisultado

si, naliypothcse dc haver de eircctuar nova matricula na Escola Militar, o oflicial

ao qual não acompanhou a respectiva íarailia. por oceasião do sua viagem para a

anterior matricula, esse oíHcial tom direito ao transporte do sua família, nosta

segiuídã viágeíh, dèclarãe ab commandante do 6°'distrIcto militar, para que^o

faça constai* ao referido alferes-alumno, que, naliypotliese aprcsentada,a concessão

de transporte para a familia do oílicial se baseará em principio d.e equidade, não

constitue um direito c terá de ser resolvida polo Governo, quo julgará a respeito.

Siuid.e c fraternidade. — J. N. de Nedeiros 31allet.

AVISC EB 23 DE JANEIBO DE 1901

Ministério da Guerra— Rio de Janeiro, 2^3 de janeiro de 1901 N. 16o.

Sr. Chefe do Estado-Maior do E.xercito-Em solução á consulta que foz o in-

spector militar 'do 2» regimento de artilharia, no oflic-io n. 10, que aos dirigiu em

15 de dezembro findo, sobre o direito que toem á gratificação diaria, que compete

aos voluntários, as praças reconduzidas da deserção e iiovameato alistadas, cm fa.ee

do disposto na portaria de 18 de setembro de 1895. vos declaro que tací praças não

perdem sua qualidade de voluntários c lhes cabem as respectivas gratificações, poís

a citxda portaria não teve por fim consideral-as como recrutadas c sim equiparai as

aos sorteados remissos, pela respectiva loi, para impo,*-lhc!> urna pena com o

aiiginento do tempo dc serviço.

Saude o fraternidade.

—

J. N. dc Medeiros MaUeU
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AVISO DE 23 DE JANEIRO DE 1901

Ministério da Guorra — Rio do .T;i,noii*o, 23 do janeiro do 1001 — N. 171.

Sr. Cliefe do lísfcado-Maior d.o Exercito — Ein solução ã consulta que faz o coni-

mandante do 26" batalhão tle infimtaria, sobre ausência ou dcs.jrção coranuitúdas

por officiaes do exercito, consulu que acompanhou o oíTicio n. 8,046, que einâO

do mez findo vos dirigiu o commandaiite do 3" districto militar, declarao a este

commandante, para os fins convenientes, que não nora olla razão de ser, porquanto

as questões iiella encerradas estão completavncn to resolvidas polo art. 117 do

Codigo Penal da Armada e pelo aceordão do Supremo Tribunal Militar publicado

na ordem do dia n. 75, e pelo regulamento processual criminal militar.

Saude c fraternidade.—/. iV. dcMcdcirox ilalUl.

AVISO DE 25 DE JANEIRO DE 1901

Ministério da Guerra — Rio de .Janeiro, 25 de janeiro de 1901 — N. 18S.

Sr. Chefe do Estado-]\Iaior do Exercito— Tendo-sc dado factos do requererem

inclusão no Asylo de Inválidos da Patria ofiBciaes i*eformados e honorários que lia

muitos'annos prestaram serviços no exercito c sõ invalidarain-sc, impossibili-

tando-se de prover aos meios de subsistência, em trabalhos estranhos ao mesmo, o

que está em desaccordo com as disposições do art. 2" da lei n. 244, de 30 de noveiu-

_l)ro de.i^l,^e § 1° do art. 2® dãs Instrucçõés que baixaram com d aviso de 21 de

abril de 1867, as quaes só cogitam dos que se invalidarem no serviço activo, por

ferimentos ou moléstias adquiridas em consequência dos trabalhos e fadigas do

mesmo serviço, achando-se por isso inhabiliíados para continuarem a servir e
proverem por outros meios ao seu necessário sustento, declaro-vos que de ora em
deante não devem ser encaminhadas pretenções que não estejam na conformidade
daquellas disposições e das do art. 2® do decreto n. 1.594 C, do 7 de novembro do

1893.

Saude> fraternidade.—7. N. de Medeiros Mallcl.

PORTARIA DE 29 DE JANEIRO DE 1901

Ministério da Guerra—Rio de .Janeiro, 29 de janeiro de 1901—N. 1 .

O Sr. Presidente da Republica manda, por esta Secretaria de Estado, declarar
ao Sr. delegado fiscal do Thesouro Federal na Parahyba do Norte, em solução ao
seu 0 CIO n. 14, de 12 de dezembro ultimo, que ao capitão Francisco Ramos, que
ornou assento em 1 de maio anterior no Congresso Legislativo do dito Estado e nellc

° respectivo subsidio por não
haver 0 presidente do Estado reconhecido a legitimidade do referido Congresso»



Tietonesso poriüdo sóraontc o ftl)ono ilasoldo .simpUís, ;uiuc unicumonto tecm

‘;°'”Losoínciaes docxcrcifc^
°

1 L Cl liando acsLcsiiCcm assoa to, poiso mencionado capitão osr,evc no p.o-iodo

•íub no oxci’CÍcio dc siias funeções olcctivas, embor;., pur cii-cunistaiicuis accid(m-

taesníío tenlia se eíTectuado o pagamento do subsidio.—/. N. de Medeiros Mallet.

A7IS0 DE 29 DE JAUEIRO DE 1901

Ministério da Guerra - Rio do Janeiro, 29 dc janeiro dc 1901 - N. 226.
^

qr Chefe <lo Estado-Maior do Exercito — Declaro-vos cpie o Sr. Prcsi-

clente la Republica, conformando-se com o parecer do Supremo Tribunal Militar,

exarado em consulta do 14 do corrente, relativa ao reciuoriniento em que o

phamaceutico adjunto do exercito Luiz Fernandes

dido 0 limite máximo da idade marcada para a cnirada os me i ^ p <•

ecuticos no quadro eirectivo do corpo de saude do mesmo exercito, pediu a

«ria tepema para pote concorrer a uma vaga ,uo exisie, reroU cu om

n acsfe mez deferir o dito reciuerimcato, porquanto o petieionaiio loi no

:or;,a—ico adjunto com 27 anuoe do idade, tom preetado to^ »

0 cacede apenas um aano da idade legal, tendo já se concedido 'S»»'

ao Dr. mogo Martins Fcrrat. aBm do entrar em concurso para o logai de

medico de 5=^. classe.

Saude e fraternidade.-/. N. de^Iedeiros mieL

CONSULTsX A QUE SE REFERE O AaUSO SUPRnV

Sr. PresidGute da Republica - Por intermédio do Ministério

aviso n. 156, de 28 de dezembro ultiiío, mandastes a este

^
sultar eom seu parecer, o requerimento em que o pbarmaceutieo j

exercito Luiz Fernaaides Ramoa, declarando xer excedido o mammo da

idade exigida para a entrada no corpo de saude, cm vista ao
marcada

do decrelon. 1.731, do 22 de junlio dc 1S94, pode dispensada idade mai cada,

aíini de poder concorrer a uma vaga existente.
^ h.-> fl-u*

0 director do Laboratorio Chimico Pliarmaccutico Militar, cp

cm resumo 0 contexto do requerimento, diz
: oi «pia

t< As allogaçõGs do peticionário parecem accoitiu-eis,^ porq

eircumstaneia fortuita de pertencer ao quadro dos adjunto» an e»

aacjanko de 1804, se pWe ser provido oomo ®

compulsória, o que neoliuia interesse trat ao serviço, paicce s

vcito.seo4natoto que apeoos por dilTcrença de um anno de idado tem atte

nuado essa difforença por quatro annos anteriores de bons sei a lyo..

ronlio a acoresoentar que julgo oscellente a

poriiuo ao tempo que sorve neste laborarorio dou testemunho do sei funcci

rio zeloso, proficiente o disciplinado, como sc pódc desejai . »
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0 cliefo (la 3“ soccão da Dirocçao Gorai do Saudo do Exercito diz ;

« Infopjnaado, cuniprc-rao declarar quo o art. 1® do dccrcto do 92

junho do 1S04 fixou cm 30 annos o máximo da idado para os adjuntos quo tiveroiii

do entrar para o quadro cíTcctivo do oxcrcito, com cxcopção, poróni, dos quo se

acharem servindo e tiverom sido nomeados antes de completarem a idade do 35

annos, marcada no art. 6® do dooroto de 7 dc ahril do 1890, os quacs terão dirciio

a ser admitíidos, emquanto não attingircm a idade fixada para a roforma com'

pulsoria.

O peticionário, quando nomeado adjunto, tinha 27 annos de idade, como consta

dos seus assentamentos, actualmcnte tem mais do quo a de 30 fixada naquclla lei,

e, portanto, em face dclla, som direito a entrar para o quadro cíToetivo, mas,

attsndendo â resolução dada sobre o parecer do Supremo Tribunal Militar ao i*o-

qiierimcato do Dr. Diogo Martins Ferraz, cm idênticas condições, pensa a secção

ser de toda equidade conceder-se-lhe a dispensa requerida .»

O director geral de saudo do exercito diz que o requerente estil nas condições

de cccupar um logar no quadro ciTectivo, com proveito para o serviço publico,

e não 0 incluiu na relação que apresentou anteriormente ã considcraçrio do

Ministério da Guerra pela simples razão de já ter ello excedido da idade fixada no

decreto dc 22 de junho de 1894.

O Supremo Tribunal Militar, considci*ando:

que o peticionário foi nomeado pliarmaceutico adjunto em julho dc 1897, com
27 annos deidade, conforme consta das informações;

que desde então tcni presíailo bons serviços

;

que excedo da idade fixada no decreto de 1894 apenas um anno
;

que ao Dr. Diogo Martins Ferraz já so concedeu dispensa dc idade afim de
entrar em concurso para 0 logar dc medico de 5=^ classe

;

que 0 peticionário tem merecido, como funccionario, elevado conceito dcscus
superiores, como so vê das informações do director geral do saude e do director
do Laboratorio Chiraico Pharmaceutieo Militar:

E’ de parecer que, por equidade, póde ser conce.dida a disponsa requerida.

Rio de Janeiro, 14 do janeiro de 1901. - Pereira Pinto. - Tnde Neim. - 0.
^eto. —F. A. de Moura. ~J. Thomaz Cantuaria.

RESOLUÇ.ãO

Como parece,-25 do janeiro de 1901.- Campos Salles.-Me/.

Í.VIS0 DE 30 DE JANEIEO DE 1901

Ministério da Guerra Rio de Janeiro, .30 do janeiro de 1901 — N. 236.

milifar' consulto
Exercito -- Tendo o comraandante do 5“ districto

S LTrS nf;
“ ”• VC3 dirijia S4 tome. <tado.

wltolTaZ,,
'=’n?aj'>monto do s,rgeel, a,judadte do 39" batallião do

do sorrioo. 'r

oltingiu a idado de 47 annos, coni
t uma voz satisfeitas as demais oxigenoias da lei, vos dcolare, para
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os ílns conveniontos, quo a,s. leis vigentes silenciam a i-csnoito do caso oceup-

^'^'"^Combinando-se, porém, o disposto no § 4« .lo art. (35, do regulamento approvado

decreto n. 5.S81. fevereiro de 1875, com a lei para a reforma das

°
^ exige no minimo 20 annos de serviço, aiéra da incapacidade physica,

^oS-so quo essa lei será, illudida.,lcsde que se negue ao soldado a faculdade do

adnuirir os requisitos para collocar-sc soIj a egide protoctora dos 20 annos, ou

mais, de serviços prestados á Patria, no decurso dos quaes houve a moléstia que o

tornou crodor de reforma.

Além disso, a razão juridica que milita para que se negue reengajamento a

„ma nraç-a com 47 annos de idade e 2^ de serviços deve igualmentc prevalecer

relação á idade de S6 annos, já fora do limite máximo para o alistammeo como

voluntário, de onde 0 absurdo da negação absoluta do direito de reforma paiu

0 soldado, visto ser de 18 annos o minimo da idado para o referido alista-

^^'^^Accrescc que éde incontestável vantagem para o serviço a permaiiencia nas

fileira'; de um velho soldado que possua, aos 47 ânuos de idade, todos os requisitos

para addicionar mais alguns aos 26 de serviços já pre.dados á Pamia e que seria

iniquo dar baixa' a uma praça que tenha servido por muitos annos, e bem

expondo-a, talvez, á caridade publica.

Saude c fraternidade.— /. ^ícde-.ros Mallet,

AVISO DB 11 BB FEVESBIBO BE 1901

Ministério da Guerra - Rio de Janeiro, 1 1 de fevereiro do 1901 - N. 305.

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito- Tendo o intendente geral da gucrim.,

em officio n. 42, de 15 de janeiro ultimo, tratado, com relaçao ao ajuste de cont^

defitrdameato do 1« regimento de cavallaria, no anno de 18 ,
o a ono o

fordamento a mais, a praças transferidas de outras armas, declaro-vo.> Pa^a o»

fins convenientes, que ficam probibidas as transferencias de praças e uma •

outra arma, salvo quando elToctuadas por oceasião do engajammto ou a

distribuído 0 fardamento, afim de não prejudicar a Fazenda Naciona. com dup i-

catas de algumas peças do mesmo ;
convindo, além dis^o, ainda

evitar taes transferencias, visto trazerem prejuizo ao ^ert iço pe a a. a

cimento proprio da nova arma cm que vae ser\ ir o iran>loiido.

Saude e fraternidade.— J. -V- de Medeiros Malld.

AVISO DE 14 BB FEVESEIBO BE 1901

Ministério da Guerra - Rio de Janeiro. 14 de fevereiro de 1901 - N. 55.

Sr. Coramandante da Escola Militar do Brazil — Nao íazondo parte (io

j

plano de estudos oíBciacs do Gymnasio Kacional, e. poi

mais exigidos para a matricula nos institutos de cn?ino cit il supeiior o,. pi



toriosdc philoiüopliia e rlietorica, como pondeiues cm oflicio n. 423, dc 2:i(ie

janeiro findo, vos declaro, para os flns convenientes, Ç[U0 ficam tamlom dispensados

para a collação do gráo de bachanal em matlienaaticas oscioncias pliysicas nossa

escola os refeiidos preparatórios, do aceordo com o decreto legislativo n. 731,

de 14 do dezembro de 1900, sendo çt^e nesta data providencio para que os cora-

mandantes da Escola Preparatória e do Tactica do Realengo e do CoUogio Mi’itai>

designem, -este dons professores e aquelle um professor, afim de constiuiíreni

nesía escola acommiS:ão examinadora de latim para os alumnos que conciuiram 0

curso especial e teem de receber 0 alludido grão, dc aceordo com 0 citado

decreto.

Saude e fraternidade.— /. iV. ãe Medeiros MoMet.

AVISO DE 14 DE mEEEIRO DB 1901

Mnisterio da Guerra— Rio de Janeiro, 14 do fevereiro dé 1901 — N. 78.

Sr. Commandante da Escola Preparatória e de Tactica do Realengo —
Declaro-vos, para os fins convenientes, que, de aocordo com 0 aviso n. 259, dc 6 do

abril do anno findo, aos alumnos dessa escola, aos quaes faltar uma matéria par.i

completarem 0 curso preparatório, concedo licença para se matricularem no

1° anno do curso geral da Escola Militar do Brazil, com a condição dc prestarem

antes dos respectivos exames daquelle anno 0 da matéria preparatória que llics

faltar para conclusão do curso .

Saude e fraternidade. —7. jY. òLe Medeiros Mallet.

^ AVISO DE 14 DE PEVEEDISO DE 1901

Ministério da Guerra — Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 1901 — N. 331.

Sr. Cbefe do Estado Maior do Exercito — Declaro-vosque 0 Sr. Presidente cia

Republica, conformaudo-se com 0 parecer do Supremo Tribunal Militar, exarado
em consulta de 21 do mez findo, resolveu em 8 do corrente deferir 0 requerimento
em que 0 alferes graduado do exercito Jos6 Araripe de Macedo, servindo no
50 regimento de artilharia, pediu que a antiguidade de sua commissão no posto de

alferes fosse contada de 14 de agosto de 1894, em que foram comnaissiouados no
posto de 2»* tenentes os alumnos dõ í« anno do curso superior da extincta Escola
Militar do Rio Grande do Sul, seus collegas, deixando então de ser contemplado
por ter bavido omissão de seu nonie^a relação enviada pela dita escola, pelo que
reclamou ao Ministério da Guerra, que 0 attendeu, nomeando-o alferes em
commissão om 31 de outubro seguinte.

e fraternidade. - J. N. de Medeiros Mallet.
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CONSUIíTA. A QUE SE KEFliriE O AMSO SUPRA

Pi-osidcQte cia Republica - Por intermcdio do Ministério da Guerra, em

V 1 de dezembro uUimo, sob n. H7, mandastes a este íribunal, para

com seix parecer, o rcauerimouto e papeis a clle rcla:;ivos,no (pial o

-radaado José Araripe de Macedo, servindo no 5^ regimento de artilharia

de LnTpanlia, pede 4uc a antiguidade da sua commissão no reí-crido posto seja

de 14 de agosto de 1S94.
, , ^

0 MUOroBto ci»e, lendo sido oommissiooados no posto do â- lononios,

u ,lo -oposto do 1891, todos os nluranos do 1’ nnno do curso superior da Escola

'“n ‘/dò°Eio Sraude do Sul, seus eollcgas, não foi cllo contemplado por ter

íaraò omissão do sen nome na rolado rometUda pela secretaria da escola : luc.

Srdo-se em operações de gnerra no interior do Estado, por ler-se siBpcnd.do o

- Ori+n •nila^ reclamou ao Ministério da Guerra, que o attendeu, em

sHroXbro, mas sem declarar a portaria que a antiguidade do sua nomeaçao

devia ser contada de 14 de agosto ;
que não foi com os

na promoção de 3 de novembro, alcançando apenas a graduaçao de alfe e^,

virtude da lei n. 350, de 0 dc dezembro de 1895. ^

AUe-a ainda que è praça de 8 dc janeiro de 1890, u^te tem a

e.i.4 Imr lei, exames práticos de cavallaria e infantaria

re-ulamento de 12 de abril de 1800 c o das tres armas peb de b

1898 e que deivou de ser nomeado alferes alumno, quando conquistou direito a

«^prnl clclr om 1S9S, por já sor alteros gradunao r

prepL, visto .(»mo sa, situação do. alterçsrulmnno í ma«

alferes graduado- _ , ATManio

FiQalmente allcga que está cm condiçoes ana ogas s>
*

das Neves, cuja autiguidade passou a ser contada de - e novem

A 4a secção do Estado Maior do Exercito infoma o scgumte:

«0 requerente não foi realineate commissiona o em a er

a
de 1894 mas sim a 31 de outubro do mesmo anno, tendo-lhe &
üe ibJ-i, mas sua a o _ de 1895. de conformidade com
graduação desse posto por decreto de de out b

.

TiiPümo anno,
a autorização concedida pela lei n. 3o0, de 9 c

contando antiguidade de 31 de outubro, pois que foi coiumi^sio e i

"“W U- condições de aUm-os Mel^o

csie, si não estivesse servindo no Regimento Polici o •

&
incluido na

Janeiro, lue estava á disposilpo do Ministmo da
I

Primeira nomeado do all-eres em eonmnssão, que
f

- acüniecendo que no dito regimento teve, na qualida e o o

commandjs dc forças com officiaos do EMCrcito^
„ rcaiioronio, tendo sido

Consequentemento é a secção de opimao q ^,.j.c„o;gervieo de -mèrra

coinmissionado alferes em 31 de outubro de 1894, em oíTo

»5o póde contar anligaUladc do informando
0 cominando da Escola Prepurutoiu o do

i.mmní; matriculado^
por ordem do cliofo do Estado Maior do Exercito, diz « q«0 dos a
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no primeiro anno do curso gorai oin 1893 foi roalmente o reclamanto o unico
nfio

contemplado nas cominissõos dc 14 de agosto
; (lue isto, poróm, não llic coniero

direito irrecusável do contar sua antiguidade desde aqnella data, poi-fiuo o

contrario disso importaria cm dizer que o Governo se obrigara a comniissionar

todos os alumnos do 1“ auno o que só por um equivoco poderia ter sido oraitiido
dii

respectiva portaria o nome do peticionário ;
quo não ha paridade entre o caso de

Melanio das Xeves e o do rocia inante, pois basta dizer que este só começou a

exercer funeções do oíDeial depois que foi co nmissionado no posto de alferes, ao

passo que Melanio, muito antes da suaconamissão, já servia no Regimento Policial

do Rio de Janeiro naquello caracter.

Além disso, conclue o commandante da escola, 6 certo que a precedencia

entre os commissionados era regulada polas datas de praça c não polas

commissões e que só mais tarde o Poder Legislativo determinou que so lhes

contasse antiguidade desde as datas das commissõss, mas não mandou restringir

essa precedencia para os alferes, que poderiam ter sldo.commissionados antes, raa

q,ue de facto não o foram, como suceedeu com o reclamante.»

O marechal chefe do Estado Maior do Exercito diz :

«O peticionário nãò tom direito a contar antiguidade de 14 de agosto dc 1SD4,

por isso que foi commissionado sómente cm 31 de outuhro desse anno.

Attendendo, porém, á veracidade das allegações feitas e aliás confirmadas pclo

commando da Escola Preparatória e dc Tactica do Rio Pardo, em sua inclusa

informação, poderá o Governo, si assim o entender, conceder, por equidade,

a graça solicitada.»

O Supremo Tribunal Militar passa a dizer o quo pensa sobro o assumpto :

Pelo requerimento e informações annexas vê-se que o Governo nomoou
.tenentes em commissãõ, a 14 de agosto de 1894, todo.s os alumnos quo eih 1893

estavam matriculados no 1® anno do curso superior da Escola Militar de Pono
.Alegre.

Publicada a relação dos commissionados, o peticionário, que se achava no

interior do Estado, verificou não estar incluído nessa relação e reclamou logo ao

Ministro da Guerra; e este attendeu, nomeando-o alferes em commissão a 31 dc

outubro.

Não havia razão para excluir o peticionário das nomeações de 14 de agosto,

que tocaram a todos os alumnos do 1“ amuo do cui‘so superior com excepção iinica

delle ; nada ha que justifique tal exclusão.

Na portaria de 31 de outubro de 1894, que attendeu á reclamação do

requereute, não se lhe maudou contar antiguidade da commissão desde 14 de

agosto, porque isto seria ocioso.

Então os alferes commissionados sé precediam conforme suas antiguidades de
praça, è quando promovidos, eram collocados na escala, também na ordem desta
antiguidade e nao pelas datas das commissões, e.xcepto os commissionados por
actos de bravura. • •

.

Assim, nomeado o requerente alferes em commissão a 31 de outubro Ue 1894’

foi oceupar o logar que lhe competia entre os seus coilogas, nomeados om 14 dc
agosto.

A sna reclamação foi, pois, ioteimmente attendida: a reparação foi
completa,, r »
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>Í-X0 sopodoria prcVci* quo vicsío a í5CL* promulgada a loi de oituibro dc 1895,

vnvoAndo 0 que estava cstabolocid o

.

Fra virtude desta lei, a aatigiiidadc dos alfóros quo foram comraissionados.

'

xcepção, é contada das datas das coramU.sõos o não das do praça
; e, portanto^

naração devida ao reclamante pela omissão do seu nome na portaria de

Vde acosto dc 1894 c levada a cíleito pela portaria dc 31 do outubro ficou

^
nutodã- collocado acima dos comraissionados mais modernos dc praça, o

rcnuei-nte passou a tev collocação abaixo dc muitos mais modernos.

E* "justo
restabeleça essa reparação; para isto basta considerar o

v.-oiierente como alferes era corainissão desde 14 de agosto dc 1894

.

pelo exposto, o Supremo Tribunal Militar c do parecer que o requerimento

do alferes graduado José Araripe dc Macedo está no caso do ser deferido.

Rio àQ Janeiro, 21 dc janeiro de 1901. -ZWa Pinto. - C. Neto. ^

B VasQues. — F. A. de ilonra. — J. Thomaz Ca?ituaria. - C. Guillobel.

Foram votos os Srs. ministros almirante Elisiario Barbosa e maveclial Tudo

Jíciva.

RESOLUÇXO

Como parece. — 8 dc fevereiro dc 1901. — Campos Salles. —

AVISO DE 20 DE FSVEEEISO DE 1901

Ministério da Guerra - Uio de Janeiro, 20 de favoreiro de 1901 - N. 379.

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exerciio - Do conformidade com o art. 1» do

rcíTulamcnto que acompanhou o decreto u. 3.19o, de lèdcjaneiio de k9-., com

pete ã Intendência Gerai da Guerra superintonder em tudo que é concernente ao

material do exercito c, para cxec ição desta disposição, rogularida c e picoteza

no serviço, é de toda a convoniencia que a correspondência sobre os assumptos

referentes ao roferido material soja directamente enviada áquolla inten encia

geral, a quem cabe informar c dar parecer a respeúo, o iiue deveis recommen ar,

cm ordem do dia do estado-maior, aos commandautes doa dUti ictos c aos c ic

dos estabelecimentos militares

,

Saude c fraternidade.

—

J. N. dc Medeiros Mídlcl .

AVISO DE 25 DE FEVESSIBO DE 1901

Minisierio da Guerra — Rio do Janeiro, 25 de fevereiro de 1901 — N. 4uí.

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito —Tendo o comiuaudanto do 33 batalhad

de infantaria consultado sobre a autoridade a quem competo tirar Os venciinen,o-

•relativos ao periodo cm quo esteve era tratameuto na respectiva enformaria mi-

litar uma praça que; pertencendo ao dito batalhão, foi dopob tiansfcrida ®

20'’ batalhão da dit-a arma, vos declaro, para os fins convenientes, que no desUga-

niento da referida praça não se dá o caso conimum de transferencia d., um corp
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pai’a outro, caso em çtue cal)0 a esto o ajusto do coutas do vcucimcntos atrazados,

pois a praça em questão não tinha direito, durante o tempo ora que estevo oin

tratamento, a esses vencimentos, os quaos terão dc scr entregues ao conselho oco-

nomico da mencionada enfermaria, como indemnização da despeza feita; c, por.

tanto, a entrega devorá ser effectuada polo corpo a que pertencia a praça quando

cm tratamento c não por outro em guarnição diversa, para o qual foi posterior,

mento transferida.

Saude e fraternidade.—/• iV. de Medeiros Mollel.

A7ÍS0 DE 28 DE PE7ESEIR0 DE 1901

Ministério da Guerra — Rio de Janeiro, 28 dc fevereiro de 1901 — N. 29.

Sr. Director Geral de Saudo — Declai*o-vos que, de aceordo com o que pede o

intendente geral da guerra, em oflicio n. 79, de 30 dc janeiro ultimo, devem scr

tratados no Hospital Central do Exercito, quando doentes, os patrões,, machinistas,

foguistas e remadores das embarcações da Intendência Geral da Guerra, em vista

do disposto no art. 40 do regulamento que baixou com o decreto n. .3.220, de 7

de março de 1899.

Saude e fraternidade.— /. ilfedeiVos iWaZtót.

A7IS0 DE 2 DE MARÇO DE 1901

iMinisterio da Guerra — Rio de Janeiro, 2 de março de 1901 — N. 491.

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito— Em solução ao requerimento em que

0 coronel commandante do 29“ .batalhão de infantaria João Cesar Sampaio pede

reconsideração do despacho dado por este Ministério, em 31 de julho do anno findo,

sobre a consulta feita pelo coronel Lopo Henrique de Mello, commandante inte-

rino da guarnição dc Bagé, acerca da gratificação que lhe compete nesse exercido,

despacho em virtude do qual se scientificou cabor-lhe a gratificação de commaudo
de fronteira e não a do commando do corpo, vos declaro, para os fins convenientes,

queaquella consulta ostá resolvida de aceordo com as disposições em vigor e que,

para evitar que os commandos de guarnição, quando isolados, venham a ter re-

muneração inferior á dos commandos do corpos, deverão os das guarnições em que

houver mais de um corpo -ser cumulativamente exercidos X3elO "comniandantc de

coipo mais antigo ou graduado da guarnição, com direito ao excrcicio maior o ás

despezas do (ixpedieníe respectivo.

Saude e fraternidade.— J. N, de Medeiros MuUcl

.



AVISO SE 9 SE um SE 1901

Ministério da Guerra — Rio de Janeiro, 9 de março de 1901 — N. 891

.

Sr. Chefe do Estado-Maior do E.Kcrcito — Dcclarae oni ordem do dia da Repar-

tição a vosso cargo quo aos ajudantes de enfermeiros podem sev fovnecidog

ffratuitamento medicamentos, quando forem casados e obtiverem permissão para

continuar seu tratamento na residência de suas familias, depois de terem baixado

ao hospital e enfermaria e serem inspeccionados pela junta militar de saude^

comoso procede com as praças de pret dos corpos arregimentados, em vista do

que pede Joaquim Osorio de Moraes, ajudante do enfermeiro contractado do Hos.

pitai Central do Exercito.

Saude e fraternidade.— J. N. de Medeiros MoMet.

rOSTAEIA EB 21 DE MÁEÇO DE 1901

Ministério da Guerra — Rio de Janeiro, 21 de março de 1901 N. 4.

O Sr. Presidente da Republica manda, por, esta Secretaria do Estado, de-

clarar ao Sr. delegado fiscal do Thesouro Federal no Haranlião, em confirmação

do telegramma que nesta data se lhe dirige, que os píliciaes da^ armada,^ q.nan o

em tratamento nas enformarias militares, devem estar sujeitos, á mesma mde^i-

zação que fazem os officiaes do exercito, aos conselhos economicos desses estabelc.

cimentos, de metade do soldo e toda a etapa, satisfazendo-so esses voncimenm"'

cnfeimaria militar do dito Estado, pelo tratamento do medico da ama a r. vay^

mundo Catanhedo, durante o tempo em que aUi permaneceu.—/. N. de Ue aro:,

Mallet.

AVISO DE 27 DB líARÇO DE 1901

Ministério da Guerra— Rio de .Tanciro, 27 de março de 1901 N. 1
.

'

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito- Era vista (Ío q^
dantoda Escola Preparatória e de Tactica do Realengo, no o cio n. -

,
- --jj.

dirigiu em 9 do corrente, vos declaro, para os fins convenien os,

mentos temporários de um dos médicos de serviço na dita esco a,

^ ^
sor preenchido pelo medico da Fabrica do Cartuchos 0 Al tificios te

Saude e fraternidade.— /. Medeiros Mallel.



A,V1S.0.DE 30 DE MAEÇO DE 1901

Ministério da Guerra — Riodc Janeiro, 30 dc março dc 1901.

Sr. Comnaandante da Escola Preparatória o dc Tactica do Realengo Dc posse

de vosso officio n. 362. de 23 do corrente, cm que consultaes si devera ser matri-

culados os alumnos praças dcpret,(iuc perderam o anno duas vezos o os que

completaram o quatriennio regulamentar sem aproveitamento ou unicamente

aquellcs que, não estando cm nenhum desses casos, foram inhalilitados no segundo

exame pa,rcial o reprovados no respectivo exame final, vos declaro, para os

fins convenièntes. que só devem ser admittidos á matricula os alumnos ou cx-

alumnos que dentro dc um anno possam completar o estudo das matarias que lhes

faltam para terminar o curso preparatório neste quinto anno dc estudo c por isso

preferidos, para não perderem o favor que lhes foi extraordinariamente concedido

pelo art. 2*' do decreto n. 6’67, de 27 dc jullio dc 190Ó.

Saude e fraternidade.—/. de Medeiros Mallet.

AVISO DE 2 DE ABRIL DE 1901

Ministoiio' da Guerra — Rio de Jaueiro, 2 de aliril de 1901 — N. 1.07$.

•

Sri Chefe do Estado-Maior do Exercito — O alferes do 10® regimento dc caval-

laria Rosalvo Mariano da Silva, álumno da Escola Militar do Brazil, consulta: si

existiado-nàs armas de cavallaria e infantaria alferes promovidos em 3 de no-

verhhro de 1.894, com antiguidade dc 14 dc agesío desse anno, ein virtude do

art. 2o da lei n. 350, de 9 de dezembro de 1895, e com o respectivo curso de arma.

porém que se conservam aggregados por excederem do quadro eíTcctivo, o tam-

bém alferes promovidos na conformidade da lei n. 669, de 8 de agosto de 1900, os

quães devem -pertencer a esse quadro, a quem compete o preenchimento das vagas

por estudos, no posto de tenente, em face do disposto no paragrapho vmico do

art. 5® do decreto n. 1.351, de 7 de fevereiro de 1891, e dos avisos de 1 c 11 dc

maio do mesmo anno e de 15 de maio de 1899.

Em solução a tal consulta, vos declaro, para os fins convenientes, que os infe-

riores promovidos serão collocados por suas antiguidades abaixo dos olliciaes exce-

dentes do quadro e que as vagas de tenonte por estudos serio providas por anti-

guidade dentre os que satisfizerem esto principio.

Saude e fraternidade.— /. N. de Medeiros Mallet.

AVISO DE 13 DE ABRIL DE 1901

Ministério da Guerra — Rio do Janeiro, 13 de abril dc 1901 — N. 14Ó.

Sr. Commandante da Escola Militar do Drazil — Eiu soliição ã consulta quc

fazeis em oíRcio n. 547, de 0 do corrente, deolaro-vo^, p.iva os fins conve-
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iõiitcs,
aut-jrlzado a tornai’ cxfonsiva, no aninal período, a matricula,

cín estado? (lo anno immcdiataniente siiporior da mesma su-ie, aos alumnos a

g(3 faltar o exame do uma dUciplina. uni!, vez quo as matm-ias que

tónlnm do estudar não dependam d.a quo Hics filiar o não liaja incompaTdbiUdado

da frequência simultânea dentro do horário em vi.iror, devendo, porém, os exames

dessas aulas preceder aos do armo seguinte.

Saude c fraternidade.

—

M':dc'.ros MollH.

AVISO DE 16 DE AERIL DE 1901

Ministério da Guerra—Rio do danoiro, Ib de abril do l‘-i01 N. 1.150.

Sr. Chefe (lo Estado-Maior do Exercito— O capitão do corpo do estado-maior

de artilliavia Antonio Júlio Barbosa da Franca, pedo cscarcciraontos so’i.-c a

interpretação a dar-se ao disposto no art. 3'’ do decreto legislativo n. 716, de

13 de novembro ultimo, que declara que, omquanto cxi-átrom os actuac* te-

nentes do estado-maior, as vagas ao po-to immcdiato, nos corpos de estado-maior

e de engenheiros serão preenchidas por ellos, c .mrdniiaado depois cm ( igor a lei

n. 3.1(59, do 14 de julho de ISSí, na parto relativa ãs translbrcncias de ofliciacs

arregimentados para os citados corpos.

O Sr. Presidente da Rcpublic.a, tendo ouvido o Supremo Tribunal Militar,

resolveu cm 12 do corrente, cm formando-se com o parecer do mesmo tribunal,

exarado cm consulta de 1, tambomeb corrente, que. de aceordo com o referido

decreto, não são Obrigatórias as transfercnciás de ofliciacs para os corpos- em

questão, om vista dos pareceres das Commissões de Finanças do Senado e -de

Marinha c Guerra da Gamara dos Deputados, apresentados por oceasião da appro-

vaçãodo projecto respectivo ; c quo o dccrcio de quo se trata dc^o sCi exocumdo

sómente cm relação aos ofliciaes que. depois da data cm que foi cllop.omul-

gailo, aikiuirirara as condições no:cssarias para o preenchimento das x aga^ do

posto dccapitão nos m ;smos corpos, não se applicando a di<posiçiio da lei ii. 3.169,

de 14 de julho de 1SS3, acima citada, aos capitães de ai-tilharia, cavallaria e

infantaria, que naquella data j:i tinham direitos garantidos por lei para a tians-

fcrencia sem perda de antiguidade.

Oiitrosim, resolveu o mesmo Sr. Presidenne que os transíoridus do\cião. paia

os oITeitosda promoção por aiiiiguidadc. ser collocados scgua lu as data.> do posto

de tenente, o quo vos declaro para os fins convenientes.

Saudo c fraternidade.— -M- de Medarns }Mlc'.

CO^^SULTA A, qUE, SE UEEERE O AMSO SLTilA

Sr. Presidente da Republica—Por intcrmc.lio do Miuisterio da Guerra, em

aviso n. 6, de 23 de janeiro ultimo, mandastes a esto tribunal, para consultar com

seu parecer, o requerimento cm quo o capitão do corpo do estado maior doarti-

lluria Autonio Julio Barbosa da Franca solicita esclarocimoui.os sobre a inter-

pretação do decreto IcgHativo u. 716. de 13 de novembro ultimo, c ilo art. 0’

G.
" *



da. lol n. 3.169, do M de jullio do 1883, na parte relativa & transferencia do

oíDciaes arrogimentados para os corpos do ostado-iuaior o do engenliaria.

- A 4» socçdo do Estado-Maior do Exercito dd o cxtracto do reiiucriraento,

transcreve as leis acima mencionadas, assim como topicos dos pareceres da Corn-

missão de Finanças do Senado c da Commissão de Marinlia o Guerra da CamaiM

dos Deputados, 0 diz :

« E* a secção do opinião ([uc, embora pela lei do 1883 os capitães sóinontc

possam renunciar as transferencias para o coi’po de engenheiros, essa i enuncia

podenl estender-se ás fcitas para o corpo de estado-maior, dc aceordo

como que claramentc sc dcprelicnde dos alludidos parocoros.»

O marechal chefe do Estado-^Iaior informa nestes termos .

«Informando a inclusa consulta, na qual o capitão do estado-maior dcaiti-

Iharia Antonio Julio Barbosa da Franca, reclamando contra o disposto na lei

n. 716. de 13 de novembro ultimo, que restabelece o art. 6® da lei n. 3.159, do M

de julho de 1883, na parte relativa a transferencias de capitães para o estado-

maior de engenheiros, solicita, para seu governo, esclarecimentos, quer sobre a

i*ctroactlvidade daquella lei, quer a respeito da doutrina do aviso de 22 dc se-

tembro dc 1888, interpretando o art. 6® desta, oceorre-me expender o seguinte ;

A lei n. 3.169, de 1883, nunca me pareceu justa, .uma voz que da sua Ictira

illatou áquelle aviso a obrigatoriedade de transferencia de capitães para o estado-

maior, com perda de antiguidade ;
entretanto que no seu art. 4® concede a e-ses

officiaes . a faculdade de desistirem, quando se tratar de transferencia para enge-

nheiros.

A leitura atteiita do seu texto c o cuidadoso exame do respectivo espirito,

parece, Icvaui forçdsameutc a coiicluir-se, em face de tão injustificável dispari.la.le,

qdc liduvè ha redacção dò árt^ 6® omisssão da plirasc—e nãò renunciarem esse di-

reito—que termina o citado art. 4®, regulando assumpto co-irmão.

llcalniente, dispondo o art. 5® quo as vagus dc capitães engenheiros passassjni

a ser preenchidas sõmento por transferencias, logo que íicassom esgotados os

tenentes e primeiros-tenentes, então habilitados á promoção para esse corpo, é bem

de ver, ficaria clle tendo por única fonte do aequisição de oíTiciaes a transferencia

de capitães, os quaes, tendo o direito do desistcncia, c dollc se utilizando, poderiam

estancar essa fonte c motivar a extineção gradual do dito corpo.

Entretanto, para o estado-maior, que tinha por fontes permanentes a pro-

moção do seus tenentes e mais a transferencia dc capitães arregimentados, c onde,

portanto, a hypothcse de e.xtincção' não se poderia verificar, catondeu o aviso, por

exagerado apego á lettra omissa do citado art. 6®, que a transferencia com perda

de antiguidade era obrigatória !

A antigiiidadíi, predicado decorrente de um principio absoluto, tem sido, dc

todos 03 tempos, considerada tão sagrada que cra toda a legislação patrianã » sc

depara disposição alguma prcscrcvcndo-a sua perda obrigacoria, senão como pena-

lidade ; ou aliás facultativa a troco de novos dix-eitos que se confere ao fiinccio-

nario, e dos quaes pode ellc ou não utilizar-sc.

A lei n. 716, dc 13 dc novembro ultimo, extinguindo os tenentes do estado-

maior, e fazondo reviver a lei de 1883, quanto á transferencia de capitães para os

dous corpos, não corrigiu cm sua lettra a iniqua iníorprotação dada pel*^

aviso linhas aiiãs referido, si bem quo essa iiiteucão se achasse om mciitc do li^'
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T‘1ador, como resaliados pavcccros das Commis.sõcs ilc Finanças do Sonado o do

Maidnlia e Gucvra da Carnava, roprodiizidas na inlV.rina<;ão junta.

Quanto á não rjtroactivi lado da ultima Ici. reclamada pido pa-

ticionavio, me par-Gcc cIc i.O(lo 0 ponto i-azoaTel por isso (pie, anr.cs delia

vigorava 'o decreto de 7 do fevereiro de isOl. rpic garantia antiguidade;

c a (inc clle possuiaaté 0 do novembro ultimo, tcndi.» sidi> adriuirula durante a vi-

^ciicia desse decreto, c por clle gai\an tida, não lhe pôde sm- sonegada por um

cíTcito retroactivo, attribuido a uma lei, em contrario :u> disposio na Constiuiição

Reconhecido, finalmcntc, q.uc foi intenção do legislador lameliciar, nao su o

serviço publico como também ofliciaos. que por motivos alheios á sua vontade so

achavam com a carreira muito atrazada. dond ;a falta de estimulo desejável, nao

é para acccitar que a racsinalei honclicie por um lado e projuiUque cruelmcnte

por outro.»

0 Sunremo Tribunal Militar, tendo estudado a questão, pa sa a dizer o (lue

pensa. , 'i-i ^

0 art. da lei n. 71G, de 10 de novembro ultimo, esta concebido ncsucs

termos:
1 ... Ar.

« EnKiuanto existirem os actuacs tenciues do esudo-maior.^ as \agas de

capitão que SC derem nos corpos de estado-maior dc engenharia sorão prccncthidas

por elles, continuando depois em vigor a lei n. o. 169, dc 14 de jullio do 1SS3. na

parte relativa ils transforoncias de oíliciacs arregimentados para os citados

corpos.»
*

13 a lei de ISSO, nossa parte, dizia:
. ^

« Art.- 4.? .As vagas, que se derem dc capitães no corpo de engenheiros sorao

nrcenchidas, alesde-jã. metade por promoção entre ps actuacs tenentes dc estado-

maior dc 1" classe c os primciros-tenmitcs de artilharia legalmcntc habilitados, e

metade por transferencia dos capitães do ostado-maior de artilharia, dc cavallana

0 de infantaria, por ordera dc antiguidade, entre os que tiverem o cui&o completo

dc engenharia militar com approvações plenas em todas as matérias thconcas c

praticas, não renunciarem este direito.

Art. 6.0 Para as vagas dc capitão do estado-maior dc l-’' classe concorrerão,

desde já, por promoção, na razão de dous terços, os ioncutes deste oorpo,^ e por

transferencia, na razão dc ura terço, os cjapitães dc artilharia, de cavallaria e^ c

infantaria que tiverem o curso completo do Estado-maior, com approvaçoCs

plenas, guarJ.ando-sc a ordem dc antiguida.lc.» •

Neste art. 6® não ha referencia á renuncia que vem cxpres&a noait. 4 .

Não ha razão que justifique tal anomalia, não ha razão para permittir-se que

os capitães das tres armas, logalmcnto habilitados, renunciem a tian^^oioncia

para o corpo do engenheiros o dcnegar-sc essa regalia aos mcíuio» capitaes^ com

. relação á transferencia para^ 0 corpo dc estado-maior. Pai eco tci havido equivoco

ou lapso na redacção da lci. ^

0 Ministério da Guerra, ainda no rogimen passado, não entendeu assim, c in-

terpretando 0 art. 6° declarou no aviso dp 22 dc setembro do 1SS.> qne lemmci

só podia ser acceita para o corjw de engcoliciros, iia fónua do ait. 4 ,
iiao o ..cn

para o estado-maior, porque a lei não concedia esso diicito.

Dc aceordo com esta interpretação foi cumprida a b‘i dc li^-.'.



A»ora. sorím, Cite ari.6»claWdo 1863, itiorovivoiiadon. 710. íc 1:! ,lc

novcmlro ultimo, não lódo sor oaoculado do mosrao modo por <iuo a Qommisâo

do Finanças do Sonado o a do Marinha o Gnerra na 0.amara dos Doputado» dc-i,ni.

lhe intcrprctaçrio diversa.
. . *

A Comraissão de Finanças diz quo a lei ocnhnra projuizo traz paiu o.> caiiitiios

arregimentados, por isso (luc o art. 4« da lei d.e 1883 dcixa-nic.s essas u-ansfó-

lencias inteiramente facultativas.

No pavecor da Comraissão de Marinha e Guerra da Camara, ha o segunue

^°^Tconsidcrando mais ciue não é .justa a transferencia ohngatoria de oíTiciacs ar-

re^^imentadospara o estado-maior c corpo do ciigcnliciros, não só por acarrcUr-lhcs

prejuízos, como por impedir que prestem serviço na arma de sua predilecção,

para a çLualteem muitas vezes aptidões especiaos.»

Estes pareceres tiveram a approvação do Congresso Nacional.

ConsecLuenteraente, as transferencias, tanto para o estado-maior como para o

corpo de engenheiros dc aceordo com a lei n. 716, não são obrigatoiia;..

O tribunal vae agora tratar do outro ponto sujeito á consuUa.

A lei n. 716, de 13 de novembro de 1900, por não ter elTomo retroactivo,

deve ser executada somente cm relação aos officiaos que depois da data da sua

promulgação adquirirem as condições necessárias para o precncliimcnto das vagas

de capitão nos corpos de estado-maior c de engenheii-os, e ípso /bcío não pole

attingir os capitães de artilharia, de cavallaria e dc infantaria, que naquclla data

já tinham direitos garantidos por lei para a transferencia, sem perda

de antiguidade.

Portanto, parece ao tribunal, que a disposição da lei do 1883, restabelecida na

de 13 de novembro mandando considerar os transferidos como mais mo-

dernos, não é applicavel a estes capitães.

E seria iniquo que estes ofliciacs, alguns com cerca de 10 annos de cxcrcieio no

posto dc capitão viessem a scr collocados abaixo de outros, que ha pouco mais dc

-tres mezes eram tenentes, aceroscendo que alguns destes, rocentemente ainda per-

tenciam a corpos arregimentados c, portanto, estavam sujeito.? ao commando

• daquelles.
•

E’ este o 'parecer que 0 Supremo Tribunal Militar submette á vossa con.':i-

deração.

kio de .Janeiro, 1 de abril dc 1901.— Pereira Pinto .— Miranda Reis.—C.

-~F. A. de Moura .—/. Thomaz Caàliiarm.

Foram votos os Srs. ministro> : almirante Eliziavio harliosa.— bla-

rechaes: Rufmo Galvão.— Niemeycr.— Vasque.?.

RKSOUJÇÃO

Como parece; devendo, porcra, os transferidos, para osellbit.-s da promoção

por antiguidade, scr collocados segundo as datas do posto de tenente.

Capital Foi l.oral, 12 d c abril de 1901.

—

Campos Sau,i;.s.—íI/(i//í;/.
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AVISO DE 17 DS ABRIL DE 1901

Ministério da Guerra— Ilio de Janeiro, 17 de abril de 1901 — N. 1 107.

Sr Chefe do Estado-Maior do Exercito — Em solução ao cilicio n. 18/, de 11

do fevereiro ultimo, do coramandaute do 4« districto militar, relativo ú necessi-

Hdo indicada polo coramandante do 1 ° batalhão de engenharia, de augmentar a

^ratificação aiie percebem os capitães do corpo de engenheiros em serviço no

dito batalhão, afim do evitar que ollcs alli permaneçam por pouco torapo, jos

dpclaro ouc não póde se tomar esta providencia,- por isso que, nos termos dodis-

TDOsto no art. 24 das instrucções annexas ao decreto n. 946 A, de 1 de novembro

de 1890 as gratificações de cxercicio são inliercníes ú commissao, fixando-se na

respectiva tabclla a mesma gratificação para os diversos cxercicios cm todos

os corpos arregimentados, estabelecida pequena difTorença entre os corpos mon-

tados e a pé, e ainda porque, de aceordo com as disposições dos arts. 31 n. 2 e

33 das referidas instrucções, aos olliciaes daquelle corpo so competem a gratifi-

cação e mais vantagens que cabem aos demais officiaes das outras armas do

exercito quaudo empregados cm coinniissão de igual natureza.

Quando, porém, aos offleiacs do !•> batalhão de eagenharia, além do serviço

militar que lhes é peculiar, forem commettidos trabalhos ’ techmeos de engenharia,

se lhos abonarão por tal motivo gratificações ospecLaes, como acontecera logo

que, encetarem os trabalhos que lhes vão ser dados na construcção da estradado

Paraná a Matto Grosso.

Saude e fraternidade.— IV’ de Medeiros Mallet.

POSTAEIA DE 24 DE ABBIl DS 1901

Ministério da Guerra—Rio de Janeiro, 24 de abril de 1901 — N. /.

O Sr. Presidente da Republica manda, por esta Secretaria ^ Estado, de-

clarar ao Sr. inspector da Alfiindega da cidade do Rio Gi ande, no ^ a q

Grande do Sul, ém solução ao oílicio u. 153, de 21 de março findo, dingido a Du*ecçao

Geral de Contabilidade da Guerra, que os officiaes, que viajam, par e por mar

rio e parte por terra,em commissao de serviço,teem direito^laju a e cus o .

nas tabellas que acompanham os arts. 43 e 44 das instrucçõos annoxaá

n. 946-A, de 1- de novembro de 1890, nos torinos do aviso de 9 de dezem

1896. — J. N. de Medeiros Mcdlct.

AVISO DE 4 DE UAIO DE 1901

Ministério da Guerra— Rio de Janeiro, 4 do maio de 1901 N. 1 -
’

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito -O capeUao-tenente

exercito padre José Maria Tcdeschi consulta si os
. dn nensão

ecclesiastico podem, dado o caso do f^aecimento dos uaieos

doinontopio e do meio-soldo por ellos deixados— a mãecirmaos ,
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«

hci-deim us sobi-inlios c si, i.o caso .logaUvo. í admissLvd serem dispensados .la

contnbuivãe montepio.
_

Em solução a esta consuUa que acorri panliou o oílicio n. <- 0, que em '1 do

mavço ultimo vos dirigiu o coiuinauiUuitc do districto militar, vos Ueclni-o paiu

os fios convonicotes. quo os sobuinhos não pOdour scr considera lus licrdeio.is da

pensão ao-montepio e do moio soldo, poi-quo dcilcs não tratam as_ disposiçd.is cm

vigor, e que não d admissível que sejam os capcllaes do roíerido corpo dispeii-

sados do contribuir para o dito montepio, por .piauto a isso oppõc-sc o disposto

naart. 2“ do decreto n. G05, de 2S do agosto dc 1800.

Saude c fraternidade.—/. de Medaros Ualhl i

AVISO DE 4 DE MAIO EE 1901

Ministério da Guerra — Rio dc -Taneiiv, 4 dc maio dc 1901 — N. 1.248.

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito—0 1° tenente do 1° batalhão dc enge-

nharia Maxiraiano .José Martins consulta, em vista do disposto no decreto

legislativo n. 716, dc ISdedovemlro de 1900:

.1.° Restabelecida polo citado clcercto apenas a segunda pane da dispo.dção

do art. 4<> da lei n. 3.169, de 14 dejulbode 1883, a qual sõ cogita do preenchi-

mento dc metad.0 das vagas do capitães do corpo dc cngonlieiros, dever-so-ha

proceder, quanto ao preenchimento da metade restante, como manda o § 2®, art. /”

da lei n. 39 A, de 30 de janeiro de 1892, na part e relativa á promoção dos tenentes

das tres armas combatentes ?

2.

° Promovidos os actuaes tenentes do corpo de estado-maior, como se

procederá quanto ao preenchimento das vagas futuras de capitães do mc'iuo

corpo, as quacs são destinadas, pelo art. 6® da primeira das referidas leis, ;ios

tenentes desto corpo ?

3.

* Motivando 0 acto perda dc antiguidade o direito dc renuncia a transferencia

de capitães arregimentados para o corpo de engenheiros, terão ellcs o mesmo

direito com i'cla$ão ao corpo de estado-maior ?

4.

® Dado 0 caso de i’cnunciareni todos os capitães o direito de transferencia

para os corpos do eng mheiros e ostado-maior o resolvido aílirmativameiuc o

quesito antecodonte, dever-sn-lia proceder como manda a segunda parte do

disposto no art. 7» do decreto n. 1.3.51, de 7 do fevereiro de 1891?

O Sr. Presidmteda Republica tendo ouvido o Supremo Tribunal Militar,

resolveu, em 3 do corrente, conformando-sc com o parecer do meímo tribunal,

c.xarado om consultado 15 do mez findo:

1.® Que 0 decreto legislativo n. 716, de 13 de novembro de 1900, rostabeloccu

todas as disposições da lei n. 3.169, do 14 dc julho de 1883, reforentés á transfe-

rencia de oíQciaes arregimentados, e não unicamente á segunda purte do disp-sto

no art. 4®, devendo cumprir-sc o estabelecido no art 5° desta lei, o qual muinia

prover as vagas por transferencias dc capitães arregimentados, por isso q^c

aquoUe decreto não autoriza o preenchimento dai vagas dc capitães nos corpos

.
de engenheiros o estado-maior por promoção, mas sôraente por transferencia,

.pelo que está revogado o § 2® do art. 7® da lei n. 39 A, do 30 do janeiro de ISW;



mtando oxtincto pelo .b<ci'oto legislativo n. 71G o posto de túnont.í

r2.«Qu.,
.j as vagas quo so dcrcin no posto imraediar.o sono

'S poi*
toosfcrcnclas do capitães a.Togim.-.nu.,dos. corno dispõe o art. 5- da

aTpatcoto ^
> ' ' ““

CDI 12 taialroin
’

.LimlicacMO a so^unda par-to do disposto no arn. 7» do

r«"o\sm, p«.;uo o,lo.»o..,M,uiv.,n, T16

d.,cKto n. 1.30 -0
liubiliWos p:u..a o proonpMmco» da. vaja. no.

““
"°"dt «uo sTtota nL dapmmooíodc tonauc. não scn-lo pnnvnvol ,on

Xn on^tãosrnnuncienno divoUo do tnansloroncia ,-.ara o*, corpo.: .

vos donlaro, para os fins convoniontos.

soado ofratorni,lado,-/. -V. * .VeteVo- -W.Kct.

CONSULTA A QCE SB rrEiW. 0 AVISO sr;i>n\

lente da Rcaub'ica— Poi* intcrmodlo do Ministeno da Guerra, em

• ! n '--e de IG de margo ultimo, mandastes a esirc tribunal para consultarj com

aviso n. d6, dc lo cie mo, i.

^ tenente do P batalhão <lc engenharia

seu parecer, 0 Tcquox-miento ein i
.lUpodçõcs »'o decreto

O^eu

1

'^ rimrostalolocido apnna.

1.0 Tendo 0 decreto n. il6, de 13 <io novem
^ ^

a segunda parte dp art . 4» da lei n. 3.16.), e

eascalieiros, deve-se

do preeneliimeato da metade das
39

‘

dc 30 de janeiro dc 1892. na

jrooodoroomoraanda o § 2» “«'

/

“XLUoX paiaoproca.

p,u.teroMivaá promoção dos
“E“X"rapho ama tóposiríTo «»

chimentoda outr-i metade, ^ acima citado’

contrario, c, portanto, nao esta

^ cstiulo-maror, como sc

2.0 Depois dc promovidos os acuiaob t..rc -
^ ^ de capitães do

procoderã para o presncldmento dos doas ter(;a>

^
destinou

estado-ruaior que cart. ^
parte relativa á

aos tenentes do ost tdc^maior. ^ das vagas ’

transíbrcacia de capitães arregimcQtado& .
'

• i ,a rirdto dc renuncia ã

3.. TonOo 0 ra»o da poUa de -«‘‘“o"
transferencia para o corpo de cugcalicuo» a

subsiste

também o mesmo, direito com rolagão ao corpo de e.udo-maror,

aquio mesmo prejuizo, isto é,
'' renunciarem o direito dc

4.» Dando-sc o caso provável de todos^
^ estado-maior, no caso dc

transferencia para o corpo dc
^ proceder como manda a

merecer affirmativa a pergunta anteccilon^
,

qaverciro de 1891, quo tratado

2» parte do art. 7» do decreto n^ 1 .3ol i e
/

^ disposJ>7o em contrario,,

caso de haver deficicncia dc capitães, visto quo, u«
,ie 13 de novembro

0, portanto,™ osti vovogadet pdo »n. 4" í»

de 1900 ?
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0 Supremo Tribunal Militar pass>a it ro-spondor a cada inii (Io.ssí>.s

Gmittindo assim 0 sou parccor

:

1." O dccroto IcírisliUivo n . 7Ks dc 13 dú novembro idUmo, nito rostabidccoii

apo4»as a2=^ parto do art. 4« da lei n. 3.100, do 14 dc julho dc 18S3 ; foram rosta-

bclacidas todas as disposições desta lai referontes a transferencias dc otlldacs

arregimeutados. o como no decreto n. 716 não 6 autorizado o preenchi nicino das

vagas de capitães nos corpos de engenheiros e dc estado-maior por promoção, mas

sóraente por transferencias, deve ser cumprido o art. 5® da mesma lei, que mauda

prover todas as vagas por transferencias de capitães arregimentados.

O § 2® do art. 7® da lei de 30 de janeiro de 1892, na parte relativa á promoção

dos tenentes dos corpos arregimentados, está consequcatonieníc derogado pela

loi n. 716.

Si se pudesse promover tenentes para engenheiros c estado-maior, deixando

arregimentados capitães legalmcnte habilitados para terem exercido nesses corpos,

estes capitães, quando fossem transferidos, teriam de ser collocados abaixo daqucllos

tenentes, o que ineontestavelnicntc seria injusto.

Isto füi sabiamcüte evitado pelo legislador, com o restabelecimento na lei

n. 716, das disposições da de n. 3.1G9, de 1833, relativas sónioiite a transferencias

o qiio equivale a determinar qac as vagas dc capitães nos corpos de engenheiros

c estade-maior sejam preenchidas excludvamente por transferencias dc capitães

das tres armas.

2.

® Como 0 decreto legislativo n. 716 extinguiu oposto dc tonoiiíe no corpo

de cstadorinaior, todas as vagas que se, derem no posto do capitão serão providas

por transferencias de capitães arregimentados, como dispõe o aré. 5" da lei

de 1883, para o corpo de engenheiros.

3.

® .4.S transforencias.para o corpo dc estado-maior,, assim como para o dc

engenheiros são facultativas, conforme o parecer deste tribunal do 1 do corrente,

emittido na .consulta sobre um requerimento do capitão Antonio Julio Barbosa

da Franca.

4.® Não cogitando o decreto legislativo de 13 de novembro da lalía de capitães

habilitados para o preencliimento das va,gas nos corpos de estado-mrxior e enge-
nheiros, nem de promoção dc tenentes, não pódo ter appllcação a 2=^ parte do

art. 7°. do decreto n. 1.351, dc 7 de fovcrcivo dc 1891

.

Nem é proxavel (|ue to.los os capitacs renunciem o direito dc transferencia
para os corpos de engenheiros c de estado-maior, como pensa o reciuerente.

Rio de janeiro, 15 de abril de 1901 .—3/h-aHcía Rcis.—It. Galeão.—C. Neto.—
B. Yasqúes.-—F. A. de Mowo..—J. Thoiruiz Oantuaria

.

Foi voto 0 Sr. ministro almirante Pereira Pinto.

aESoimçÃo

C^omo parece, 3 de maio de 1901 .—Campos S.alles.—ü/aííc-f.



AVISO IB 15 BE MAIO BE 1901

Mi„'slorio .LOnon-»-
Rio.loJ»n«h-o. 15dc ...aio d« 1031 - !» l-ÍO*-

S,. Clioro do Eotaía-Maior do °
So fovooeiro~

"

B,n solaçao a o.»a “""
*

, „it„, doclaro. para 03 fins oon-

„. r.l, do 1“.1 traia,uonfo do saudo, dovona sor

vcniontcs, íuo to pro
=>

„ ™„i,o foram cUas iarminadas ;

porquanto, a nao

contadas do dia imnaediat . a
.locrosooado quo 0 ollleial quo termina

« «i». «tc d. inspeotSo. quo

saairimcra
. „„ poioi indicar novo prazo para seu trauv

qut« dotlarl sor contado do dia sc.uin« dqnoUe o,u qnc

ânaliza o tempo da primeira licença.

;
.

• 11 ,.. / V dâ Medeiros Mídlet,

Saude c a-utcimidíule ,
— •/•

AVISO BE 22 BS MAIO BS 1901

Ministério da Guemi - Rio de Janeiro, 22 do maio dc 1901

§,^ChcrcdoEstado->[aim^doK^^^^^^^^

infantaria informa. :
que o J capturado em 6 de fevereiro

Coriva desertara cm 15 do i^^io de IbOo

'L L capuira' fôra feRa em

de 1S99 c reiocluido em 2o de aorilde^e
sete e quatro annos de

Tirtude dc crimes civis pelos
Penal Civil, conservando-se

pri^o, como incurso nos ai^^.
~

^
Pernambuco, ate ja-

diirante esse tempo a disposiç-ao du

neiro uliimo, em que qae ainda

responder a conselliodo jruerra por
-ruen-a c íèra condemnado a seis

om janeiro ultimo respondeu a um cono
^

‘

o tempo de prisão

uunos de prisão;^ o copsulta si o

^ computação da sentença confirmada

preventiva e á disposição do^ toro civ 1 v
',Y„.mativo. si da appellação da sen-

tnnra nivU .-.ufUt. u «u o onti.e.«o ao

sois ou mais annos dc prirao, dc^el<i

Idro civil.
, .n ivu-i. o; fins convenientes, quo, dc

Em solução a essa con .ulta,

^
soldado não foi reqnisitado

aceordo com o que informaes, uma a q
, militar, pela desor-

lojro depois de sua rcinclusãomo corpo para
«'.^entiva neste loro da data

. çãoque commottera. dever- Ihc-lia
geiitença appellada no fòro

da mesma reinclnsão, c no caso de sor con

^
j.^verá ser elle excluido do

civil, importando cm mais dc seis anãos o P'*''

.J . j. tododeserabA-

serviço do c.vorcibe entregue ás autoiudadescn^

raçado por crimes coiumcttidos na classe militai •

o , ..I -11. T X deMedcirosMdlM-
Saudo c l raternidade. —'•

*-í'-
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iiVISO DE 27 DE MAIO DE 1901

Ministciio da Giiorra — Rio dc Janeiro, 27 de maio ilc I!)01 — N. 57

Sr. Director Geral do Saude.— Em solução ao pedido ciuc faz o ajii(l;uu,c do
onforinciro do Hospital Central do Exercito llapliael Arclianjo d(s IHattos no roínic
ninentopor tós informado ora officio n. GS, dc 18 do corrente, vos declaro quo is
laraihas dos enfermeiros o ajudantes de enfermeiros dos Iiospitaos c onforniarm
miHtarcs devem ser fornecidos gratuitamonte os mcdicamonios fio que caro, v-.,,,
para seu tratamento.

Saude c fraternidade. — J. N. dc Medeirox Mallel.

PORTARIA DE 4^ DE JUNHO DE 1901

Ministério da Guerra - Rio de Janeiro, 4 de junho de 1901 - N. 41.

clarar Tn
RepuhHca manda, por esta Secretaria de Estado, do-

clarar ao Supremo Tribunal Militar, para os fins convenientes, que. em 31 de

consulta de 6 daquelle mez sobre- o requerimento do major do coroo do on<rn

A QUE SE REFERE .1 rORTAlilA SUPRA

Republica - Por intermédio do Ministério da Guerra (>mav,so do IS do março ultimo, sol, n. SS, mandastes remetior a este tribunal inn

“ mlrS. - ío-is promo-

d«d°o '>'= “Sonlioiros, foi jroju-

neiro Monteiro Franeis-co
Benw Manoel Ribeiro Car-

renunciado ás suas íransferenMasprir^^
Alezbiades Martins Rangel, que, tendo

lei n. .3169, de 14 de julho de 189-' fn

conlormidade do disposto na

art. 7 do decreto n ] 9=;i d ~
i

depois transferidos do aceordo com o

renunciado á transferencia em' vil-t^^rT^'*^
rido,. „ ,uo fod«oTcio frquo não foi cumprido o disposto u„ dtado ar iV dati n ^9sómente o canitão

^ í^uccodendo que

umla, peiir?XCrr„„ . “'“T
tivo corpo

; iiuo floalmonto .‘'‘‘i"

' '™slorcncla, revnnenJo ao sou primi-

,-fm Tirtnde da loi u. 316o’, dil'

• V>
^ Jiuiu do 188o, devia a sua collocação no Al'



vfíamh continuar a sor inamcdiataniciuc abaixo do capitão Amonio Antão Iliboiro,

Q por isáo sua promoção ao posto do major devo ser contada de 7 do novembro

(lo 1891 em due Foi indevidamento promovido a este posto Iniiz M;i,nool Martins da

Silva, sondo então, em conse^ucncia lic haver lãllccidu o major Antão, collocado

lo"-o abaixo do major José Faustino d;i. Süva, ro-iultando cpio das tres promoções a

tonente -coronel
ultimamente foi to,s, por antiguidade, a segunda pcrtencia-llic de

pleno direito.

O "enerai do brigada director geral de nngcnlií',ria informa que de facto os

quatro offlciaos citados polo requerente Imviam disistido do direito á transferencia

•nara o corpo de engenheiros, mas essa desistência não era absoluta, era relativa

aos termos da lei do 14 dc julho, isto é, os interessados desistiram do direito do

uma transferencia, que lhes impunha per. la dc antiguidade.

Posteriormento, o decreto de 7 dc fevereiro, tornando obrigatória a transfe-

rencia c sem perda dc antiguidade, os ofliciacs cm questão não podiam deixar do

ser transferidos quando a vez lhes tocasse.

Parece-me, comtudo, continua o dircctor geral, que o decreto de 7 dc fevereiro

devia ter resguardado os direitos dos c.-ipitães, que j:l pertenciam ao corpo dc

engenheiros, com logar determinado no Ahnanak, eni virtude de uma lei, a de 14

de julho de 1883, que lhes havia garantid-,) suas antiguidades ;
a manutenção da

antiguidade, e a collocaçâo dos transferidos, em liicc do decreto de 7 dc fevereiro,

deviam ser consideradas entre cilas, e jamais com rolação aos transferidos anto-

ilormente.
_

Foi certameníe essa iacuna do decreto dc 7 de fevereiro qnc motivou a dis-

posição do art. 17 da lei n. 39 A.

0 dircctor geral conclue dizendo parcccr-lhc que ao peticionário, como aos

officiaes, que já pertenciam ao corpo de engenheiros antes
^

dc 7 do levereiro dc

1891, devia ser mantida a collocaçâo no Álmanak acima dos transferidos posterior-

mente, isto na manutenção dc um direito adquirido em face da lei de ISbo, c que

0 peticionário tem ainda a -seu favor o art. L da loi n. 39 .-V, c.xpliv.aiivo do de

ereto de 7 de fevereiro, c, embora a disposição do dito anigo não fosse declarada

permanente, o peticionário reclamou nelia baseado, segundo allcga, immediata

mente a reposição do seu direito ;
nestas condi<;õcs, não reputa &eni cabimento o

que reclama o requerente, isto é, a sua antiguidade do major do 7 dc novem lo

de 1891, quando foi promovido o capitão Joao Teixeira Maia o, como consequência

desta antiguidade, a rjroraoção a tcncute-c^ronel, com a data do 14 de ezeni lo

ultimo. ,

A 4'*' secção do Estado-Maior do Exercito, depois de dar em i^.sumo o contexto

do requerimento, a informação supra, e os termos das leis c dccroms cia os, iz

« Si eutender-se que o art. 17 da lei n. 39 A, que parece pci manente po.a t sp
,

sição que estabelece, embora a mesma lei uao declaro, como faz cm re .. ç

outros artigos, ürma terminantomento e iudepoudeuto, dc s,.u parati ap o
. ^

quo os capitães quo renunciaram á transferencia paro o corpo dc encUi

virtude da lei do 1883, não deviam ser transferidos para este corpo pe o ccie o e

~ de fevereiro do 1891, está o requerente no caso do ser attendulo, mesmo porque

em tempo reclamou, quando foi promovido á olTectivulade dc major o capitao

Autão lUboh’0, e quando foi graduado o capitão Luiz Manoel Mar ins ( a ,

eonio demonstram as informações prestados pela Repartição dc Ajiu an e mno
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0 marechal cliefo do lístiulo-Maior diz :

O peticionário requer promoção ao posto de tenonlo-coronol do cogcnlidirog

coní aatigaidade do 1 1 do dezembro ultimo e collocação, de aceordo cora a repa-

ração que ora solicita, motivada por pretorição dc direitos consequente á inconi.

pleta execução do art. 17 c seu paragraplio unico da lei n. 39 A, de.oO do janeirc

de 1892, facto contra o qual reclamou cm tempo c tem insistido diversas vezes,

como tudo allega.

Alei n. 3.169, do 14 de julho do 1883, concodia aos capitães arregimentados

e do estado-maior o direito de, por ordem dc aatigaidade, serem transferido i para

0 corpo de engenheiros, uma vez que tivessem o curso cora approvaçõcs plenas o

não desistissem desso direito
;
determinou, porém, que, uma vez nransícrulos,

ficassem considerados os mais modernoí no novo quadro.

0 decreto do 7 de fevereiro dc 1891, cm seu art. 7«. torna essa transferencia

Obrigatória, porém em compensado garante-lliss a antiguidade de posto o con-

soante collocação no Almanàk.

Na relação dos transferidos por esse decreto foram incluidos cinco capitães,

tres ora querellados, que haviam desde 1890 desistido da transferencia pela lei

de 1883, tendo sido acceitas as suas renuncias ; foram elles então transferidos para

0 corpo de engenheiros. Logo depois veiu a lei n. 39 A, de 30 de janeiro de 1892, a

quál, ,no seu art. 17, declara que as disposições do art. 7° do decreto de 7 de feve-

reiro de 1891, não compreliendiam os capitães que nesta data jã liouvessem renun-

ciado 0 direito á traosferenoia para engenheiros, como facultava a lei dc 1883, e

nò paragraplio desse artigo autorizou o Governo a mandar annullar as transfe-

rencias feitas até 30 de janeiro de I892dos capitães que se achavam nas condições
retro indicadas e que desejassem reverter aos respectivos quadros.

A’ vista disso, dous dos cinco capitães, que,= tendo renunciado em 1890, ha-
viam sido transferidos paio decreto de 1891, requerei’am e obtiveram reversão do
estado maior de classe, os tres restantes permaneceram no quadro de enre-
nheiros, acceitando tacitamente as consequências que dimanassem do citado ai‘t. 17
c seu paragraplio, da lei n. 39 A, de 30 de janeiro de 1892.

O Supremo Tribunal Nilitar, tendo estudado a questão, passa a dizer o que
pensa a respeito

:

A lei n. 3.169, dc 14 de julho de ISS'1, mandava preencher metade das vagas
de capitão no corpo de engoalieiros por transferencia dos capitães do estado-maior
0 dos corpos arregimentados, legalmento habilitados, sendo coüocados abaixo dos
que já se achassem no corpo, mas dando-lhes o direito de renunciar á transfe-
rencia.

O decreto do Governo Prorâorio, n. 1.351, de 7 de fevereiro de 1891, art. 7«,
revogou as disposições da lei de 1883, estatuindo as transferencias obrigatórias,m^ e erminando em compensação, que nenhum prejuízo soifressem os transfe-
ridos, em sua antiguidade.

' ^ ^ janeiro de 1892, no seu art. 17, declarou qne as dis-
çoes 0 ar . / , do decreto de 1891, não compreliendiam os "capitães que hou-
^^renunciado a transferencia para o corpo de engenheiros, o o paragraplio

® Governo a mandar ficar sem elleito as transferencias eflectuadas
^too de 1892, dos capitaes, nas condições indicadas, e que desejassem

•rimitivos quadros.



uítães do ostado-malor do olassc Luiz Manoel Martins da Sllra, Bento

mbeipo Carneiro Monteiro, Fruncisoo Emilio JiiUen. Alcebiados Martins

Haooc
Oliveira Ramos, na vigência da lei de ISS:!, liaviam renunciado o

r ”/tode transforcncia para o corpo do engcnbeiros ;
tendo sido, porém, promul-

decreto do 1891. o Governo, att.‘alendo á obrigação de transferencia imposta

neste decreto, transferiu para o corpo de engcnlielros os capitães acima men-

oBclaos Oí .lous ultiraos roqiiofcram, á. vista do piKigraplio único do

14 da lei de 1892, a sua reversão píira o estado-maior.
^

Isão roq.uerercm reversão, preferindo continu-ar no corpo do cngenlieiros os

-„TiikcsMartmsdaSilva, Bento Monteiro
. ,

'^Fni face do terminantemento disposto no art. da Icl n. .39 de-BJdc

- nPiw de 1892 estes oíTiciaes não estavam comprehendidos no decrcuo de 7 do

Sv!-.oiro de 1891. não eram pMs obrigados ã transferencia, e uma vez aue perma-

neceram no corpo de engenheiros ospontancamem.e, não podiam conservar a sua

aSidado do posto, porquo o dcccoto do 1801 diz : . Os odloxaos scansfendos

obríatoriamente, c»» vivlirfc doivcmtle ãccrelo, pai-a o. corpos de engen icuo»

fcXao-miov do l»cteo nonUum projnizo som-orão orn suas nnugu,dado» « c,

Ldo ollos renunciado a saa transforoncia para o corpo do oagonheuos, nau o.ta-

vam coraproliondidos no docrcto de ISM (lei n. :iD), como ja doou duo, o. por auto,

•não -nodiam ter sido transferidos em virt-ide delle.
i, . .

' L roquorondo annullação da wnsforencia para o corpo de eoseateiro^

cíSG< oíTiciaes desistiram tacitamente da renuncia, que haviam feito e fora

sua collocatíio uo Almamh deveria ser abaLvo dos que jd poneocram ao

“^;rtr:—ia deveria sor oousiderada como (eita -^ *le.

dolS53, enão do deerctodelSDl, aoqual nao estavam çompiohcn.U o , .

csprcssameuíe declara a loi n, 39 A, do oO do .janeiro e

^
— ^

Polo ozposto, 0 Supremo Tribunal Militar o do parecer que a pietcucao

major Antoaio Oomes da Silva Chaves está no caso de sor defenda.

Rio de Janeiro, 6 do maio de 1901.—Pereu-o Pmto.—R. Oduio. 0. Neto.

B. Yasqves.

Foi voto O Sr. ministro marechal Miranda Reis.

Como parece.—31 de nr

UKSOLUÇ.ãO

aio dc 1901.—C.vMros S\LLES.-3/«/íef

.

AVISO DE 6 DE JDIÍHO DR 1901

Ministério da Guorra-Rio de Janeiro. 0 de juulio de UOl N-
.

Sr. Chefe do EstadoAiaior - 7° «
monto LO.S hospitaos.
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Em solução á tal consulta, qiic acompanhou o oíllcio n. 2.338, dii-i^^íiio

12 dGfevcroii’0 findo polo commaadantc daqucllG coi»po ao do 4° districto milit-u-

vos declaro, para os fins convenientes, quo os sentenciados pclo crimo «le (losurçrià

devem descontar, no cumprimento da pena. o tempo em qno estiverem cm tw-
taraento nos liospitaes c enformarias, quando liouvcrom sido condoma.ido,^,

(ie

aceordo com as Ordenanças,- de 9 dc abril de 1805.

Saude e fraternidade.—J. N. de Medeiros Mallet.

POBrjiRIA DE 11 DE J1717EO_ DE 1901

Ministério da Gueri*a—Rio dc .Tanciro, 11 dc junho de 1901—N. 7.

O Sr. Presidente da Republica manda, por esta Secretaria de Estado, de-
clarar ao Sr. delegado fisca- do Thesouro Federal no Maranhão, em solução ao
SGU telegramm^. de 3 do corrente:

1% que 0,pagamento dos extraordinários nos dias d.c festa nacional deve sor
elTectuado pelar^qlcgacia Fiscal, pois é uma vauíajem a que teem direito as
piaças do exei‘c|tó ,jiaquelle3 dias, calculãndo-sc semestralmente como a ctap:i
nos dias eommuns, e que para esse abono existe o credito necessário ;

2% que esses extraordinários são concedidos para melhoria do rancho nesses
dias e que os desamncliados não teem a elles direito, como ficou resolvido^ic;! ^
portaria de 5 de março de 1897; !

s», qne 0 pagamenfo da. importância .!o fardamento do reorat». nos terau»

sir^‘ fi f í

” ^ °
comimmin no

sei VIÇO, findo 0 tempo, Oito valor das peças do favdamoato mão i-eocbidas lis
praças <100 oMeom bam ío serviço, pode ser oHectuado, còn-eado a rcsoectira

^ ° -le P'.-et-eratiLçies
uo ait. 0®, etc.—/. de Medeiros Mallet.

AVISO DE '

12 DE JUNHO DE 1901

Ministério da Guer:>íi-Rio de Janeiro, 12 de juuliodo 1901-M. 1 519

para es fins eenveniemtes,

eteentar-se a f
“ ® “I>re o modo <to

n« «rime de deserção dc ,uo

- T" ' alistado, pois *
P eiiçio do ,irt. 293 do Ilegnlamonto Processual Criminal

asar;-'

'

Xí.-
Medeiros Mallet

.
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COKSULTÀ K <5UI': SIC ÍUÍFERE O AVISO SLTRA

Sr. Prcsitlento cl<a Republica—INIaiulastos pcl.aSccrctari.-ula Guorra rcmettcr ao

Supremo Tribunal Miiitar, para consuUav com sou pai-occr. os papeis concornentes

•' cousulle. q.uc faz o coramamlantc da Fortaleza de S. João sobre o mododeoxociitar

a se<'unda sentença deste tribunal poio criíne dc dcseivão do cpio foi arguido o

soldado do 6" batalhão dc artilluaria C:irlos Rodrigues Fraga, visto T,er o mesmo

tribunal considerado nulla a praoado rclerido soldado, por sor inonor c não ter

tido o consentimento dc seu pao ou tur,or para a! istar- se c estar o dito soldado

submettido a novo conselho de guerra pelo mesmo crime

.

Sobre o assumpto diz o commandante do 4" aistricto militar ç[nc o soldado dc

nue se trata, tendo desertado era 1894, foi absolvido pelo Supremo Tribunal Mi-

litar sendo então considerada nulla a sua praça por ser ellc menor c não íor sido

alistado com consentimento dc sou p le ou uitor
; (lue, emauanto aguardava o

resulta lo do julgamento fiuaU f igin e, capturado, foi submettido a novo conselho

dc merra, pelo crime do segunda deserção, parecendo çiue, por tal facto, deixou

0 s.ui antecessor no cominando d.o districto de tornar clleetiva aquclla sentença

,

oue jurando o mencionado tribunal o segundo processo, absolveu pelos mesmos

fundamentos da primeira sentença o roo, ciue, antes de ter conhecimento deste

j«l-amciito. fugiu da enfermaria, onde se achava em tratamento, pelo que o com-

mamlo da fortaleza de S. .loão submcttcii-o a novo conselho pelo crime de terceira

Q^uc,"consultando o mesmo commando como devia procodor, para dar cumpri-

niDuto á sentença, cuja cópia foi remettida om 26 de janeiro ultimo, quand.o o

soldado estava submettido a novo eonsolho de guerra, rospoiulcra o iiprcnio

. Tribunal Militar, considerando nulla do mesmo soldado, o círeito immo-

diato era a sua restituição il condição civil, o quo tornava o conselho f c gneria

iuconipetcnte para continuar a julgal-o c quo este, tomando conhecimento da sen-

tença, deveria encerrar-se 'por termo, renieltendo-òe oí< autos aqvellc ti

,

Quo chamara a attenção do commando tia fortaleza para o facto c tei >u

siibmettulu a consolho dc guci-ra, como dosortor, uma piaça que, cs ant o i
'

lhg:ra da enfermaria, onde se achava cm tratamento, porquanto, de

a provisão de 13 do janeiro dc 1840 e o disposto no ait. 117 do
f

Armada, não devia ser tal occurrencia classificada como ciimc uc '

como falia disciplinar, no caso dc não icr havido % ioloncia c.nitra pc&soa ‘ ’

üu como crime de fuga, pirevisto no art. 10 / do mesmo codigo. no ca.o c

Que, jã tendo sido remotvdos os autos do novo conselho do guerra ao

Tribunal Militar, quando o comnmndo da fortaleza recebeu a ic

^
consulta como deve proceder para executar a sentença i o tn

‘

coldado de
a mesma sentença tem, como consequência immediata, a losti uiçoo ‘

quem se trata, á sua condição civil, devendo scr excliüc o o ®

considerada nulla a sua praça c não poder, portanto, con mi

.

milhar, esperando o resultado final do terceiro conselho
, f.-vTfaioza o

• Que aguarda a solução a respeito, afim de firmar ao commando da foitaleza o

modo por que devo proceder.
Rodrinics Fraga, aceusado

A 4^^ secção do Estado-Maior diz quo o soldado Cai los Koü ,,

I 1 - 1 I .1111 *^') ilt! dezembro de 1899, absolvido peios
do deserção cm tempo de giiei’i*a, loi. tin uo
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fundaiHontos da sentença do conselho de gueri*a o il vista dapvoN^a dos autos, seiiílo

q^uo UTU dos iiT-inistros elo Supremo Tribunal Militar votou pela nullidado d s todü o

processado, porque, voriíicida a uuUiladc do cjniracfco de praça, a vista da ini;a-

pacidade jurídica do réo para flrinal-o, a consequência devia sei* não a absolviçío,

como resolveu 0 tribunal, mas a in5ubsi’.tcnci:i do to tos os actos piuticados no

processo, que não podia ser organizado, atíenta a qualidade civil do aceusado, com

a qual repugna o crime de deserção, essencialmento militar, c polo qinl foi [.ro-

cessado. (Ordem do dian. 58, de 1900. ãpag. 93.)

Aceusado de novo por crimededíserção, foi, cm 18 de janeiro ultimo, refor-

mada a sentença do consolliode guerra polo Supremo Tribunal Militar, para absol-

ver 0 mesmo soldado, porquanto ao seu alistamento nò exercito não prccoJoram

as formalidades do consentimento ou licon .-a de s m representante legal, pac, iiuor

ou curador, mandando pôr em liberdade, si por ai não estiver preso.

Em 27 do dito mez do janeiro, foi intimada esta absolvição, conformo vê-se da

inclusa cópia de sentença, que tona de sor devolvida ao alliidiJo tribunal.

Finalmente, em 16 de fevereiro findo, foi apresentado, para s :r renactiido ao

citado tribunal, 0 processo- do tare oii*o conselho de guerra, no qual foi ainda o

soldado absolvido, polo crime de segunda deserção, attentar a sentença anterior-

mente proferida por aquelle tribunal.

Está fóra de duvida que, si o soldado Fraga, estando em tratamento de .saud

fugiu da enfermaria prisão, em que se achava, commetteu, não o crime de desoç"

ção, mas sim o de fuga, previsto no art. 107 do Codigo Penal da Armada, como

faz ver o commando do 4« disíricto militar.

Considerando, porém, que pela primeira sentença não são conhecidos os funda-

mentos do conselho de guerra a que respondeu o soldado e que pelo segundo, em-

bora se declare que ao alistamento não precederam as formalidades do consenti-

mento do seu representante legal (provavelmente por ser dc menor idade), man-

dando pôr em liberdade, si po-r àl não estiver preso, não foi possivcl cumprir esta

ultima parte, visto aeliar-se preso e subraeítido a novo conselh> do guerra.

Considerando que o procedimento desto ultimo conselho jã estã no Supremo

Tribunal Militar para ser julgado, parece que, cm vista do art. 292 do Regula-

mento Processual Criminal Militar, dizendo : « O processo do conselho dcuo gnu,

quando começado, devo ser levado a seu termo final no rererLio v.-ibunal », tem o

soldado do quem se trata dc aguardar o resultado final do processo do ultimo con-

selho, a quo respondeu, daado-se depois baixa do serviço do exercito, por scr dc

menor idade c ter-se alistado sem consentimento do seus paes.

O auditor de guerra diz:

S;informaçoe3 prestadas p.do cominandanío do 4° districto militar o prla

jg^Ojdo Estado-Maior esclarecem pcrfdtamente a questão, polo quoso julga

repetir o quo já está historiado.

á questão de divoito, parecc-llic fóra dc duvida

do Supremo Tribunal Militar, dc 18 dc janeiro do 19)1. o

dovcscí* restituído á condição civil c cxcluidodo

ao importa eni preterição do urt. 293 do Rogulamoiii.o

l^ãr,' desde que o citado ucoordão passou oni julgado o não
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n Clisfo do Estiwlo-Maioi’ do ExoroUiO, tendo áubmofctido a questão ao M nistro

rnoi-ra por não julgar na sua alçada resolver sobre cila, tanto mais quando o

. ..<4 do ultimo conselho de guerra a que respondeu o réojáseacha no Supremo

TldbunaUIilitar.
aguardando julgamento final, entende o referido ministro dever

snr ouvido a respeito 0 mesmo tribunal. ... j- la

Ksto tribunal, tendo estudado a quc.tão, pensa que, cm vista do aceordao de 18

,1o ianeiro ultimo, devia ser o soldado Carlos Rodrigues Fraga restituido á condição

.'[y
C excluído do exercito, cmbnra estivesse ivspondcndo a conselho do guena,

eonio ivincidcntc no crimo de deserção de que fóra antes absolvido pm- ser menor

Acr ddo illegalmcnto alijado nas lilcirasdo exercito, p'o^não imponava isso em

preterição do art. 293 do Regulamento Processual Criimiud Militar disdc quo,

como bom diz o auditor do guerra, o cit «lo aceordão passou em julgado o,

dependia de recurso algum : é este o parecer do Supremo Tribunal Militar.

lUo de Janeiro, 20 do maio de I991.-Pcreira Pinlo.-E. Ba.rhosa.-C. .Veio.

B. Yasqiies.

Foi voto oSr. ministro marechal Rufino Galvao.

RESOLUÇÃO

Omo laivMe.-Sl ío 1001.-O,vMmSiLLK.-MW.

AVISO DS 18 DS JÜITHO D3 1901

Ministério da Guerra — Rio de Janeiro, 16 de junho de 1901

Sr Chefe do Estado Maior do Exercito - Declaro-vos, para

niontes; queo Sr. Presidente da
^

mar-sc com o voto da rainori i do Supiemo
_

-

^ bataOião de infantaria

de 6d= máo todo, so',ro o facto de

Antjnio Isnacio de Albuiuorcuo Xa'ioi .i

ds tacsfacws,

offidal passível de censura o providenciando-s. paia a lep

que de nenhum modo deve ser tolerado-

San-le o fraternidade. - /. V- de Medeiros Mallet.

CONSUr.TA A QUE SE UEl-EUL O AIINO t-CPLA

sr. Pcosidonto da Republica - Por

veroiro do corrente aimo, sol) n. 9, transiiuin^to^ a
^

com 0 seu parecer, os inclusos papcis,
^ ^ j,,nal

mandante da guarniçao de S. Gabriel, no U
batalhão de infantaria

Pcícia Voca, que alU se publica, de dar-se o J
. explorando coni

Igaacio do Albuqaor,uo Xavieo 4 praticado .piritono, o.p

isso a crelulidade publica.
, ü^ricto militar.

Constam esses papcis de um ofllcio dojjomman
acompanhado de um

do um outro do commandanto da guarnição - ‘

’
maior Xavier», no

artigo publicado no jornal Pafria .\oc«. sob a opiorap
que exerce, cm

4.al 00 dh-quo o dito major eptora de modo impvopno .1 1^ \
ptOToiw |.ropvi,. os inoautos quo .terediUni iia elPca™. lU. ^'iq.

^

Ç|.



mais (la infomação prestada pelo major Xavier, acompanhada do um documento

ciü sua defesa c linalmcnto das iafoi’ma';õcs da Secretaria da Guerra.

.V 4" secção do Esíado-Maior do Exercito, informando sobre o assumpto, diz

que 0 major Xavier, que preseutemeate se aclu nesta Capital, procura, com iis

suas praticas extravagantes, explorar u credulidade publica, exploração esta quo

se descobre no proprio documento que :tprcsenta, porquanto prova cllc quo M
entregue ao Club Beneficente d'o Scubor.is, cin Santa Maria, um valiúsu donativo,

(piando do jornal I^alria 2\'ova se deduz que tudo tem sido cm proveito do iiicsnio

major, quo se cxhibc fardado nas oceasiões de exercer aqucllas praticas.

Embora, contiiiúa a secção, 0 serviço niiliur não tenlia soíTrido, pois ciuo o

commandaate da juarnição nada diz a scnielliante respeito, julga a secção que-

além de não poder ser justificado o procedimento desse oflicial, explorando a cro,

dulidade publica, a que tem sido arrastado por suas praticas, cxhibe-se envorgaudo

a farda deoffiLcial do exercito, conforme diz o referido jornal.

O chefe de secção da secção de exame da Secretaria da Guerra diz que a Con-

stituição da Republica, em seus arts. 72 c 24, garante o livre exercicio de qualquer

profissão moral, intellectual e industrial ; (j[ue o Codigo Penal da Armada não

cogita do assumpto em questão e que o Codigo Penal, approvado pelo decreto

n. 847, de 11 de outubro de I890,í^cm .seu arí. 157, dispõe o seguinte : « Praticar o

spiritismo, a magia e seus sortilégios, usar talismans e cartomancias para des-

pertar sentimento de odio ou amòi’, ineuleai* curas de moléstias curavois ou in-

curáveis, cmfiin para fascinar e subjugar a credulidade publica. — Penas de prisão

cellular por um a .seis mezes o multa do 100,!: a 500.$000.

O chefe do Estado-maior do Exercito, cm sua informação, diz que a funeção de

medium-curador, que pratica esse oflicial, não se coaduna com o caracter militar

do quo se acha elle revestido.

O major Xavier, na informação que prestou ao commandantc do 17» batalhão

de infantaria e guarnição de Pono Alegre, diz que não lhe causou a menor surproza

0 artigo da Pátrio, JXova, porque não era a primeira vez que naquelle pasquim tem

sido victima da vilania do director dessa folha.

Que não nega ser adepto e propagandista da doutrina spirita, que começou a

fazer sessões em S, Gabriel, como jã liavia feito no Recife, Beliira do Pará, Manáos,

Sergipe e outros logares e, que, aproveitando a qualidade de medium-curador,

applicava fluidos áquelles irmão.s que sc diziam doentes.

Vendo 0 delegado de hygienc de S. Gabriel crescer e avultar o numero de

adeptos, sem que para isso olle fizesse o naonor reclame, nem pela imprensa nem
por avulsos, buscou, por todos os meios, embaraçal-o, até equo o denunciou, ao coni-

mando da gaarniçã,o como exercendo a medicina illegalmcnto.

Diz mais que é notorio o desinteresso com que trabalha em suas horas vagas,

em favor dos seus semelhantes, e iquo ninguém jámais ousou chamal-o de explora-

dor da credulidade publica, a não ser o pasquim já citado, e, para provar o seu

desinteresse, apresenta um documento om que se vê o destino que leem as niin-

goadas esmolas que recebe e finalraente que não tem trabalhado aqui na Capital»

onde .se acha, por não lho permittir o seu estado do saude.
O caso ora sujeito ao parecer deste tribunal, relativo á denuncia ou quci.xa

particular contra o major Aiitonio Ignacio de Albuquorquo Xavier, por dar-sc ao

(Spiritismo, não encontra em no.s.so Codigo Penal Militar vigcnfcu baso alguma, pc»'-



qaanto nonliuni dos sous artigos eomprdioiidc a matéria, iicm Iia disposição quo

fato dc tal assumpto.

A Constituição poUtica, om sua maxima plciiitiido, conseniio, dcfoQdc g ga-

rante a liberdade do pensar c dc crer. Doutriiu scionúlica, sysr,fina pliilosophico,

ci*coi;a ou seita, desde ciuo não oiromlaiiiás insüituiçüos jurada-; o aos bons costumos

podoiu ser praticadas. Só a cxplura-.-ão illicir,:i, cumi> hicíd do industria lucrativa

c flns dcslioncstos é quo c passivol das penas cstabclccilas no Codigo Criminal

comrauni. mediante 0 julgamento respectivo. Quanto :i, argui. -ão dc que o major

Xavier, trajando o uiiilonno militar. presta soccorros modicos ai.ú nas ruas o logares

públicos a enfermos que necessitam ou llio pc lein allivio aos seus nialos, não cogita

0 Cüdigo Penal Militar, como já licou dito. da especic.

Parece, portanto, .a esto tribuual i[uc se trata apeu is de objccto dc simples

advertência administrativa, quo não sendo attendida c na kypotlicsc dc po.lor o

procedimento do major alludido ou cie (putlqucr outro militar era condições senie-

lliantes envolver a respeitabilidade o prestigio da corporação, caso c de rccorrcr-

S0 a processo regular.

Os ministros almirante Pereira Pinto, marccliaos Mcraeycr c Cantuaria

deram o seguinte voto :

Os militares estão sujeitos á Icgisla.ão especial que. por mais liberal que soja,

não llies perraitíe completa liberdade de ac.-ão, como gosam os demais cidadãos.

Assim (5 que para ollcs a liberdade da imprensa tem restricções. que são impostas

pela necessidade do manter a disciplina militar, sem a qual a torça armada se

tornaria uma ameaça á ordem, cuin ciifraquccimouto da propila colicsão c abati-

mento de sou prestigio.

Mesmo nos actos publico s. embora não se trato de serviço militar, os mili-

tares não podem esquecer a obrigação d.c inn.nter o respeito que ó devido, sinão

í sua pessoa, á larda que vestem, symbolo da corporação a que pcrtenccin. Corre-

lhes, portanto, o dever de evitar situações ridículas.

Aos militaresé proliibido conimuroiar. exercer industrias, ou qualquer ramode

negocio alheio á sua profissão railicareiiom mesniu poiem aceoiar cargos do no-

meação de autoridade federal oa rstadiial. som permissão do Minist-riodaGuerra.

Xo caso a consultar-se, oncoiiora-sc <[ue o major Xavier recebi i publicaineiite

dinheiro, que lhe davam cousultaai.os om procura de cura aos soU' males, e dossas

quantias dispunha a seu modo no exercício da caridade, depois dc dar aiUvio á

humanidade, como allega.

Que profissão exercia aquellc major .A <lo medico, nao, quo não c lormado;

a dc curandeiro, não, que a policia não coii.sente.

Ao nosso ver, o major Xavier oxorcia uma industria especulativa, tixposto ao

ridiculo publico, o que de nenluiiu lU' >do deve sor tolerado, pelo quo cotoiulemos

que teve elle procedinienco passivel do censura e que se devem tomar providen-

cias para a repressão de taes factos.

Rio do Janeiro, 6 de maio de 1901 .—Pereira Pinto.—R. Galeão.—C. Arío.

—

B. Tasr^ues.

Foi voto 0 Sr. ministro raareclial Miranda Reis.

Ki:soi,uç-\o

Con(ormo-nic com to voto da uiintoila.—U de junho do 1901 .—Camuos S.\lles.

-míd.
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AVISO DE 23 EE JITNHO DE 1301

Ministério d;i Guerra—Hio dc Janoiro, 26 Je Junho do 1001—X. 1510,

• Sr. Clicfcdo lístado-Maior do Excreito—O commandantc do 2® districto militar

consulta, no oílicio n. 4816, que vos dirigiu cm 5 do janeiro ultimo:

1% si deverão porcaher gratificarão as praças que cumpriram scatonç i. por

crime de deserção o q[ae gratificação perceberão, si os sentenciados fercni

engajados
;

2% si deverão percebor gratificação as praças que cumpriram sentença por ter

desertado, ou na qualidade dc recrutados ou na de substitutos de alistados do data
anterior a 1892.

Em solução a tal consulta, vos deelaro, para os fins convenientes, qiio as
praças qua tiverem cumprido sentença por crime do deserção e de novo se

ali:>tarem não perdem a qualidade de voluntário ou de engajado, competindo-llies
o abono da respectiva gratificação, dc 125 réis, si forem voluntários, e 250 réis,
si forem engajados.

Saude e fraternidade.—J. N. ie Medeiros Mállet.

Al^lSO DE 26 lE JUNHO DE 1901

Miaisterio da Guerra-Rio de Janeiro, 26 de junho de 1901—X. 1513,

Sr. Chefe do Estado-^Iaior do Exercito—^Em solução ao officio n. 241, que vos
dirigiu, em 27 de abril ultimo, o commandante do 7“ districto militar, vos declaro
que, estando em vigor para os inspectores militares as instrucções de 20 de março
de 1857, por ellas poderão guiar-se os commandantos de districtos militares
relativamento aos seus deveres espeeiaes, quando estiverem em inspecção dos
corpos pertencentes ú sua jurisdicção.

Saude e fraternidade.—7. j\r ac Medeiros Mallct.

A7IS0 ES 27 DE JUNHO DE 1901

Ministério da Guerra — liio dc Janeiro, 27 de Junho de 1901— N. 330.

Sr. Intendeute Geral da Guerra— Dcciaro-vos que não pôde ser approvada a
designação que fizestes, segundo constado vosso oíBcio n. 371, de 8 do corrente,
do amanuense dessa Intendência An tonio Francisco de Bulliões para substituir inte-
rinamentò o 2" oílicial José Simões da Cunha, que se acha no gozo do licença para
tratamento do saudo, c do fiel de armazém Alfredo Bento Valuche para substituir
aquelle amanuénso, por isso que o art. 55 do respectivo regulamento refcro-sc
aos cargos que, por sua natureza, náo podem deixar de tor substitutos, sendo que
a esi^naçao do fiol importa em uma nomeaçao interina para um cargo, cuja no-
meação clTcctiva deponde dc concurso.

Saude 0 fraternidade. - J. y, de Meddros Melht.



A7IS0 DE 3 DE JÜLKO DE 1301

Ministcrio da Giioma — Rio do Janoivo, 3 do julho do 1001— N. 1582.

Sr Chofe do Estado-Maior do Exorciío — Dcclaro-vos para os fins cotivenicntos

nc 0 Sr. Presidente da Rcpuhlica, tendo ora vista o parccor do Supremo Tribunal

Militar exarado ora consulta dc 7 d.o maio uUirao sobro o rcfLucrimento era c^ue o

alferes do 2“ batalhão de infantaria Fruetuos) da Rocha Passos pediu novaraente

araento de vantagens relativas ao tempo ora cpie esteve responden lo a processo

no°fòro civil, sob a allegação dc ter sido absolvido no dito processo por abandono

da (luostão, o que equivale a uraa absolvição unanime, resolveu era 28 do mez

findo, indeferir o dito requerimento, visto não haver o roclamante provado o seu

allegado.

Saude o fraternidade. —J- dc Medeiros Mallet.

CONSULTA A OUE SE REEERE O AVISO SUPRA

Sr. Presidente da Republica — Com o aviso do Ministcrio da Guerra, sob

n. 2o, do 16 de março ultlrao, mandastes a esto tribunal para consultar com o seu

parecer, o requerimento o mais papeis ora que o alferes do 2<> batalhão do infanta-

ria Fruetuoso da Raclia Passos de novo reclama o pagamento das vantagens rela-

tivas aos mezes de abril a agosto de 1896 e de setembro a dezembro de 1897 pra-

zos esses durante os quaes esteve respondendo a processo no furo civil no Estado

da Bahia, allegando haver sido absolvido no mesmo processo por^abandono da

questão, que elle julía equivalente a uma absolvição unanime e nao

belece a ordem do dia do Estado-Maior do E.xcrcito, n. 80, de 31 de maio de 1900.

0 general commandante do 2‘’districto militar, informando, diz

0 alferes Fruetuoso da Roclia Passos deixou de rccsboi a-> xantacCns rc au
^

raezos de abril c agosto de 1896 e de setembro a dezembro de 189/

;

que estas \an-

tagoDS não lhe foram pagas por aclnr-so o roterido alteies respoodcn.o a pio
'

no fôro civil, do qual, segundo declara o mesmo alferes, se

^ nTi-

abandono da questão ;
que, pela sogunda vez, em de junho

^
e ‘

solvido, e que, recorrendo o advogado da aceusação da dccbao o ju .

,

presidente do tribunal indeferido esse recurso, dando ' A
fos 0 pelo mesmo advogado interposto recurso de aggraao, o qua oi

,

procedente por abandono dos procuradores ;
accrcscentando q.ue na

p.,s,os,

entretanto, ter sido unanime a absolvição do alferes Fruct.wso a ‘

em face do decreto legislativo n. 49, dc 11 de junho c
°

^ ^
época em que era processado o referido alferes, lhe pvrece nao c^tai no

"'"aÍ;ocção da Repartição do Estado-Maior ^
te Pruetuos» dl Roelu Passo. nS, prov^ao a® ^ J ^ do p:’o.

questão é igual á absolvição unanime, c que o^^c seiu o lo.

...i. 0 c 0 sou ju.0 ssb/e ossa

a secção que a pretonçao do alferes Fruetuoso da v

dições do ser attondida.
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A l» secção da Direcção Geral do ContaMlidadc da Guerra inforina quo, dos
pg^

peis que acompanham a petição do alferes Fmctuuso da Rocha Pa<sos \crinca-sò

haver ellc sido ah.soh ido por maioria do votos polo tribunaL do grande inryq.i

Bahia, cm gráo de recurso
;
o qiio dessa docisfio recorreu o advogado da parurcon-

traria, que aggravou do indeferimento obtido, aggravo esse depois abaiidouaio

pela autora do processo. O abandono do aggravo, por tor decorrido o prazo d.i

loi para a concessão dos recursos, parece íl secção não ter mudado a natiirieza da

absolvição por pluralidade de votos obtidos pelo requerente, fazendo equiparar a

uma sentença absolutória unanimo, não foi absolvido por abandono daquestio; o

processo seguiu us seus tramites regulares c ellc foi julgado pelo tribunal compe-

tente, que pronunciou a sentença iiaquella conformidade
; apenas foi desprezado

um recurso da parto contraria e não ao proprio réo com o fim de rnelliorar u sen-

tença, no que talvez licito fosse considcral-o com a unanimidade necessária, á in-

demnização que pretende. Assim parece não so poder attendor a esta pretenção.

Este tribunal, tendo já sido consultado sobre o mesmo assumpto por aviso do

Mimsterio da Guerra, n. 19, de 24 de janeiro de 1900, apresentou, era. 7 de maio do

mesmo anno, o seguinte parecer:

« O Supremo Tribunal ^lilitar está de aceordo com a secção de exame o com
0 direetor da Secretaria da Guerra

; reconhece que não ha disposição imperatoria

que autorize indemnização de vantagens perdidas durante o processo no fèro

civil, no caso de absolvição, como expressaraente determina o decreto legislativo

n. 529, deâ de dezembro de 1898, para o caso de absolvição no foro militar;

.mas entende o tribunal que, deraoastrando as absolvições a innoeencia tios

.
aceusados e achando-so os offleiaes que respondem a processo no fôro civil nas

mesmas condições daquelles qne respondem no fòro militar, é de parecer que, por.

equidade, se façam extensivas ao.í militares, que i*esp)ondem a precesso no foro civil,

as beneficas disposições do alludido decreto n. 529, de 2 de dezembro do 1898, de-

vendo neste caso ser attendido o requerente si porventura a sua absolvição tiver

sido unanime, por isso que, quando respondeu a processo e foi julgado, vigorava
0 decreto legislativo n. 49, de 11 de junho de 1892, que só autorizava indemnização
de vantagens perdidas durante o processo nas absolvições unanimes»; parecer este
com 0 qual vos conformastes por despacho de 18 de maio do anno proxinio fiedo.

Assim, 0 Supremo Tribunal Militar mantem o seu parecer de 7 de maio do
referido anno acima transcripto.

Rio de Janeiro, 27 de maio de 1901.— Pereira Pinto .— E. Barbosa .— 0.
Niemeyer. C. Neto .— J, Thomaz Canluaria .— C. Guillobel.

Foi voto 0 Sr. ministro marechal Vasques.

RESOLUÇÃO

Indeferido, visto não ter o^edamante provado o seu allegado.— 28 de junho
de 1901.— Campos Salles.— Mallet.



AVISO DE 4 D3 JüLEO DE 1901

Ministcrio da Guorra — Rio clii Januiro. 4 .1.; Julho do — -V. Io93.

Sr Chefe do lisfcado-Maiov do Exerci t) — Toado o Mi iistorio da Fuzenda,

.*

66, do ví-S do junho lindo, doclai-adoa Minis',crio cs'.avcminuti-

lindls por pessoa incorapot nito o sem dai:a.:is osvmíinlh:»; -oll^da^ á jusr.ifieação

imita promovida porante a Auditoria do r.iiLU-ia .lesta Capital por O . .lana

pereira to Conceição t,oureiro. vi„va ,1o :,lle«e Andr ,;.no Uey Lo.u-oiro, ala

tornando nallo do pleno diroio) esse dociiraciito. cr-tt do art. o), 5 1 ,

^nnexo ao^lecroto 3.5C,., de« de janeiro de lOOO. obriga a

« “va a oalúMr outro para poder «!,tcr o „tcio-sol,lo e monrepio ane

rcoiierea. proTidencia? para a<io ,rora era deame ae Auditorias dc Ouorra, antes

d?míbrlrem a sentonça linal cm taos autos, verirnaent st suas lolltas ostao

deridamente selladas 0 as respectivas csttiiiiiMlhas irauilizados poi possoa

oorapetente, 4»e d 0 escrivão, aím de evitar prejute > aoS ratercsstdos.

Saude 0 fraternidado.- /. -V. de -V«leí*w MM-

AVISO DE 19 DE JULHO DE 1901

Ministério da Guerra - lUo da Jtmoiro. 10 dejulUo do lODl - S. 16S4.

Sr. Cltefe do Estado-Maior do Eaercito- Doehro.vos ine o

^^
do musico do 22» batalhão do infantaria Virsolin-, .luUo Kioe.ro

J

edito batalhão eom proeedoncia da Companhia de

do Guennt desta Capital e obrijado f. servir no oxeretto por 0 annos.

dia om ,ue aítinsfeso 16 annos de idado, nos termos do P«
combinado eom o an. 267. do rognlamento para os oirsenac. do 5»-™-

sotroauzidodedozaoitoaonos,cm vista do di»|iosto n,i ,o •

janeiro do 1892. por isso que as dispos;c»es tof aprendiz

lei e (la portaria (le 24 dc ruavijü scguiut..r nao s. lo i-

ontlc assentou

ar cifiice, dircetamante transferido par ordem suparioi para o^oX

praça sem a idade legal

.

Saudo e fraternidade.— J- ^ -
Medei)o> 3/a/ícf.

AVISO DE 19 DE JULHO DE 1901

Ministério da Guerra—Rio de Janeiro, U> dc julho de 19 i

'"nn^-iniQ do

Sr. Chefe do Estado-Maior do hxerc.to

istricto militar, em resp>sta ao seu ofUcio n.
puAntaria. corpo

lo a essa repartição, que ao A‘omm iU'i -U e . —
Luiz Ferreira

le se ichav-i então nddido o ^ ^ aÇSmezesde
3tes, condemnado por sontouça ao 5>upivi

do Codiíío Penal da

;ão,comoineursonoart.l66 combiaado cora o art. 43
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Armada, scntonça a q,ie oppoz sogandos ombargos o por isso dcstitoido do noaoabearospoasaUidado pelo abono do voncimontos feito a ostoindoTidmo»r

'

partir do 14 do íovoreiro anterior, dia immodiato fiquclle em ano cumpriu •, M
irados O. vcacimentos quo ja nao corapoüani ao oíTlcial sontenciado, podendo
I rar-se ello dossa responsabilidade ou cora outro ropartil-a desde ouo sfin

’

garantidos os direitos da Fazenda Kaoional com a indomninaoão

f
‘'“‘'‘'0 <1“«. P« prevenir cases idcaticos, so deveris.r elToctuado o abono de vencimentos a offlciaos quetcnliam opposto embar^^osas sentenças condemnatorias depois quo estos forem acceitos.

Saude e fratornidado.-7. iV. de Medeiros Mallel.

AVISO 5E 27 DE JITLHO DE 1901

Ministério da Guerra - Rio de Janeiro. 87 de julho de 1901 -N. 1751.
Sr. chefo do Estado-maior do Exercito- Notando quo, de certo tempo a estaparte é grande o numero de praças recolhidas ao Asylo de Inválidos aíTcchdLdejuberculose pulmonar, recommendae. muito expressamente. que nas inspecçoes a que se proceder para admissão dos cidadãos ao sernço militar sejam commuito cuidado, observadas as instrucções que baixaram com o aviso dò 2 de a-osíodo anno proxirao findo, e bem assim, que, em dotalhe do serviço por oceasião daverificação depraça, conste os nomes dos Ricultativos de que se compu/erem asrespectivas juntas medicas.

d se compurjerem as

Saude e fraternidade —7. N. de .Medeiros Mallet.

AVISO DE 2 DE AGOSTO DE 1901

Ministério da Guerra-Rio de Janeiro, 2 de agosto de 1901-K. 1765 .

CliGÍG do Esícido-jVIítior do ExGrf^ifn nn/»!»»-!»

4o S- roginzonto deartlltoria Erncâ
dosnpnemo Trib«n.n. Militnn. do
com tralalbo, como incnmo no nrt. I5n° combinado
ua forma do art 58 $ l» Jn rl , r,

^ 56 o 101, § 1°.

tempo por que se aIis’tou, ^odu^lndoZdTM^^ TV''
'

a ordem dada pelo commaniaate do 88o batalliãl
tencia. o mesmo soldado, para que, de aceordo

a- <l>io então per-

bro de 1887 o 2 de setembro /lo irq- ^
resoluções do 31 de dezein-

seisannos, a contar da data em que se^^^o^abu
obrigada por

codigo não contem disposifão exorecci r-om
annos, visto (|ue o citado

obrigatoriedade do serviço por seis annos
“““ complemento dapsna o

0 tempo de sentença pão nc|l contado pTra to ata”°
'!”«

Çaudo e fraternidade jf. *



PORTARIA DS 12 DE ASOSTO DE 1901

Miiiistorio da Guerra—Rio do Janeiro. 12 de agosto de 1901.

0 Sr. Presidente da Roputlica manda, por esta Secretaria do Estado, declarar

ao Siipreino Tribunal Militar, para seu conheci mento, quo om 9 do corrente re-

solveu conformar-se com o parecer do mesmo tribunal, exarado cm consulta de

82 dc julho findo, indeferindo o requerimento cm (pie o alfjrcs reformado do exer-

cito Luiz Firniino de Souza Caldas, ollloial da rospccciva sccrct uia, pedede novo

que ihc seja contada por um anuo, para percepção dc mais uma quota, a fraeção

de oito mezesque foi desprezada no computo do seu tempo dc serviço.— /. N. de

}Mciros Mallet.

CONSULTA A OL*K SE REFERE A PORTARIA SUPRA

Sr. Presidente da Republica—Mandastes, por aviso do Ministério da Guerra,

de 13 de junho ultimo, remettor a este tribunal, para tomar na consideração que

merecerem, os papeis em que o alferes reforiuado do exercito Luiz Firmino de

Souza Caldas pede quo se llic mande contar por umanno, para a percepção de

raaisuina quota, a fraeção de oito mozos que foi de prezada na computação de

seu tempo de serviço.

Constam os papeis, a que se refere este aviso, do roquerimento do referido

alferes c do ofilcio^ n. 1.313, da 4» socção da Repartição do Estado-Maior do

Exercito.

Ro requerimento pedo o supplicante que, de conformidaie com a resolução do

Tribunal de Contas, trauscripta no aviso do Ministério da Guerra de 3 de julho de

1899, ecom o precedente que se deu com o pharmaoutico Raymundo de V ascon-

cellos, reformado por decreto de lã de novembro de 1896, a quem so mandou

contar o tempo decorrido do 10 de julho de 1867 a 30 de julho de 1S6S, coraputan-

do-sc-llie a fraeção descis mezes por anno completo, se lhe faça extensiva a re-

solução daquclle tribunal, contando-se a fraeção do oito mezes por um anno, para

a percepção de mais uma vigésima quinta parte do soldo.

A 4®- secção do Estado-maior diz que o supplicante foi reformado por sollrer

moléstia incuravcl, percebendo 20 vigésimas quintas partes do respectivo soldo,

visto contar âO annos e oito mezes do oíTcctivo serviço, o que, sendo o requei ente

empregado na secretaria do Supremo Tribunal Militar, por onde se faz a contagem

do tempo de serviço dos offleiac; do exercito para as respectivas reformas, parece-

lhe convir que ao mesmo tribunal sejam solicitados os necessários esclarecimentos,

afim de resolver-se sobro a presente pretenç^o

.

A respeito desta pretenção consta o seguinte

:

Contando 0 supplicante ãO annos e oico mezes de effectivo serviço, foi refor-

mado com 20 vigésimas quintas partos lo respectivo soldo, desprezada a^ fraeção

de oito mezos, de conformidade com a disposição do§l“ do art. 9° da lein. 648,

de 18 de agosto de 1852.

Lsta disposição esteve em vigor at(5 que, pelo aviso de 3 do julho dc 1899, man

dastes observar a di^:posição da resolução do Governo Provisorio. de 6 de setem-

(le 1890, do aceordo com a interpretação do 2 dc agosto do 1898 do Tribunal de

Contiis, computando para a reforma ilos oíliciaes da ariua-.la e do exercito, como

^"“0 completo, as fracçõos do anno cxccdontc.s do seis mezes.
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Acreditando o siipplicante aue a nova disposkfio lho póde soi- apnlicavoi
quoroua conceição do boneílcio quo dalil provdm para a r.iforraa.

'

Ouvido oste tribunal sob^^
C!n’con.s,.lta rie jgsetembro do 1890, com <a qu.ü vos conCormastos, « que a resolução constante dnaviso de 3 de julho dc 1880. só podendo aproveitar aos offlciaos da armada e aosdo exercito que toem íido reforma na vigência dos decretos ns. 108 v do 30 rin

dezembro de 18S9_, o 193 A, de :i0 dc Janeiro de 1890, carece do fundaniento o tqucrimentodo alíeres reformado doexorcito Luiz Firmino de Souza Caldas».
° so mandado computar ao pliarmaccticoRaj mundo de Vasconcellos, reformado cm novembro dc 1895, o periodo decorridodol0 dojuu>«dol8a-a30dej„lhodo 1868, cm gao sdrria com! JLS,'

exercito, eenu-ando neste computo, dc conformidade com O d^^ uo avi^o dedc julho, uma fraeçao de anno, maior de seis mezes, pede o supplicante, d visú

posi^^

^11
supplicante não sendo idênticas ds do pliarmacoutico Vas-

concellos nao lho pode aproveitar o precedente que invoca em favor do sua pre-tençao, porque, tendo sido este reformado em 1S9Ô, isto é, depois da promul-acão

í8jalUo,aqmllõ,deEacdooscm5oac«T<,doeMrcito em 1866, na vijeneia d.ta de promoçees de 1853, dc conformidade como 81. do art, pi da mCrieinw ile pode por este motivo ser extensivo o taelioio da nova lei, como já foidecidido em despacho vosso de 3 de outubiv de 1899.

oiicrtail tom fundamento oral«eunu.n(o do alforos reformado Luit Firmino de Soma Caldas

RESOLUÇÃO

Como parece.-9 de agosto de 1901—CajiposSalles.- miet.

AVISO DE 13 EB AUOSTO DE 1901

Maisterio da Gaerra - Rfo do Jaaeiro, 13 de agosto de 1001 _ N. 1SI7.

fantSá Febrotío de^B°f
'*? " “l»"' í» 3° batalhão do ii

al! f , r ' 1'=^™ ellei concorrer n

miutar emsoS a°í!ut°
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AVISO DE 28 DE AGOSTO DS 1901

Ministério da Criicrra — Rio dc Janoiro, 2u do agosto dc 1901 — N". 1900.

Sr. Chefe do Estado Maior do Exercito — Doclaro-vos para os fins conve*

nientcs, q.nQ 0 Sr. Presidciito da Ropuldica, conrormando-sc com o parccor do

Suprcnio Tribunal Militar, exarado ein onsul f/l di; 2'^ do jullio ultimo, resolveu,

cm 2:1 do corrente, indeferir o re iiicriíncnio oin que o capitã > do 2 P batalhão de

infantaria Agnello Petra dc Almeida pediu qnc a sua antiguidade do posto fosse

contada de 8 dejunlio ile ISO E

Saude e fraterni/.ado. — -T. Au de Medeiro-: Mallet.

COXSUI.T.l. A QUE SE UEl-EIlE O AVISO SU1’KA

Sr. Presidente da Republica — .Mandastes por aviso do Ministério da Guerra,

de 29 de maio ultimo, remoucr a este tribunal, para consultar com seu parecer,

os p.ipeis juntos sobre a pretensão do capii.ão-ajudante do 24° batalhão de infan-

taria Agnello Petra de Almeida, pedindo para contar antiguidade de seu posto de

8de junho de 1893, data oinque foi commissionado no mesmo posto, e confirmado

em 9 de março de 1894.

O Chefe do Estado Maior do E.xercito não emitte a respeito opinião, e nem o

commandaníc do 4° districto militar ;
poréni, o chefe da 4^ secção do mesmo

Estado maior julga que o recorrente estã nas condições de sor attendido, assim

como 0 conamandante ilo referido balalhão.

O chefe daquella secção, entro outras considerações, faz a seguinte : « Conta-

se aantigutdade de posto na data cm que no mesmo posto toem sido os officiaes

commissidnados por actos d.c bravura : e, si. como parece á secção, a commissão

do posto dc capitão, que teve o requerente em 8 de junho de 189o, pelos relevante»

serviços, e sobro tudo valoro denodo com que so houve no combate de o de maio

desse mesmo anno, no Rio Grande do Sul. indica que foi por actos de braiura,

conimiíSão esta approvada pelo Alinistorio da Guerra de então e na qual se con-

servou até ser promovido á eifectividade do posto em 9 de março de 1694, julga a

mesma secção estar o requerente nas condições de ser attendido.»

Este Supremo Tribunal não estã de aceordo com a secção do Estado ^laior

do Exercito, porque, si o general commandante da divisão, do que fizera paite o

supplicaute, tivesse julgado 0 seu comportamento no combate de. que »e úata

digno de ser recompensado com a promoção á ellectividade do po»to a capitão, a

teria recommendado ao general om chefe do exercito legal em operações no Eítado

G pedido sua promoção, que este teria conferido como lhe autorizava ® ^

art. 7“ do regulamento de 31 de março de 1831 e o claro o positivo art. 13 do de-

creto n. 1351, de 7 de fevereiro de 1891 . _ _

Mas 0 reforido commandante da divisão, entendendo qno a commhsao ao

posto immodiato, que 0 supplican te devia cxei’cor durante opei ações, eia

compensa bastante aos seus serviços, pediu apenas a appro^ ação do acto que a

conferiu 0 não a promoção á cllcc tivida lo. ,

Assim entendendo, oste Supremo Tribunal é de parecer que a pre ençao o

capitão Agnello Petra do Almeida não ostó no caso dc ser attendida, .ain a poi-



aiio vem ferir direitos adquiridos o rauitorosroitaveis do nuiitos sons coramni, •

ros mais antigos. ‘'Oraiunlioi.

E’ osto oparoeer desse Supremo Tribunal, quo o Sr. Presidente di i,-
tomará, na considorafão que lho merecer.

I^cpubuca

O ministro marechal RuIinoGalõo entende quo a protcnç.ão do rennorent,c^táno caso de ser deferida, mandando-se-lhe contar antiguidade do nost!
pitâo do 8 de junho do 1893.

^

Rio de Janeiro, S2 dojulhodo 1901. - Pinto.^E, Bar.osn - c^teme!/er. - C. B. Yas^jws.

IIESOLTJCÃO

Como parece.- 28 de agosto de 1931. -Campos Sali.es. - Uallet.

.AVISO BE 30 BE ÁGf-OSTO DB 1901

Ministerio da Ga=rra - Rio do Janeiro, 30 do agosto Je 1901 - N. 19=1 .

Sr. Chefe do Estado Maior do Esercito - Tendo 0 conselho dc »ucrra a mi.

«i» Sailes Torres Honein, ™ sua

remottenSo
’ PTo™Pía atcao, enoorranilo os tratallios 0 vos

e«»municou 0 commando do õ» dlstrioto nülitar.

coronéis °(ni6 daoió

corrente, jnnto por cópia, oonsnliando também si os

Carií^^ o
constituir aquoUc conselho devem parmanecer em

Cart 8Sdo Roívnl

' íor ter consiilerado jne o prazo tlc lOdiis

^ «-cedWo. dovci-a toppelWo çr-o;t.cwpara o Supremo Tribunal Militar, na íórma da loi.

asvnml n„r’ Konnnciar.so sobro 0

aJmStoatiC nosT T « P“'”0ittid,a 4s autoridades militas

mesmos conselhos sci”m
™a -vez iniciados, ainda quando ms

tribunal simerior ann,'*?l

formalidades do processo, competindo ao

art. â03).
refomar suas sentenças (Regulamento citado,

nm °pr^T m« sl^ Pa« i"l«ar jerempta a acção dc

ac“rd^’„T- oonformescvêemumaceoriaoconarclaçaoa um soldado, transcripto na ordem d. dia do «creit.

OurItybTad^ttprLl^“

10 ^So^bodooeu ds regros dc «miVuTuZ’
““

portanto, a^^potoda Xs “olBckm
‘‘®

trabalhos, não convindo,

goorra, promaturamente.
’ •* “ ‘mporlaria na dísiolução do conselho dc

Saudo c fratcraidade.-J. i\r, * Media.



AVISO DS i DS SBTEm BE 1901

Ministcfio (la Giici-ra —Rio do Jandro, \ dc so";cnilji'o do 1901 — N. 1937.

Sr. Clicfcdo Estado iMaior do Kxorcito—O iaspector militar do 2" regiraoato de

aríilliaria consulta, cin ollicio n. 31, fiuo \'o.; dirigiu ciu3 do mez (indo, si. estando

estalielccido quü os oporarlos militares transfci-idos i)’.ruos corpos do exercito, por

terem sido extinctas as respectivas companhias, servirão por cinco annos da data

em que completarem l6aiinos de idade, deverão também servir por igual tempo

os lue anteriormente tiverem tido essa transferencia.

Em solução a tal consulta, vos declaro, para oj fins conveaiontes, que a

obrigação de servir s<3mentc por cinco annos não abrange os cx-operarios militares

que já pertenciam aos corpos do exercito, quando íoi promulgado o decreto

n.3195, (Io 13 de janeiro dc 1899, que extinguiu as companhias de operários

militares.

Estes deverão servir por seis ou oito amos, contados da data das suas

transferencias para o exercito, segundo se alistaram directanicnte ou vindos das

companhias de aprendizes artifices para as de operários laiLitarej, na conformidade

do disposto no art. 5° da lei n. 39 A, de 30 do janeiro dc 1S92.

Para aquellcs, porém, quo nesta ultima data já eram operários militares

vigorará a lei anterior, que os obrigou por oito e doz ânuos, nas duas liypotlieses

supra, contados da data das transferencias para o exercito, conforiao determina a

portaria de 24 de março dc 1892.

Saude e fraternidade.—/. A" <le Medeiros J/id/ef.

EOmSIA DE 19 IB SETEOEO DE 1901

Ministorio da Guerra— llio de Janeiro, 19 de setembro dc 1901 N. 83.

O Sr. Presidente da Republica manda, por esta Sccrejaria de Estado, declarar

ao Supremo Tribunal IMiliiar, para os fins convenientes, que cni 13 do corrente

ríísolveu conforiuar-se coni o loarccor do dito tribunal, exarado em consulta de 19

deagosto findo, sobre o requerimento cm (que ocap>itão da guarda nacional do

Estado do Rio Grande do Sul Antoiiio Caetano Vieira pede que se lhe passeia

patente das honras do posto do capitão do exercito, visto ter assistido á rendição

dis forças paragiiayas nacidado dc IJruguayaQa.—/- A. de ^[eíldrosMdlet.

CÒNSXJLTA a <5L'E se refere a portaria StPRA

Sr. Presidente da Republica — Maiubastes que este Supremo^ Tribunal tomasse

fia consideração que lhe meracessom o requerimento e mais papeis eiu que Antonlo

Caetano Vieira, allogando ter assistido, como capitão do 3® corpo^ provisorio de

cavallaria da guarda nacional do Rio Grande do Sul, á rendido do exercito

paragiiayo na cidatle do Urugmiyana. pede qne llie sejam concedidas as honras de

iffualpostodocxerdto o expedida a respectiva patente, de aceordo com osdeeretos

dc 10 do outubro do 18CS e n. 5178, de 1 1 do dezembro de 1894.
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0 snppiicante alloga ter exercido diversas coramissues no serviço da, camimi
doPara^ruayoaue feztamborna campanha do lUo Grande do Sul desde
1844 0 também a Oriental do Urugtiay era 1851 .

' ^

A Ilopartiçao do Cliefe do Estado-ilaior, informando a petição do rciinorcntG
diz ciue nao^tem as ordens do dia a que alludo o attestado passado pelo coniniandó
a giiarniçao do Florianopolis, relativas ás forças cni operações no líio Grande do
til

; mas, constando de outras ordens do dia do comraando em chefe das ibrças cm
operações no Paragniay, n: 114, dc 3 do janeiro de 1866, a nomcaçã> do
lequereine, quando tenence do 47“ corpo de cavaüaria da guarda nacional, para
assisteme do deputado do qnarlel-mestre-ffcnen.], c n. 144, dc 22 de março domesmo anno, em que foi nomeado capitão om commissão para a 1» companliia
do 30 corpo provisorio, também de cava.llaria da -uarda nacional, concluo de-
clarando parecer-lhe que o. suppUcaate está no caso de ser attendido
sendo que da patente das honras de capitão decorrerá o direito ás honras de major!
de aceorio com o decreto dc 3 dc novembro dc 1894.

™° Triljuaal Militar, dc inteiro aceoi dooom a opinião da llcpirtit»
do Estado-Mawr, 0 de parecer que o supplicartc, capitão Aatonio Caetano Yicir»

DO otBO de ^r atterdidom que pede. corno também ,ue lhe sejam concedi*;

U ÍSr p-
° r 3 de novembr.

de 1894. E este o parcccr do Supremo Tribunal Militar,

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1901.-i>e«im Piac.- E. S«ríosa._c. m-meyer.—JB, Vasques.

Foi roto 0 Sr. ministro Coelho Neto.

RESOLUÇÃO

Como parece.-13 de setembro de 1901 .-Campos Salles.-Mcí.

.

AVISO DS 23 DE SETEMBRO DE 1901

Maisterio da Guerra-Rio de Janeiro, 83 de setembro de 1901-N. 2077.

TrlbunalMlUtar, eiarado em coasutedrs
í» Supro»

defeiir 0 requerimento em que 0 capitão Jo i-j.

Barrouia pediu que tee =>==eitaadoeis»ueia;„”ta
estaao-xuaior do orereito, sendo transferido paLoS eD™ul‘r

Saude e ii-alernidade.-/. E. dc Uedeiroe Uclza.

^ «ÍÍSDLIA A ODE SE KEFEIir 0 ATISO SUPRA

Sr . Presidente da llenubh>T
iPlio ultimo, mandastes remetter a este wruual „

* *
cer, O requerimento e mais miioN

consultar com sou paro-

laria AffonsoBarrouin uedeaueL^”^
° do 12° regimento de cavai-

pede que «aa aocera a desistoueia que te do sua transfo-



reacia para o estado-maior do exercito, por profcril-a para o corpo de on^e-
ülieiroá.

0 Marechal Chefo do Estalo MaioMnlhimi sol.rc ossa pretenção o se-uinte :

0 capitão do 12® rogimenío de cavalla;in AíTunsu Barrouin pode, no incluso reque-
rimonto, que seja acceita a desistência, q.m (ãz. da transferencia para o corpo do
estado-maior, sendo então transfcrúl.) para o dc en.irenlieiros, do aecorJo com a
declaração annexa ao mesmo reiiuoriiucnío.

Esseofficial occiipara o n. If), na ordem de antiguidade dos capitnesarrem-
nicntados e habilitados, aftrii de serem transferidos para os ulludidos corpos, "na
conformidade da resolução de 12 dc abril idrdino

.

Para 0 cumprimento dessa resolução, desde que a transferencia era faculta-

tiva, teve 0 Estado-Maior do Exercito do consulrar a cada um dos ditos capitães e
esperou a sua declaração

.

Ifesse sentido procedeu parcialmcnte á consulta, por se tratar do grande
numero de oo oífíciaes^ attendendo—se quo as transferencias devem ser feitas do
aceordo com a antiguidade do

.
posto de capitão, pelo que houve demora no rece-

Mmeato de todas as declarações.

Para a proposta de- 29 de maio do corrente anno, a coniniissão de promoções,
em suas sessões do 25 e28 do mesmo mez-, indicou para as cinco vagas, que eutão
existiam, sómonte os capitães Manoel dc Almeida Cavalcante, Raymundo Arthur
dc ‘Vasconeellos, João Mariote Victor Eduardo lloszanyi, que tinham os ns. 9, 15,

27 0 29, sem fallar ao peticionário, eni vista da sua ultima declaração feita em 4
do alludido' mez de maio, conforme se verifica das inclusas declarações, por cópias,

que foram presentes o acceitas naqucllas sessões, tendo ficado em aberto uma
vaga, por faltarem ainda declarações dos oíBciaes mais antigos, e sem estes não
se devem levar as transferencias aos mais modernos, por isso que iriam ferir di •

reitos daquelles.

N"a sessão de 4 do corrente mez de julho, estando já archivadas todas as de-
clarações, foram indicados para prccnclierem as tres vagas restantes no meu-

.

cionado corp > de engenheiros os capitães Osorio de Azambuja Cidade, Emilio de
Azeredo e Francisco Antonio dc Carvalho, ns, 34, 47 e 50 da respectiva i’elação,

todos abaixo do peticionário, por est ir prevalecendo a sua declaração de desis-

tência para esse corpo em 4 de maio ultimo.

Em 9, também do corrente luez de julho, quando tratava a coraraissão de

promoções do preencliimonto das vag;usdò corpo do saudo o na arma de cavalla-

na, foi-lhe presente 0 roquerimenno em questão, acompanhado de uma nova de-

clara^o, tudo de 8 do dito mez, com a qual procura o peticionário anuullar a
da desistência, que havia feito.

A mesma comniissão, uma vez que já tinha acceito e archivado as de-

clarações de todos os oífíciaos habilitados á transferencia para os efifeitos legaes e
Q.ue, ein virtude delias, olficiaes que estavam muito abaixo do peticionário tinham
sido transferidos para o corpo de engenheiros, não julgou na sua alçada resolver

sobre o caso.

E’ verdade que, quaudo o Ifstado-Maior procurou obter as declarações para o

cuiuprimento da lei das transferencias, o peticionário apresentou a den. 1, datada
de 29 de abril do corrente anno, depois aiinullou esta, como demonstra o tele-

uranuna transniittido, eni -l do nioz seguinte, pelo conimandance do 6® districto
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j-zioiTin “5 (‘oiTiorovaclo políi (Iccla-Ítiça-O tia niosnini dati. sob

dilíiitivamonto, vWo sja a consHoiud» «tllcial pdi

referida commissão.
o-,wlitar orn artijro mia imprensa, ter

sido m “ideio

rs M meíciotdõ coimando de dtóL-ieto, o informa a apreson.e.ã.

dingido ao meacion
_„.„íí*, foi feiU no dia 6 Winho nltimo, o iu>

domesmo isticoaario
“‘i.,,.. jo g 0 „m-,!sontada á cora-

aqaella declarado 4U0 duor fatet ralor e datada do o ...

“TAo^St^SScTiommissãode promofõed maroolml João Tire., r

«AoEm. . -P
do re"inicnto dc caTallarúu vem vc.sp .i-

caataaria, Ai^aso
aeliSr^na desistência do traosforen éa

pSo «Smaiordo «.moemo, tensferindo 0 sapplieanto para 0 corpo de onee-

«a .trada a» Korro de iV o

Alegre a -Orognapana, oade, pela saa pratiea, julga poder prestar .o.,...os

™*'cS'it>l Tederal, 8 de juUo de 1901.-4fonso Sar,-min, capitão.- Quartel-

General do Exercito em 8 de jullio do 1901.
^ f. i

-Declaração «Declaroqiie desisto da minlia transfercnciiv para o estado n -eW:

do exercito e prefiro ser transferido para o corpo de engeiilieiros.-

^
deral 8de iollio de 1901.-i/7o«^o Barrouiíi, capitao-engcnkeiro. ^.1. - r

So d eommitsão de iromocôes em 85 de maio do 1901 ma.

''^^Deaceordocomas condiçõoi da resolução do 18 do corrento, constante do

tele-rai.iniadoSr. commaadaate do districto, pelas ([uacs passarei a ser o n. i

dos “capitães para promoção a major no corpo dc cngenlieiros, resolvo ifCi

transferido para o dito corpü. üruguayana, 27 dc abril de mi.—A/fonso J?címo«. ^

capitão. Confere.— ./b«o JBit^tista áos Sajifos Dias, alferes. íí. 2. Apresentai^ a

commissão dc promoções, em 25 de maio do 1901.— Canlna-na, niareclul . Keiv.

tição Geral dos Telegraplios do Brazll, 4 de inaiodc 1901.^ Tclegramma^no^ ^
Grande-Sr. imreclial Chefe do -Estado-Maior.— lUo. Capitão Alfonso

acaha declarar que deseja transferencia para corpo dc estado-maior c não pa.a

corpo engenheiros, eonforina commnnicara comman janto guarnição Urugnapua

em teiegranima ine vos transmitfcil corrente. Saudações.— Cxoneral Con-

João Baplisla dos Santos Diai, alfcrcs. íí. 3. Apiresenudo á commLsntO

de promoções em 25 dc maio de 1901. — C(inkt.u'ia, marechal. Declaio c u

tempo que deseja a minha traasforencia para o corpo de estado-maior e não paia

0 corpo de engenheiros, como está. declarado no tolcgramina do commanlo da

guarnição de Uruguayana. Este equivoco foi devido a não ter sido hem com-

prehendida a disposição do Governo, devido ao afast.imento da guarnição do Uru-

guayana. Rio Grande, 4 de maio del901.— Ayfojiso Barrouin, capitão. Confere.^

Joao DaptisU dos Santos Dias, alferes. N. 4— Ao commandantc do 6° ilistricto.

Rio Grande— Rb, 20 do abril dc 1901. Transferencias para corpos dc estado

maior e engenheiros, resolução 12 abril, são facultativas, devendo, porém, o=>
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fríLilsferidos, para os clVoitos da promoção jior antiguidade, ser collocados

seo-uodoas datas do posto do teiicnto. A respaito consultai capitãos llonono

Vieira de Aguiar, AlTonso Barroiiin o Cypriano da Costa [^'orreira. Saudações.—

(Assignado).- Chefe Edado-Maior, »

O Supremo Triluinal Militar:

Considerando auo o telegranima transinittido ao oommandantc do O’ districto

militar ó incompleto e íãluo de esclarecimentos necessários, porquanto nclle não se

fiiz menção que as transferencias para o estado maior e para o .corpo^ do enge-

nheiros devem ser feitas de aceordo com a antiguidade do posto dc capitão, como

so prüíticou

)

Considerando que para o corpo do estado-maior não podia o requerente ser

transferido sinão cm data indeterminada e. portanto, desnecessária so tornava a

consulta para esse corpo
; . , ,

Considerando que esse tclpgramina declara positivaraente,^ e dc aceordo com. .

a resolução de 12 do abril do corrente anno, que as transferencias devera ser feitas

nor ordem de antiguidade do ppsto de teneute t

Considerando, pelo confronto de datas, que o peticionário a 29 dc abril não

podia ter pleno conhecinienio da resolução de 12 do dito mez, que só foi publicada

para o exercito em 6 do mez seguinte, de modo a poder formar um juizo exacto

das vantagens ou desvantagens da sua transferencia para o corpo do estado-maior

ou para o de eugeulieiius : ,

Considerando que a consulta por tolegramma exigia uma solução immediau

eque originou a indecisão do supplicante, quo não possuia os esclarecimentos ne-

cessários para a escolha da sua transferencia ,

Considerando, finalmente, que as transferencias se fizeram quando o peticio-

nário se achava em viagem para este porto e não podia reclamar em tempo,

mas fel-o logo que aqui chegou, em memorial dirigido e apresentado ao Presidente

da Republica e ao Ministro da Gluerra, cujo documento deve fazer fé:

E' de parecer que o requerimento do capitTio Alfonso Barrouin está no caso

de sor deferido, sendo ti-ansferido para o corpo do engenheiros e coUocado de

a,ccordo com a resolução de 12 de abril, publicada cm ordem do dia do estado-

maior do exorcito n. 134, de 6 do maio, e telcgramma do clicfe do estado-maior

ao eommando do 6" districto era 26 do mesmo mez de abril, tudo do corrente anno.

Os ministros almirante EUsiario Barbosa e marechal Niemeyer deram o se-

guinte parecer: Consta dos papeis remettidos a esto tribunal com o aviso n. 64, de

20 de julho ultimo, para consultar coiu seu parecer, »iue o capitão do 12“ regi-

mento de cavaUaria AlTonso Barrouin, tendo declarado acceitar a tiunsferencia

para o corpo de engenheiros, dias depois rectificou essa declaraçao, preferindo ser

transferido para o estado-maior

.

Verificando mais tarde o capitão Barroiiin haverem sido as vagas do corpo

dc engenheiros preencliidas por ofliciacs mais modernos que cllc, volta a lazer

nova declaração de desistência da transferencia para o estudo-maior e preterindo

seja levada a. elleito para 0 corpo dc cugcniieiros. allegando, ciitão. ao requeri-

mento em que a annexava julgar-se em condições de poder prestar valiosos serviços

na Estrada de Ferro Porto Alegre a Üruguayana

.

^ão liaveria inconveniciiTiC em annuir-se á ultima declaração, sital acto nao

adviesse ao poticioa:irio ou a terceiros o minimo projuizo, que a lei do 1883, ora

•

G.



cni vigor, pvocuva evitar, (lotei’miiiii,ii(lo sejam as tríxnsfGrencias cm ordem do iin-

tiguidade,

O estudo, mesmo perfuactorío, das lois reguladoras do assumpto nm íjiiosião

olucidaní a duvida que sc levanta, resolvendo os casos analogos que dc lutiiro sc

apresentarem.

De facto, consultado este tribunal, rclativamente á execução da lei n. 716,

de 13 de novemtoo de 1900, emittiu a 1 do abril ultimo o sou parecer cora o fiual

vos eonformastes em lâ do mesmo mez, parecer constante de duas partes, aqui

textualmentc transcriptas

:

« 1®, as transferencias para o estado-maior como para o corpo dc engenhoiroSi

de aceordo com a lei n. 716, não são obrigatórias;

2‘^, a lei n. 716, de 13 de novembro de 1900, por não ter eíTeito retroactivo

deve ser executada sómeute em relação aos olficiaes que, depois da data de sua

promulgação, adquirirem as condições necessárias para o preenchimento das

vagas de capitão nos corpos de estado-maior e de engenheiros e, i'pso fado, nuo

pôde attingir os capitães de artilharia, de cavallaria e de infantaria, que naquella

data játiuham direitos garantidos por lei para a transferencia sem perda do

autiguidade.»

De aceordo com este parecer, de 12 de abril, as transferencias para o estado-

maior e corpo de engenheiros dos officiaes que estavam habilitados, quando foi

promulgada a lein. 716, continuarão a ser reguladas pela de n. 1351 de 7 de

fevereiro do 1891, lei esta que garanto a taes officiaes toda a antiguidade de

patente, neghndo-lhes, porém, o direito de desistência.

Si em desaccordo com a segunda parte desse parecer, forem todas as transfe-

rencias reguladas pela lei n. 2169, de 14 de julho de 1883, nos termos do art. 3*

da dc n. 716, de 13 de novembro, combinada com a primeira parte do alludido

parecer acima transcripto, será restabelecido o direito de desistência, fleando o

offieial transferido em ultimo logar considerado o mais moderno do quadro cin

que for incluído, c, consequentemente, mais antigo do que os transferidos depois

delle para. esse mesmo quadro.

Pelo exposto vê-se que, para a fiel observância da lei n. 3169, dc 14 dc julho

de 1883, determinando serem as transferencias feitas por ordem de antiguidade

entre ps que tiverem as habilitações precisas, é do capital importância a decla-

ração dp oíiicial, no sentido de aceoitar ou não a transferencia, indicando com

precisão e cm tempo opportuno qual o quadro em que deseja ser iiicluido afim dc

evitar qualquer prejuizo em sua antiguidade para a promoção.

Uma vez feita essa declaração e havendo cUa já produzido os consequentes

cffeitos no preenchimento das vagas dos quadros especiaes, não poderá mais scr

aceeita rectifteação alguma, a menos que o oíHcial rectificante não se sujeite a

ftear como mais moderno, não causando assim o minimo prejuizo aos que, sendo

niais modernos, que elle, foram cutretauto, transferidos em primeiro logar

-

Mas, mesmo nesta hypothese, não deve scr acceita a rectilicação, porquanto

a lei determina claramente que as transferencias se façam por ordem dc anti-

guidade dentre os que estiverem legalmentc habilitados.

Em face dos termos claros das leis relcreiites ãs ti*ansfercncias para o estado*

maior e corpo de engenheiros, parece não dever ser acceita a ultima declaração

do capitàéBarrouin, preferindo ser transferido para o corpo do ongonbeiros,porjá
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t/.,. nroduzido os (lovidos cílbiliOâ a dcsistciicia aiif.cs Ibifca de ser incluu o ncí,

Pifn dando então logar a sorcra apresentados c ,alli collocados os í>^apitaes ns.

^ c atnbos mais modernos ano o peticionário, n. 10, entro os capitães no caso

do serem transferidos.

Rio dc .Taneiro, 2 do setembro do 1891.-Pc/eira Pinlo.^E. Darbosa.^R

Galvão.-G. Niemcijer.-a. Ncio,-B. Tasques.

r.ESOLXJnÃO

Como parece.—20 dc setembro dc 1901 .—Campos Salles.—iiPd/ei.

A*;rs0 DE 23 DS SETSMBSO DS 1901

Ministério da Guerra—lUo de Janeiro, 2.3 tle setembro do 1001—N. 20>8.

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito—Tendo o comniandante do l^distric^o

militar vos consalcado cm telegramma dc -õ do corrente so podo nomear Antonio.

Jlorsula Marques Silva para cxcrcor intorinamento o logar de 2° escripturano do

hospital militar do Estado do Pará, cmquanto o oíTectivo^ estiver subsíicmndo o

1» escripturario do mesmo hospital Francisco do Assis Tobias, que se acha licen-

ciado, TOS declaro, para que olaçaos constar ao consultaiite, que, nos casos dc que

50 trata, não ha sabstiüii(;ües, porquanto a lei designa os cargps em que os re-

spectivos s.en-entuarios, nos seus impedimontos, .devem scr substituídos.

Saudo e Maternidade— /. iV' de Medeiros Mallet.

AVISO DE 10 DE OUTUBRO DS 1901

Ministério da Guerra-Rio de Janeiro, 10 de outubro do 1901 — N. 219.S.

Sm Chefe do Estado-Maior do[Exorcito — O commaud.antc do 2" districto niLid..n,r

consulta, no oflieio n. 304, que vos dirigiu om 12 do junho uliimo. a quem coiTL-"

pote pagar as despezas com transporte de (>íllciacs c pra(,;as do exercito quando re-

quisitados por .autoridades civis para deporem ou responderem cm processos cri-

mes no fòro commum.

Em. solução a tal consulta, vos declaro, para os fins convenioutes, que, dada a

hypothese, em virtude da organização da justiça ibderal, dc ter uma testemunha

de transportar-se de qualquer ponto do Es'ado para a respectiva capital, oude

tem séde a secção da mesma justiça, alira de depor no plenário de algum processo

crime, as despezas de coniliicção, que entrara na regra ».le custas judiciarias, sorao

pagas pelo rôo condemuailo cm tal processo e adeantadas por coma ilo Ministério

da Justiça o Negocios Interiores, a cujo cargo ficarão <lctinitivaraoiiie, no caso dc

absolvição do dito réo ;'0 quo, tendo o militar do responder, na qualidade de réo,

de crimes aflançavois ou inafiançáveis, as roforidas despezas correrão por conta

deste, adeantando-as para rehavel-as do réo o Ministério da Guerra, a cujo cargo

ficarão definitivamente, no caso dc sor absolvido o aceusado pedindo-se, ao Con-

gresso Nacional, para oceurrer a tal pagamento, a nccossaria verba, si não houver

'fo orçamento respectivo

.

Saudo c fatornidado.— J, X, dc Medeiros Malld.
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AVISO ÍB 10 BB OVTVBBO DE 1901

Ministério da Gaorra - Rio de Janeiro, 10 de outubro de 1901 - N. S199.

Sr Chefe do Estado-Maior do Exercito — Declaro-vos, para os íias convonim-

tes, que approvo, cora as alterações neUe raeuciouadas, o projecto que acorapa-

nhou 0 vosso officio n. 1807, de 26 de setembro ultimo, do regulaiuouto para os

concursos de tiro, organizado na ^ secção da repartiçao a vosso cargo, cm vir-

tude do determinado era aviso n. 294, de 6 de fevereiro do corrente anno.

Saude e fraternidade.—J. iV. de Medetros Mallet.

CONCURSOS

O periodo annual do tiro das sociedades de tiro ê terminado por ura concurso,

no qual se poderá inscrever qualquer atirador.
^ . j. >

Os conselhos administrativos das sociedades de tiro poderão organizar todos os

concursosque julgarem uteis, porém entre socios somente.
, ,

Os concursos annuaes serão anuunciados pela directoria da sociedade de tiro

nos jornaes da localidade, ura mez antes da sua realização.
. .

A commissão julgadora desses concursos será constituída de dons socios indi-

cados pela directoria e presidida por um olficial do exercito, delegado do cliefó do

estado-maior do exercito, junto ao commando do districío militar ou seus adjun-

tos. Na Capital Federal o presidente da alludida commissão será também um o

ciai do estado maior, designado pelo referido chefe.

11

INSCRIPÇÕES

O atirador que quizer tomar parte no concurso annual deverá, por oceasião

da inscripção, declarar sua idade, naturalidade, estado e profissão, recebendo nessa

oceasião uma caderneta numerada.

As sociedades de tiro, que quizerem tomar parte no concurso, farão a mesma

inscripção acima e se representarão no torneio por um de seus socios.

As inscrlpções serâo feitas cm livro proprio na séde da sociedade onde se rea-

lizar 0 concurso.

III

ARIUAS E MUNIÇÕES

• As .armas admittidas para esses concursos serão as armas dc fogo portateiM

regulamentares entre nós.

As munições serão as regulamentares para cada arma.

Tanto as armas como as munições serão fornecidas pelo Ministério da Guerra.

Antes de começar o concurso, as armas serão o.xaminadas poi* um armeiro mi-

litar, posto nessa oceasião á disposição da commissão julgadora pelo commandante

'do districto militar.
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IV

DEVERKS dos iVTlRADORES

Os utiradoros de fuzis, clavina c raosquetões Mauser terão as armas coia a ca-

ov,oT*+a ft a bocca voltada para cima. _

F pUttMo ao atirador mov.r-so do »m lado para outro, estando com a arma

“"of^todoros do revólver o do pistola não torão suas armas carregadas ató o

”°^fliihaia atirador poderá tocarem arma gue não llie pertença.

o« raia, entregará ao prosidoute da co m-

missão julgadora a sua cademoti para o nigistro dos pontos.

disciplina durante 0 TIRO

T?- íl>l<!rt^ 1lt^meate probibido fallai* em voz alta durante o tiro.

I as armasantcsdosignal convencionado paraannunmar

) começo do torneio ou fazer disparos depois deste terminar.

ra™aase^carrogtvU.s edesoavrogadas na barreira ou rata no acto do

Ltirar sendo proMbido ao atirador servii-se de qualquer apoio.
. ,

S’a“lresscpodo™rotirar.so da barreira, ctso precisem dos servrços do

irmeiro, precedendo licença da commissão julgadora.

São vedados os tiros de ensaio.

Nenhum atirador poderá servir-se dc mais de uma arma cm cada al .

Os atiradores serão responsáveis pelas armas que lhes forem entrega

lendoporsuacontaosconcertos precisos, caso sejam, estes mouvados por sua

falta ou negligencia.

E’ prohihido a qualquer atirador atirar por outro.

TURNOS DE ATIRADORES

Uos concursos anauacsliuverá cinco turnos de atiradores, sendo dous para

tndl Mauser, um para carabina Mauser, um para revólver c um pala pistola, que

se doaominarão 1®, 2% 3®, 4® o 5®. ^ .

Para o 1® e 3® turnos os alvos serão collocadosa 300 metros, ou ooO metros,

para o 2» a 500 metros e para o 4® e 5® a 50 metros.

Para que qualquer turno se realize é preciso quo so apresentem pelo menos

tres atiradores inscriptos.

Os grupos constitutivos de cada turno não poderão exceder de -4 atiradores.

A formação destes grupos será previainente organizada pela commissao

julgadora.
.

Todos os grupos atirarão de tres a cinco series de cinco tiros com o fuzü ou

a carabina e de seis com o revólver ou pistola.

A classiftcação' dos atiradores sorá feita pola somma dos pontos do suas senes

fino caso de empate continuarão azirando series, uma a uma, até o desempate.

A serie de qualquer alvo senl executada sem. interrupção por cada atirador.
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VII

ALVOS

Os alvos serão circulares ou manequins, fixos ou moveis.

Os alvos circulares para as distancias de 50 metros terão 0,"’30 dc diâmetro,

divúdidos em cincozonas;, para as de 300'" a 350-" terão 1- de diâmetro, divididos

de tres a dez zonas
;
çara as de 500 metros terão 1,’'’50 de diâmetro, div ididos

em 10 zonas concêntricas.

Os alvos manequins terão as seguintes dimensões : em altura 0,'"68, corres-

pondendo ás pernas do infante, 0,"'60 ao tronco e 0,"‘32 á cabeça e ao pescoço,

tendo de largura 0,"‘40 nas pernas, 0,"'60 no tronco e 0,'"20 na cabeça.

Os manequins figurando uma praça a cavallo deverão ter as seguintes dimeu-

sões: altura total 2,'“50, sendo 0,"‘90 correspondendo ás pernas do cavallo, 0,'"74

ao corpo do mesmo, O,'"54 ao tronco do cavalleiro, 0,'"32 ao pescoço e á cabeça do

cavalleiro, tendo de largura 0,"'32 na região das pernas do cavallo, 0,'"64 na do

corpo do mesmo, 0,'"55 na do tronco do cavalleiro c 0,“20 na da cabeça do ca-

valleiro.

YIII

PRÊMIOS

Em cada turiio baverá um prêmio para o atirador classificado em 1® logar,

0 qual será determinado pelo Ministério da Guerra.

IX

DISPOSIÇÕES GERAES

Para o bom andamento db concurso, a directoria dã respectiva sociedade

designará commissarios que se encarregarão dos seguintes serviços : registro e

marcação dos pontos e fiscalização dos alvos.

O commissario eucarregado do registro dos pontos, ao receber do presidente

da commissão julgadora a caderneta de cada atirador, dará a este uma cliapa nu-

merada correspondeute ao numero^ da mesma caderneta e inscreverá o nome

do atirador no livro geral de registro de pontos, registrando nesse livro e

na caderneta, com a maxima clareza, os pontos feitos.

O commissario encarregado da fiscalização dos alvos terá todo o cuidado para

que os marcadores tapem as perfai*ações feitas pelos projectis.

No caso eni que um projecfcil fira a divisão das zonas, será marcado o ponto

maior.

O commissario encarregado da marcação deverá a cada disparo, ,
que sera

annunciado por corneta ou campaiülia, tomar 0 numero de pontos, assignalal*os

com bandeirolas do cores o em seguida taparas perfurações feitas, com papo^

branco ou preto, conforme seja preciso.

A combinação das coros das bandeirolas ou outro qualquer meio para assi*

gnalar os pontos, será previamente organizada pola commissão julgadora e os

commissarios,
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100.^ e no caso do remcidencia serão expulsos.

AVISO DS 16 DE OUTUBRO DE 1901

Ministério da Guerra - Rio de .Tanciro, 10 de outubro do 1901 - N.
22^3

^

Sr. Chefe do EsUdo-Maior do
c^R^llngo á conside-

pelo conimandante da Escola Prepaia on<

^ ie infantaria Joaquim

MT« do Araújo Guerri,p»dindomat™ ,g

emme jrévio do ailmissão do <iac tra» " ^ mUitares, aflm do quo

alrildel898,doelarao aos
quo os omeiaes

icem couliecimento aos comraandantes
1

^
lue se destinam ás esooks “

^estando ds mesmos olHeiaes isentos do

prestar os candidatos ^ BswlasPrepMaioms, na fórma do parugraplio

examo de. admissao que se f<
<

maioria de razão devem estar

Unicode ari ^53 do dito regulamento, com maioria ue

daquella outra

-

Siíiide e fraternidade- - J. iV. de Med^iro. irdkL

A7ÍS0 DE 5 DE NOVSUBSO DE 1901

«nistóio da Guerrit- Rio de Janeiro. 5 dé novciíbro de 1901 - N. 2336.

SI Chefo do EstadcSIaiui do E:coreito - Declaro-ios, para os

nientes, que não poderão sor attendidas reclamaçow menu^

Pedro Francisco de Souza, incluído no Asflo do^ ln\ ahdo^ d, .

polido de pagamento de etapa voneida por uma sua dlha »

I cselareeimoutossoãroo nume e idade desta, visto que, seudo
"^

muUiõrés,riuvaS o filha» das praças ásyladas nin soecorro

lhes concede, desde que deüa de ser abonado oo dendo tempo, uao dei e comimur

mD. onus para os cofres públicos.

‘ Sahie éhuiérttidaic.— /. dc 3ít;d'rí)‘o,< JfaWcí.



AVISO DE 6 DE HOVEMBBO DE 1901

Ministério da. Guerra — Rio de Janeiro, 6 do novomtro do 1901 —• N.

Sr. Cliefe do Estado-Maior do Exercito — Em solução á, consulta feita pelo

commandante do 28® latallião de infantaria no odicio quo dirigiu ao do 4" distrieto

militar em 13 de agosto ultimo, sob a, 1221 , e que acompauhou o deste coninundo

n. 1042, de 5 de setembro seguinte, vos declaro, para os fms convenientes, que as

praças daquelle batalhão .Toão Serapião Quintino, Francisco Paulino de Souza,

Alberto Pelosi o Joaquim Francisco da Costa, e bem assim quaesquer outras

praças nas condições destas, dovorão servir pelo tempo por que se alistaram, visto

estarem em condições idênticas ás do 2® sargento do 2» regimonto dc artilliaria

Ernesto Carlos Schmidt, a quem por aviso n. 1765, de 2 do agosto citado se

mandou manter o tempo pelo qual se alistou, sendo que a resolução publicada na

ordem do dia n. 117, de 5 de fevereiro deste anno, não 6 invalidada polo disposto

no final daquelle aviso, devendo a doutrina deste ser somente applicavel ás praças

que liouverem sido sentenciadas pelo Codigo Penal da Armada, ampliado ao

Exercito, persistindo para as condennnadas pelas Ordenanças de 1805 a obrigação

de servirem por seis annos como voluntários remissos, na conformidade do disposiio

no aviso de 18 de setembro de 1895.

Saude e fraternidade.— J.N. de Medeiros Mcdlet.

POETAaiA DE 7 IS HOVEMBEO DE 1901

Ministério da Guerra — Rio de Janeiro, 7 de novembro de 1901 — 1^. 55.

Tendo o veterinário do 14® regimento de cavallaria Tiburcio Valoriano da

Costa pedido pagamento de etapa relativa aos periodos decorridos de 16 dc julho

a 4 de setembro de 1900 e de 18 de junho a 5 de setembro do corrente auno, em

que esteve no goso de licença para tratamento de saude, manda o Sr. Presidente

da Republica declarar ao Sr. delegado fiscal do Thesouro Federal em Curilyba que,

competindo ao requerente apenas a graduação de alferes, omquanT.o exercer o

cargo, e constituindo os- vencimentos que recebe uma gratificação pro labore

determinada em seu contracto, pelo que não ostá, nas mesmas condições dos oíficiaes

do exercito, deverá perder, quando licenciado para tratamento de saude, a terça

parte da totalidade dos ditos vencimentos, conforme é regalado para os ompi'0-

gados civis.— J. N, de Medeiros Mallet.

AVISO DE II DE ITOVEmO DE 1901

Ministério da Guerra— Rio de Janeiro, lide novembro de 1901 — N. 85.

Sr. Director Geral da Contabilidade da Guerra — Declaro-vos, para os fins con-

venientes, quo os pagamentos que tiverem de ser ellectuados aos ofideiaes e praças

do exercito recolhidos ao Asylo dos Inválidos da Patria só devem ser recebidos

pelos proprios, não seadmittindo procurações, á vista das especulações c constautes

abusos que por meio destas teom havido.

Saude e fraternidade.— J.N. de Medeiros Mallet.



AVISO IB 11 IB líOVElíBSO DS 1901

MiQistorio da Guon-a-Ilio dc Janoii‘0^^ in.

vwta^eis do voluDtarios ou
» servir por sois ânuos

j“ir— on.r^n^o^

-s «eres por .uainuer

Uflcar as deserções do simples e asgravadas, como nas O.donanças

de 1805, ou de aeoordo eom o eitado eofigo, ar
.

tribunal Militar, re-

0 Sr. P.®idonte da RepubUea. " °
^rro^do mesmo tribunal,

solven em 8 do oorreite. conformando-se com o parecer

,TCd:pr^— Id das praças, por .te crime «n-

demi^r^rÍ^VinLo a sentença for do aeoordo com a Ordenança de .

'sHevem perder as uratifioações dim-ias as praças pres^ não ton^

eervrç; seloJas ,ue sõ rccebemo metade do soldo, de contormxdndo eona

i T,„n« n 9 if>i ti *547 de 15 dedezcml-iro de 1894;

attBos,’ contados da data. em aue coacluirem a soatenç^i, i°eliuado
«>
^PO

á des;rçSe, si a sentenç-a não tiver sido imposu^ de aceordo com a referida

"Si ne tempo de serviço dovo-se descontar o da sentença que tiverem

cumprido
condcninadas a menos dc seis mezes de pri^o só perdem

as vantagens de voluntário o engajado quando uo caso da tabella n. 2 ;

7», que os secretários dos corpo.s devem continuar a declarar nos termo:> de

deserção a qualidade desta.

0 q.ue vos declaro para os fins convenientes.

Saude e fraternidade.—/. iV.

CONSULTA A. QUE SE REFERE”_0 AVISO SUPRA

Sr. Presidente da Republica— Mandiustos ordem, que foi transmittida polo

Ministério da Guerra, em aviso n. S3, do 5 de setembro ultimo, para que este Su-
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jrcmo’ Tribunal Militar curisiiiliassò corá sou parocòr òs papois cni fiue o major il,o

24“ tatallião dc infantaria Tito Pedro Escobar. consulta si, depois do ampliado ao

exercito, pola lei h. 612, do 24 do setembro de 1899, o Codigo Penal da A miada,

ainda se deve continuar a proceder com as praças conderanad.-is, em virtiudo do

referido codigo, como se procedia antoriormente, isto ó, si se deve descontar o tem-

po antes servido das que dosortáram e foram conderanadas ; si as condomnadas a

mais dé seis inczes, por c[ualij.ucr crime, perdem as vantagens do voluntário ou de

engajado; si as condomnadas por crime de deserção passam a sorvir por seis aiinos,

córaó sorteadas refractárias, a contar da data da captura ou apresentação ; si des-

conta no tompo de serviço o de sentença ;
si as condomnadas a sois mezes c a

menos de seis mezesi por qualquer crime, perdera às vantagens de voluntárias o

de engajadas ;
si as sentenciadas por (lualçLuer criinò, postas eiri liborda le, perdem

0 direito ás respectivas gratificações, ci flnalmentc, si os secretários dos corpos,

nos termos de deserção, devera continuar á qualifical-as de simples* oti aggra-

vadas.

O conimaudo do 4°. districto militar, transmittindo a còásiiltá ao cliélb do

estado-maior, emitte sua opinião do modo seguinte :

Que considera as duvidas sobre os diireròntés pontos dá consulta . o resultado

de uma simples confusão entre as ditposições peiiaes relativas áo crimb dc deser-

ção ô dispoáções de lei; tendo por flin rcgulárisar as vantagens e obrigações rcsiil-

tãutes dò compromisso militar e ijue são iiatiiràlnáérits modificaiás por esse

crime.

O Cddigo Penal da Armada, ampliado áò Exercito nós árts. 117, 118; 119, 120

é 121; considera as dLflterentes modalidades do crime de deserção, estábéleòendo as

penas correspondentes aos differentes cásóSi as disposiçõbs citadas ná consulta e

contagem do tempo de serviço aos desertores o detéminá as vantagens í[uc

perdem.

Conelue o commando do 4® districto a sua informação com o seguinte parbcer,

em respostã áóS quesitos formülados na éonsüità :

1®, os desertores, voluntários e engajados, perdeni o tCmpò anterior á

deserção

;

2»i ás pfàçAs condémnadas a mais dè sois iiidzcs dc prisão, quàlquci* fiue seja

ó èrime; perdem as vantàgeás de engajado

;

o®, aspráças cotidemnadas por Crinic de deserção são Obrigadas a servir seis

annos como sorteados refractarios, a contar da data da captura

;

4®, os volántariOs e engajados, cdndérdnados a mais de séis iiiezés do prisão,

devem descontar no tempo de serviço o tempo de sentença
;

5®; ãs práçás còndèmnadás a menos db seis mezes de prisão não perdem as

vantagens dé voluntário, pois a lei dé 20 de setembrò de Í8BÒ c aviso de 4 do

março de 1887 e òutros anteriores estábèlécein quê sõ pierdem éssãs gratificações

as praças condémnadas a mais do seis mezes, qualquer qtie seja o crime
;

6®, acha-se comprehendido nas rospêstds ao segundo o qiiinto
;

/®, os secretários dos corpos devem continuar a proceder do aceordo com as

Ordenanças de 9 de abril de 1805, poisoCodigo Penal da Armada, no art. 55,
trata apenas das disposições relativas aós casos em que o niêsmo codigo, iião im-
pondo uma pena determinada, estabelece, entretanto, o máximo c o minimo da
pena.

I
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A 4a socçãü (la Estado-^laioi* dü lixopcLto termina a sua longa 0 bem elaborada

^
* ^oísuondcndo do nvjdo seguinte aos <iuesit.os d;i, consulta,

:

iaformaço-o,
responaenuo qo

. 4esorta.rom c forem coa-

---
as .«r,ir.oaçõos dúrias toaa. a tempo om auo

oondipr« «tipulad,. aa taboUa n. í aue acompanha a le. n. -4,,

er“Xd::::.t‘r o.a— ar. U.ec sldo im^sta .0

“t: rotlevetl—
cumprido

, ^on+offrwnü (In A'oluntai*ios e nem u de enga-

50, e 6°, que não dovem perdei*, as Tantagen^ do aoiuuw

jados sinão nos casos designados na citada

devem qualiflcal-os segundo

7% que os secretários, nos xemnos de
feita de modo

dispõe 0 Codigo Penal da Armada, seudo, p
>

„„.pa,Taates a que se refere b

quofiauera esclarecidas todas as attenuantes e aggraraates a que

mesmo Codigo, para a
opinião da 4» secção do Estado-

Esto Supremo Tribunal esta deaceord
^ consulta deve-se responder

Maior do Exercito ec de parecer gue aos guesitos da consulta

do modo seguinte *-

, -iatèrior ã deserção das praças, por

. AO primeiro-Que o tempo do praça
j^^cordo com a

este eri4 condemnadas, será perdido guando a sentença íor de

Ordenança do 9 de abril de 1805.
WificacÕos diarias as praças

AO segaudo-Qao ,6 f meMo do ooldo,

prcs.« Dio fMondo oerviço « “ jg de dezembro de 1894.

do conformidade com a tobedan. oa e
_ ^AofeKOiro-Qncaspra^oqaoaoaUste^

^
„

sois aniios, contados do. data em “l'

j^posta de acoordo oom a

tempo anterior á de«eão,si a sownaot,ver sido imp

”"r-Cdo femp dore.se descontar o da se.tema ,ue

“S -1 prara. ««iemnadas a m.os de eeU mezee

perdemL vantagens do volantario e eng^a^» d-«4»

^-em continuar adooiarar not te^os

ração que vos mereeer.
p,-«fn — J? Barbosa. — 0,.11 iQni — Pcrci?*íi rtíiít).

Rio de Janeiro. J do outabro de 190
. mípcelial TaSiues

A-clo. -J. no,m-. Cc„l,«r«.-F0l voto o Sl. mmi.

kesolução

, loni — Campos Sall£S. — MalleU

Como parcc 3 , S de novembro de 1901.



AVISO DE 11 DB ITCVEMBBO DE 1901

Ministério dl (Juerra.— Rio de Janeiro, 11 dc novembro dc 1901 — N. 2377.

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito —Tondo o chefe da 4-' secção da Repar-

tição do estado-maior do exercito consultado sobre a collocação que deverão

ter os capitães arregimentados que foram ou venham a ser transfferidos para os

corpos de engenheiros e estado- aior, de conformidade com a resolução de 12 do

abril ultimo, tomada sobro consulta do Supremo Tribunal Militar de 1 do dito

mez, 0 Sr. Presidente da Republica, conformando-so com o parecer da minoria

do referido tribunal, exarado em consultado 28 do mez findo, resolveu em 8 do

corrente

:

Que os capitães dos corpos especiaes deverâo ser collocados para a promoção,

segando suas antiguidades do posto de tenente

;

Que os tenentes da mesma data deverão ser collocados do aceordo com

0 disposto no art. 18 do regulamento approvado pelo decreto n. 772, de 31

de março de 1851

;

Qué o capitão Sebastião Francisco Alves deverá passar a chefo de classe,

ficando collocados: em segundo logar, o major graduado Luiz Bello Lisboa, o qual

deixará de contar antiguidade dessa graduação, em faec do disposto no de-

creto n. 3320, de 19 de junho de 1899 ; em terceiro logar, o capitão Tasso Fragoso,

que, promovido por actos do bravura, tem de conservar a posição em que

já se achava, e os demais, segundo a referida resolução, collocados os capitães

Mendes de Moraes, Beaurepaire Pinto Peixoto e Innocencio de Barros e Vas-

concellos'abaixo do capitão Alberto Cardoso de Aguiar, o que vos declaro para os

fins convenientes.

Saude e fraternidade.— 7. R.de MecLdros Mcdiet.

CONSULTA. A QUE SE REFERE O AVISO SUPRA

Sr. Presidente da Republica — Por aviso do Ministério da Guerra, de 4

de setembro ultimo, mandastes remetter a este tribunal, para consultar com pare-

cer, os papeis em que o chefe da i*- secção da Repartição de Estado-Maior do

Exercito consulta sobre a collocação que deverão ter os capitães arregimentados

que já foram ou venham a ser transferidos para os corpos de engenheiros

é estado maior do exercito, de conformidade com a resolução de 12 de abril ultimo,

tomada sohre consulta do mesmo tribunal, de 1 do referido mez.
Na consulta de que trata este aviso assim se expressa a 4* secção da Reparti-

ção do Estado-Maior do Exercito : « Na collocação dos capitães transferidos,

de aceordo com a resolução presidencial de 12 de abril do corrente anno, em vir-

tude da qual essa collocação deve ser feita para a promoção, por antigui-
dade, e seguudo as datas dos postos de tenente, acontecendo ^uo quasi todos
foram promovidos a este posto em 7 de janeiro de 1890, a secção teve em vista
os postos anteriores, e, no caso de terem estes iguaes, foi até ás datas de
praça, mas aiuda assim surge embaraço quanto á collocação no corpo de
Mtado maior dos capitães Francisco Mendes de Moraes, Luiz Maria Beaurepaire
Pinto Peixoto, e Innocencio de Barros e Vaseoucellos, que, mais antigos do praça
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- * T.,q«!0 Fi-a^oso promovido a esto posto por bravura,

do
quoocapitio

Piros ForreiM. Olavo Manool Corroa

mais rZr”aot^abaU .lo mesmo capitão Fragoso.

e Alterto
y„JvormoIl.a^

Assigaalodosc mtmta vormoj

^ ^ maior como para o do

capitães
transten os,

aos 400 jd oxistiam, os logares quo a secção

eogcnliciros,
oceupan 0,

^ ^ ^asto de teneate,

julga
competir-lhes, toman P

^ ató a data do praça, na contor-

e BO caso de ser este

^ ^„,ado pelo decreto n. Tü, do 31 de março

midadedoart.
i-ua^ a aut^idade de posto, se preferlti a

dc 1851
, forem iguaes recorrer-sc-ha ao tempo de semço,

conservar a posição em çue se aota P^^^^
de Aguiar, Soando 0 capitao

alludidoslogoabamodocapi
a b

Lisboa, çuc, sendo graduado

rura«e’^^^ graduado, em iace do d^oste uo

'"Tmar^h'S’’cwfdfBSdÔ-‘w^^^
ã coasideração do Miaisterio

não provocar reclamações,
^
epe

fransferidos ser feiU pela data do posto

f cu
Qnando a data deste posto for a m^ma so

de tenente ou
1 tpnente e alferes alumuo ?

i^Ildodeda data destes postos se deSoord ao tempo de

praça ? o«;te posto por actos de bravura, de-

o,. 0 capiSo 4ue
os promovidos por antigoidade, ã

verá estar sujeito, na sua co ®5
^

,

oondlçiterestrictlvada
datado^s^

^^
j. «,

Hoste caso se onooutram^ P
Amaral,, do 5* regimeuto de

aocorpo dees^— cB-"^^ ou renuncia do transtereuoia para o

artilliaria, cuja doclaiaçao
^,„„-.ocão deste ponto.

forca.de lei.^ anteriores ? 4a secção, por entender gue.

Quanto ao 1 <> questionário, di

j ^ mesma, não ba quo recorrer

guando a data do posto dc tenente ou
^

f^^a a col-

L posto anterior “"Y ^fcapiSo porque daquclle modo de ver 0

locação pela autiguida^ do
^ i„ abril, que manda la®r a.coUo^-

oontrariaaeiprcssãolittoralda^ de alguma íorpia.fere

ca,^ pola dota do íorio dc teaw
. postos aateriores, para nao

dii-eitcs do posto de cap.tao, nw deve es

íeril-os ainda mais.



0 fuadamcnto dia rostncçFío, na collncacão dos capi!.>os polà data do pnslo du

tenente ou I" tenente, só pôde tot* explicação no facto do que o cumprinumto do

§ 1° do art. 7» da lei n. 30 A, dc 30 do janeiro de 1892. obrigava alírumas vezes a

transforeneia de um 1® tenente de artilharia mais anti^^o para o estauo maior dc

1* classe, onde ficopra o ultimo dos tonciites. emijuanto que outros mais modernus

eram depois promovidos a capitão na mesma arma.

O chefe da 4^^ secção apegou-se ao caso coraraum de collocação por antiguidade

de dous officiaos do mesmo posto e arma, mas não é ess<! o de que trata a reso-

lução dc 12 de abril, que se oceupa da collocação dc capitães promovidos eni

diversos casos o procedentes de armas diíferentos, alguns dos quaes mais aggra-

vada terão sua sorte com o modo dc entender daquclhí chcle.

Quanto ao 2® questionário: o clicfc da 4* secção, deanto da difliculdade de dar

collocação ao capitão Augusto Tasso Fragoso, para quem fèra tambem buscar

antiguidade de praça, que é menor que a dos capiiães Francisco Mendes dc Moraes,

Luiz Maria de Beaurepaire Pinto Peixoto e Innocencio deBarrosc Vasconcellos

e maior do que as dos capitães Fileto Pires Ferreira, Olavo Manoel Corrêa e

Alberto Cardoso de Aguiar, que devem ter collocação acima daquellcs. procurou

vencer tal difflcaldade, fazendo prevalecer, para o capitão Fragoso, a data deste

posto, por tor sido promovido por actosde bravura, mas esta solução não resguarda

0 direito do capitão do 5® regimento Bcrnavdino Antonio do Amaral, que também

foi promovido por actos de liravara.

Para que esta duvida possa ser resolvida de modo rcigular, julgo indispen-

sável interpretar-se, neste ponto, a resolução do 22 dc abril, atim d(s salier-sc si a

collocação pela data do posto dc tcuente tem applicação’ sóraciite aos 'capitães

promovidos pelo principio do antiguidade ou estudo, não abrangendo os que foram

promovidos por actos de bravura.

A resolução citada, quer me parecer, cogitou tão súmente da promoção poi*

aquelles principies (promoção commum) e não dc promoção por actos de bravura,

promoção especial que prefere a de merecimeuto e para a qual a lei dispensa

interstício que é exigido para as outras promoções.

Pensar dc outro modo importará cm concorrer para a annullação do recom-
pensas concedidas por serviços cxcepcionaes.

Este modo de ver tem apoio na resolução de 26 de setembro de 1895, toinada
sobre consulta do Supremo Tribunal Militar (Diarío Official de 10 de outubro de
1895), que determina que o tencate-eoronel Feliciano Mondes dc Moraes, promo-
vido por distineçao em combate, então equiparada a bravura, fora collocado
acima do teneate-eoronolJoaquimPautaloão Telles do- Queiroz, promovid.o por
merecimento, na mesma data, apezar de ser mais antigo

.

Quanto ao 3» ponto, penso que a collocação de que trata a resolução de 12 do
abra abrange sómento os capitães transferidos em virtude desta e não dos quo
já se achavam nos corpos do engenheiros e estado maior ; dc outro modo será dar
elleito retroactivo aquella resolução, com prejuizo dos muitos capitães transferidos
por lei anterior.

llesumindo penso que:

««IMonontescj» a mesm:.. deve

aS ^ ' io posto de



63 -

o . OttO <B oapitãís promovidos por a^tos do bmvura aio dovom sor coorpra

imndidos na í« d» abril, o dm ooUooalos do aocordo com

n«+iv<i<? aati<»ui(lades íil)solatas do po.áto de capitão.

®°1?l“soWodo lâdo aWl dovo comprohoodorsdmontc os capitaos tons-

feridos cm virtude dosta e nio os (luc .jd Uaviam sido tronsfendos sob a aoçao

'‘Êotoàte ò^Suprem» Tribnnai Militar (luo, pola consideraçõa aldusidas om

seu paro» de consulta, do 1 do abril ultimo, os capitães arregimentados, transfe-

1! rara os corpos do ongonliciroso estado maior, de que 30 oceupa a consulta

oX d“B^tado.Mar»r do Kaorcito, em oiTicio de ST de iuubo acma trar^

devem ser collocados nos citados corpos contando anuguidade das to
d!frespoctlvas promoções ao posto de capitão, tondo-so, porém, em considoraçao,

iifífafãn (los -transferidos, não prejadicar direitos legalmeníe adquiridos.

t « a eo^oUão dcetos oBciaes aos duadros—
referidos corpos, porque a antiguidade de posto entre officia ‘

dl tot dapmmcção deste posto, salvo unieamenno o c« do promoção par.c

do mesmo posto dc capitão.

E’ esto 0 parecer do
e Neto deram o seguinte parecer :

03 Srs. minisT,ro3 almii*antCi>Peie oíllcial

para resolver a presente questão, d proeiso vor qual sorta o pO-«

consideiadoeotno tendo carreira uos corpos ffiP^

Este parece ter tido o ospirito da justa o roparadoia re.omç
^

dentada uepubiica, do 12 doabrii pijMtoda^
,,

maio,ena portaria do Ministcu , '
'

arregimentados sejam transferidos,

con-ente anno, (pic taanda que
*

,rtnHo uorém. collocados para a pro-

faoultativamcnfc, para os corpos cspociaos, s
•

_ ’

^cev dosto tribunal,

mo4o se.m,ndoasdataad, postode "
nta o seguinte :

(liic semu de Dasc a essa i

dc 10 annos de capitao

,

«E seria iniqao que essc> olllcuie . . o erana

viessom a scr collocados abaiao do outros que lu pouco

tenentes.»
, _ tp-ve uov fim attennai’, nos

•issim. considerando qno a
^®°^ades prow®*

corpos cspeciaes, as mjuatas dc&ic,
«nKofnntí^s •

rapidas dé tenentes a capitães nas armas combatentes

,



Considerando quo os toncntos da mesma data não podem ser collocados se-

gundo as datas de capitão, popquo isso anouliaria era muitos casos o espirito da

resolução de 12 de abril, além de alterar a significação usual c legal dos termos em-

pregados na dita resolução ;

Considerando que a resolução comprehende necessariamente os capitacs já

existentes nos corpos especiaes antes da datada mesma resolução, quando concor-

rerem com os capitães arregimentados quo antes da loi n. 716, jil tinham as condi-

ções para a transferencia pela lei de IS91. pois o contrario seria contradizer o pro-

prio parecer do Supremo Tribunal Militar que serviu de base :l referida rosolin.-ão

;

Considerando que a resolução presidencial refere-se a capitães promovidos nas

diversas armas, segundo a lei commum de promoçoes, cujas grandes desigualdiides

tornar-se-liiam realmente in,justas, após as transferencias, mas nao devo abranger

os officiaes promovidos por aetos de bravura, attendendo-se ao caracter excepcio-

nal dessas promoções ;

Considerando que, si o capitão Sebastião Francisco Alves pertencesse ao estado

maior desde tenonte, seria capitão nesse corpo quando o capitao Tasso Fragoso foi

promovido a capitão por acto de bravura, e por isso seria mais antigo que elle
;

Considerando que os capitães Francisco Mendes de Moraes, Luiz Maria Beau-

repaire Pinto Peixoto e Innocencio de Barros e Yasconcellos, si estivessem no

estado maior, não seriam ainda capitães, quando o capitão Tasso Fragoso foi pro-

movido a capitão por acto de bravura ;

Considerando, finalmento, que o capitão Beimardiuo do Amaral não ost:i nas

condições do capitão Tasso Fragoso, que foi promovido no proprio estado maior,

emquanto que o primeiro o foi na artilharia, deverá o dito capitão, no caso de

ser transferido para os corpos especiaes, ser collocado pela sua antiguidade de

tenente, segundo o sentido geral da resolução de 12 do abril; e, conscguintemimte

somos de parecer, de aceordo com a informação do chefe da 4=^ secção do Estado-

Maior: 1®, que os capitães dos corpos especiaes deverão sor collocados no Almanah,

para a promoção, segundo as suas antiguidades do posto de tenente ;
2®, que os

tenentes da mesma data deverão ser collocados do conformidade com o art. 18

do regulamento approvado pelo decreto n. 772, de 31 de março de 1S51, o qual

dispõe que, sendo igual a antiguidade de posto, se preferirá a dos postos anteriores,

si estes forem iguaes recorrer-se-ha ao tempo de serviço, ao assentamento de

praça, á maioridade c, finalmente, á sorte ; 3®, que o capitão Sebastião Francisco

Alves deve passar a chefe de classe, ficando collocado em segundo logar o major

graduado Luiz Bello Lisboa, que deixará do contar antiguidade dessa graduação

em face db disposto no decreto n. 3320, de 19 de junho de 1899; em terceiro

logar o capitão Tasso Fragoso, que, tendo sido promovido por acto de bravura,teiu

de conservar a posição em que já se achava, e os demais segundo a resolução, de-

vendo os capitães Mendes de Moraes, Beaurepaire Pinto Peixoto e Innocencio d'*-

Barros Vasconcellos ficar collocados logo abaixo do capitão Alberto Cardoso dc

Aguiar.

Vós, Sr. Presideme, resolvereis o melhor.

Rio de Janeiro, 28 de outubro de 1901.—Pereira Pinto,—Miranda Ucis.-E-

Barbosa.—O . Nimeyer.—C. Nelo.—C. Guillòbel.

RESOLUÇÃO

Como paroce á minoria.— 8 (lo. novembro de 1901.—Campos Salles.—
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AVISO IB IIDE N0VEK2S0 BB 1301

• lo rnnri-i - Rio <le Jancii-o, 11 de tiavonibro de 1001 -
Ministério da (-Tiioiia

*
. j r _ n ton ente do 21“ batalhão de infaa-

"“ur.—» do isor. 0 0 Codigo Poaalda Ar.ad. cm v.gor n,

exercito
:

a Ordenança do 9 do abril de 1803, titulo 4“. o? sen-

d:rX .mda' do^on.» pa™ 0 ca.pr—o da poaa o

tempo passado om tratameato
,enteaciados pelo

S., á como Itea.ecem serfo.

referido crlmc parlem 0 tonapo de pr^ç^^^

O Sr. Presidente da Repa d
mesmo trilraoal,

resolveu, em 8 do correute, coaCermauio-se com o pa.ecei

tiverem sido appUcodasau
vigência „„ a, disposições do

‘

£S lue, nas pantó d^ deSK^Jtp^^ deserção o.

codigo de ane setiata, c P
, v a deserção ; .

““
0 tue vos dcelaro imra os üns eonvomente.

• li r A' (ítí IZtífZtíiros 3f(íílcl*

Saude c fraternidade. — •/ • *

coNSOuTaV A .un Sfi uErnuB o aviso surEA

, 1 riftc-ivisodo Miuisterio sob n. 82,

Sr. Presidente da llcpubhca -
^ consultar com seu parecer,

de4 de setembro ultimo, remet ei
,

^ ^

o^o i)atalhao e

os papeis referentes companhia do dito hatalliao, sobre o&

infantaria, coinmaodante mta ‘

seguintes pontos : n. o âQ abril de 1805, no seu titulo 4“, os

10
,

si como dcterniina a Ordona ç.

^ ^
^,^,0 cumprimento da pena

sentenciados p do crime do do^M-çac am^^^nta

0 tempo passado cnitiutaimm o nos-

em seu titulo 10“, os sentencia o

2», si como determina a mesma O
^

^

,

anteriormente houverem

pelo mesmo crime perdem o tempo de ptaç-a qu

servido. in infantaria, informando diz : «Não tra

0 commandante do 21<>
Vigor uo exercito, desses pre-

tando o Codigo Penal da Armada aehu I

^

coudemnada

juizes, que, pela Ordenança de J ' c

,
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pelo criino do deserção, m parece auc as praças nessas condições não estio maLj

sujeitas a taos descontos ».

O comniaiidantiO do 7® districto militar informa : « Qtic, tendo sido, pela lei

n. 612, de 29 de setembro do ISO'.), approvado c ampliado ao exercito o ( udiiío

Penal da Armada c revogadas as disposições cm contrario, não podem mais vigorar

as disposições contidas nos titulos 4° (! 10'> da Ordenança do í) de abril do l.sôr), quo

oitabeleeiam aq.ucUaí penas aos desertores .sentenciados ».

A 4”' secção da llepartiçao do EstadoAIaior do l.xcrcito, infoi mando .'o .iro o

assumpto, diz ; s A secção já vratou em sua informação n. ISO, d ! 23 do janeiro, de

consulta idêntica, feita pelo major Tito Pedro Escobar, rolativaincnte ao t; rnpo

de serviço antoriorraente prestado polas praça.s nas condiçõe.s aUu;.!id'.s p-.do com

sultantc, sendo então de parecer q.iic sorá perdido sómcme no c i.soda soiiton-:’. soi-

do aecordo com a Ordenança do 9 do abril de ISOõ, o «luauto ao tompí passado o:n

tratamento nos Iiospiucs.não tratando dellc o Codigo Penal da Armada, julga ene

não se deverá descontar no do cumprimento da pena, si esta for applica 1:-. ciii

virtude de suas disposições. »

O Sr. marocbal Clicfo do Estado-Maior do Exercito informa <]uc o jjrlineiro

topicoda consulta do tenente Vicõnto de Albuqucrciuc Mangabeirajá Ibi rc.sulvido

em ordem do dia do exercito n. 143, de 11 de junho ultimo, a propo.sito de um;!,

outra consulta feita xDclo capitão-ajudaute do .38° batalhão de infantaria Manoi

Ignacio Domingues, e q.ne quanto ao segundo constitue um iler>i de consulta fcii::i,

pelo major do 1» daquella arma Tito Pedro de Escobar, a qual, devidamente in-

formada, subiu á consideração do Sr. Ministro da Guerra, em 9 <Ie íoTcreiro do

corrente anuo, c ainda não teve solução.

O Supremo Tribunal Militar ê de parecer :

r, que, não cogitando o Codigo Penal da Armada cm vigor no exercito peia

lei n. 612, de 29 de seíembrò dê 1899, do desconto no tempo da pena que cumprem

os sentenciados pelo crime de deserção, do tempo de tratamento, iios liospitac.s, dos

mesmos sentenciados, devo sor esse tempo computado como cumprimento da sen-

tença, quando tiverem sido as penas applicadas na vigência do mesmo codigo ;

2®, que, nas penas de deserção, applicadas do aceordo com as disposiçõe-í do

Codigo Penal da Armada, não perdem os sentenciados pelo crime de deserção o

tempo de serviço que tiverem antes do commettida a deserção ;

3®, finalmente, que perdem o tempo que houverem servido aníes de comnicí*

tido 0 crime de deserção e o que permanecerem nos liosxntaes para o computo á®

tempo de sentença, as praças do exercito que desertaram na vigência da Orde-

nança de 9 de abril de 1805.

Rio de Janeiro, 28 dc outubro de 1901. — JPsTciro, — Mivcíudu

E. Barbosa. ~ C. Ndo. — J. ThomazCantmria. — C. GuiUobcl. —Foi voto o

Sr. ministro marechal llufino Galvão.

RESOLUÇÃO

Como parece. — Em 8 de novembro do 1901, — auMPOs Salles. — Mallcl.
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A71S0 DE 21 DS HOVEHERO DE 1901

Ministorio da Giioin^a— líio de Janeiro, âl de novein1)ro de 1001 — N. 2457.

Sr. Chefe do Estado Maior do Exorciío — Declaro-vos, para os fins conve-

nientes, que 0 soldado do G' rog-inaoiKo de artilharia Ardiiu* de Almeida Borges,

que a 5 de fevereiro ultimo, por se achar soITrcnlo de heriberi, foi alll incluído

cora taixa do posto de forricl, por falta dc vaga, deverá ser considerado como

íorricl aggregado, visto estar era condições idênticas .is do sargento quartcl-

nicstrc Joaquim de Almeida Itiljoiro, a (lucm, por aviso de 8 de.julho de 1892, se

mandou considerar como aggregado ao corpo cm que foi incluído, cumprindo que

cm casos tacs esses aggregados sejam contemplados nas primeiras vagas, quo se

derem, de seus postos, afim do evitar a oneração dos cofres públicos com a perma-

nência dotaes aggregados.

Saudo e fraternidade.—/. da- Medeiros Malkt.

AVISO DE 3 DE DS3S1IBS0 DE 1901

IMinistcrio da Guerra— Rio de Janeiro, 3 de dezembro do 1901—N. 076.

Sr. Intendente Gorai da Guerra - Declarae ao commandante do C" distrieio

militar, para que o faça constar ao da Escola Preparatória o de Tactiea do Rio

Pardo, que aos sargentos das companhias de alumnos da mesma escola devex^á ser,

dc ora cm doante, abonada a etapa fixada pax\a esses alumnos, em vez da que per-

cahem, fi.xada para as praças da guarnição, a exemplo do que sc procede em

relação aos sargentos das companhias de alumnos das escolas militai*es desta Ca-

pital.

Saude c fraternidade.-/. iV. de Medeiros Mallel

.

AVISO DE i DE DE2EMBS0 DE 1901

Ministério da Guerra — Rio de Janeiro, 4 de dezsmhro do 1901—N. 2535.

Sr. Chefe do Estalo Maior do Exercito — O alferos-pliarmaccutico de 5=^ classô

do exercito Alamlro do Amaral Casíellões, allegando ter prestado compromisso de

piMça antes do tcncnte-pharmaceutico dc 4"^ classe João Martins Penna, pediu ser

promovido a este posto.

O Sr. Presidente da Rcpuhlica, tendo ouvido o Supremo Tribunal Militar, com

cujo parecer, exarado era consulta dc IS do raoz findo, conforniou-se, e attendendo

a que os tenentes-pharmaceuticos do 4''' classe João Martins Penna o Cícero Te-

rencio de Mattos Pinto e aquollo alferes estão coUocados no Almanák do Ministério

da Cnfcrra na ordom (íin que sc acham ; a que nao s;io os dons primeiros culpados

pelo facto de não tci'cni prestado compromisso, pois a autoridade sanitaria não os

éompclliu a eíTectuarem osso compromisso, <lc aceordo como aviso de o de juiciro

de 1876
; o a que receberaia estes o soldo da patente tle alferes desde quo foram
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•fiirw'f'õGs 0 "Osa?a,m do todas as vantagens
nnmmrlns cxercorani as respectivas iimcçou» u

como se ttVcssom cumprido cquolla, oxigcncia, resolveu, ora -9do rofendo moz, quen antiguidades sejam contadas da data do suas nomeações, conservaudo.se o
assua!»ani.ioUiui,u^»

j n nac vos declaro para os fins coii-

re^uerento na posição em que esta collocalo . o q

venientes.

Saude e fraternidade.—J. sV. do d/vdciros ildlel.

CON-SULT.V A OÜE SE REFEKE 0 AVBO SOrUA

Sr. Presidente da Republlea-Maadasies, pela Secretaria da Oucrra, cm .aviso

n gf kc ST do setembro do cor,•cotsanno. a este tribunal, para eousul ar eou, o

seupareecr, os papeis em qu.! o alferes-pharnaacoutico de ;o* classe do excreto

rSo do Amarai CastoUõos, allesaudo ter prestado compromisso do pr.aca

antes do touente-pharmaoeutico de 4* classe .loão Martins Ponua, pede s.u pic-

movido a. osso posto.
. ,

.

Ouvido odireotorseral do saude do exoreito, informa ello que ,a roelaiin.,M

do pbarmaeoutieo Alamiro do .Amaral Costellõcs esbx perfeitamonts no c.i-o do

ser attendida para os eUcttcs da preeeleocia a que já tem no Ummah do U.,usU-no

a bem assim a de promoção, desde que essa sí tem logar i»r autium-

dado no posto em qoe sa acha, o a antiguidade sú sc conta da data do compio-

misso, de conformidade com o art.S- do regotamente que baixou eom o deçrc.o

n. 307, de 7 de abril de IS90, e o arisosiircular de 3 do junho de 1854 c dispo-

siçbes dasresoluções delTde janeiro de 1880 e S do desembro de 1900.

O Supremo Triljunal Militar, de pleao aceordo com a informação da 4=^ scoçao

do Estado Maior, passa a dav o seu parecer;

O requerente e os dous pliarmaceutico? ultimamente promovidos entravam

para o corpo de saude do exercito como ptiarmacouticos adjuntos em 1S90,

vigência do decreto n. 397, de 7 de abril do me>mo anno, que no seu art. S» lUspoo

que, nomeado official (o medico cra capitão e o pliariu-iecunco tenonte) pic.7 'i.a

juramento de praça na secretaria do corpo e somente de ta data om deante con-

tará a sua antiguidado e perceberá o soldo.
. .

Eram ainda adjuntos quando se publicou a lei n. 39 A, do 30 do janciio cc

1892. _ .

Essa lei determina, uo seu art. 16, qiio, cmquin';o não for decretada uma u

gorai de promoções, serão observadas, para os nie.lloos e pharmaccuticos, as. di»

posições que vigoravam anterioriueute ao citado decreto n. 307, dc 7 de abii

de 1890.

Essas disposições oram as dos regtilamentos approvados polos decretos ns. -

de 31 de março de 1851, e 1900, de 7 de março de 1857.

O art. 18 do regulamento de 1851 dispõe que a antiguidado para o acccsso

deverá ser contada da data do decreto que conferir o posto, c o art. 9'» do dccroto

n. 1900, de 7 de março dc 1857, declara que os pharmaceuticos-alfercs poderão scr

promovidos ao posto do tenente depois do dez annos de exercicio do sua arte conio

pharmaccuticos militares c ao de capitão depois do dez annos le tenente, por onJe

se vê quo nessas disposições não s j cogitava de juramento paa*a os pharmacoiitieo!'.

Nessa conformidade foram col locados \\o» nltnanalts, occiipando Martins Pcniio

0 primeiro logar. por contar tempo de serviço, cin segmulo Mattos Pinto, poi
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,„,ono»o.ao
o.t.o.ro.os«-o^e.

^“londo-so »bort. du.. v.g..
u,S. do .7

O
t&UrálSo.- om iteoluto umbom aos pliarmaceaticos^

dejineivo i IfSJ
^ f„i „uimaiaonte pola resolução de

-r;:r
—

nrestados. . i._. -r» rUn. seüuints ao da sua no*

Si 0 roqaoronte I^os*»" °
"“f oapUal Fodoral. ims oonserrou-se

moação, foi pelo simp te

J'

'
‘

j .4, ,;<. G„e,ra. o só agora,

^:^dr;— — -— ^

“““^sr—os Martlus Pouua 0

cmproLsso, mus a autoridade saa.tar.anao os e.n.poll.«

com 0 aviso do 3 4o j..oUo
^ „s dous pLarmaceuticos pro-

•Tulgao suprem» Tribunal M.l.íar
<j eompromisio, c como toem

movidos verdadeiramento culpados
^

p . nomeados e esetcei-ltu as

Tocebiilo 0 soldo da patente de a
tivesse.» cmaprido essa oxi-

funeções c gosarana do todas as vau , „ s

iHsposto no arí. 16 da lei n. 39 A,

ge„=to,tal.-et julgada dispensável^ , ,,, contadas

"tde..l, IS 40 uovembvo de .OL-Purclvu Ptulo-..

insvGi’ c Cantuariíi»

RESOLUÇÃO

ec. E«l=>9íonovembrode
W01.-CAt.rosSAm.vs.-»Hul.

Como pavccc-— bna uyvto

AVISO DE i DE DEZEUBRO DE 1901

,\o Hneiro 4 dc dezemljro dc 1901 —1^* 2o40.

Ministério d^x Guerra Tu
^

^ pliarmaceutioo de 4- classe

Sr. Chefe do Estado-Mxxiov do Exerc» >

doexeroito José Bazilio da T.i,ma
^

^
pUarniaceutico do igual classe

m««a/.doMinistorioda

Alfredo daSilva OalUano,
'

prestado comproinisso anteiioriuen
^ ouvido o Supremo Tribunal "Mii ar,

0 Sr. PresLdeuto da Kepublica,
^ ^^^^2 fiado, se conformou, e atten.

com oujo
.íepols do cmipromisso ú 4ue tea obn-

dendo ac^uc o modico ou pluuinac



gado a servir, o a ftuo o prazo das rocia,mações Jião devo sor tão largo conio

aconteceu com 0 da presente, q^uc cxecdc do 16 annns, resolveu, om 29 do dit,)

mez, indeferir o pedido de qno so trata, o ãoni assim que seja contada da data do coin.

promisso a praça do medico ou pharinaccutico, sondo osso comproniisso |iresi,a'u

na Direcção Geral do Saude, nas delegacias da mesma direcção ou nos comniu iido.s

das guarnições ondcaqiiellcs tiverem cxorcicio, feitas immo;liataraoní.c as iicce,ssa.

rias communicações, e que seja estabelecido o prazo do seis iiiczcs para as riida-

mações, a contar da,data do conhociiuonio odicial do uUimo Almanah do Míiiím.

terio da Guerra, o qizo vos declaro, para os linscoiivonicnte. •

Saude c fraternidade.— J. N. de Medeiros Mallet,

COUSULTA A QUE SE KEFERE O AVISO SUrilA

Sr. Presidente da Republica—Jlra aviso do Ministério da Guerra dc ãl do
setembro do corrente anno, mandastes rometter ao Supremo Tribunal Miiitav,

afim de emittir o seu parecer, os papeis juntos a respeito da reclamação do tenenio

phamaeeatico de 4=^ classe do exercito José Bazilio da Gama Villas líoas Junior,
pedindo para ser collocado no AZma«a7í acima do tenente pliarinaccutico
da mesma classe Alfredo da Silva Galliano, allegando scr este praça mais mo(iern:i,

queelle.

A 4^ secção do Estado-\Iaior do Exercito informa que o tenente pliarmacnu-
tico de 4=^ classe do oxercito José Bazilio da Gama Vilhis Boas Junior requer scr
collocado no Almanak Militar acima do tenente também pharmacoutico de 4'^ classs
Alfredo da Silva Galbano, de conformidade com a circular do 3 de junlio do 1864 o

resoluções do 17 de janeiro de 1880 o 88 dc dezembro do anno findo, allegando ser
praça de 17 de setembro dc 1885, data de sou juramento, e que o tenente pliarnia»
ceutico Galbano prestou muito depois.

^
A referida secção transcreve a maior parto das informações da 3» da Dire-

cção Geral de Saude e do ebofe da respectiva repartição e faz as seguintes consi-
derações:

« A secção
j^ú disse na sua informação sob n. 2076, .dc 28 do corrente incz,

sobie a protençao do alferes pharmacoutico de 5^ classe Alamiro do Amaral Cas-
el oes que, autes dc i8^ c mesmo depois, na conformidade do art. 16 da lei

anm*ovnrirTir.i u
° pbarmaceiiíicos o regnlamcnío

eoo-itava de iiirnmrt

^
^ niarço dc 1857, regulamento que não

apenas oue os
,

° ° no corpo dc saude c declara

SedroisL L^
promovidos ao posto de

°"2r a:v:Lrp;r
corpo, em nresenra dn i

^ jaiamento do praça na secretaria do

antiguidade e o

que já. eram tenéntés^S
Assim, Galliano, nomeado alferes nl.-ii-mo,.

na occasiao do ser cila publicada,

collocado acima dolleno Almmah dJcmcrra
do reqiiorcnto, foi

' 0 conservou-sc até que, naturalmcnte
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1 -n ,1o 28 do dozoml)ro idnimo, toraadn, sobro consnlta. do Sn.

vlvtudo da rosolu^ dc
do jnaeu-o do

premo Tribunal \ ciiic ;i antiguidade de praça dos

corrente anno, declarando-
_ compromisso, não prcTalecendo pa,ra

P>'— a— “

a, promoção
os soivi^>j=.

^

flvmada M ItesteçS» do J^amonto
^ top„„savcl. tanto i«c. rclativamonto

A crisoncio doso jura
^

.

sewmln-o de 1895 wr sido indoicrido

„ „m modlco, ló-so no
' ^ da, «solução tomada soWo pa.^or

^ rc4»oidtoO“ 0’
^ .,,-osto do musmo anuo, oni mder auc os me ic

ao mencionado tnliunal de o d a »s
„„„,,aos tenemes-me-

adjuntos prineiliam a contar sua praça ao

dicos do 5=^ classe.
.,^pnc.ovcl a citada exigcncla, nenluima culpa tem

Ainda mesmo (iuc fosse i '

‘

^ depois do requerente, pois quo o

ao pezar om Galteuo por ter P“f 30 para essa prestação, mas sim

Jo do 3 do janao de i8G7 ^ pCdo resultar preiaiso nos di-

UO olioto com çucm sorvia, o do cujo di,sc

reíios sagrados dos seus
a,, saudo, oudo estava contra-

0 rcluorcnte. por
tonmado alteres om 12 do setomtro do

ctado desdo 18 do junto cio ISSo 1» nomeação, não siiccedeudo o

mosmo anno, proston
ie 27 do ouiul.ro de 1883. nomeado al-

mesmo com Saltono, a«ando contia.ta_do
^ „nde

-feros em SS do Jallio de 188S,
om 4 de agosto do anno segnmte,

oeiabelooou e dirigiu uma
sendo qno no ereroioio dea leres-

ptovavelmanto exigido P®'"
^ pi-iucipio ia nomeação, todas as vantagens

pliarmacoutieorecelKUSOinpi
^

correspondentes, inclusive o soldo P pharmaceaiioos

Pela rolai^o junta, por ^ juramento ou eompronusso ,

aa mosma classe do legue
’ ^aes que nutea foram contestadas,

entretanto que ocoupam
“»f.

outaora não era tida como indi^

Por tudo quanto 4ca dito,
jara os pliamaeou leos,

ponsavol a edgenoia do
prestou Alfredo da Silva Galliancn

que sobro o compromisso qno *ai ® péde prejuiUcar a quem

sómento o seu respectivo '1'»* “
j,^ucçõos, o, Inalinonte que, ârm^»

sempre esteve promp» no exoicioi
' eollooação desso pUarniaccuti

nasW- '^00 blvt— Siroco 4«®P"X-
:rrmr—

4»
iloBstado-Maioi

estã do aceordo coma4- scoçao-
jj^C^juuu o soguinto:

A 3* secção daRoparticao ‘

ui e de outro oíboial, oons a q

.Que, consultando os
18Sõ para servir na guarniçao da

requerente fdra oontraclado em W^i
Castello

°

Capital Fodoval, 0 ospoeialm
„ assim se achava quando, por M

vantagens dos
oivdo

pharraaoeatioo-alferos,
prestoujim

12 do sotemtao do mesmo anno, to

^

P
,ao/. oanno, sondo promovi

monto na Seerolaria do Cori« d» 8,».iU. om



a tenoate-pliamacoutico do 4» classe cm 27 (lo março do 1890, e que Alfi-odo da

Silva GalJiano foi coatraíjtado om 27 do outubro do 1883 cora idonticas honras, van.

tagens o onus, afim d(5 servir no Rio Grande do Sul. especialraonte na plurrnacia

da cidade do Rio Grande para onde seguiu, acliando-so em serviço, quando, por de-

creto de 25 de julho de 1885, foi nomeado pliarmaceutico-ulferos e prestou jm*a.

mento em 4 de agosto do 1886 perante o chefe da enfermaria militar da Tofcnd.a

cidade, tendo sido promovido a tenonte-phariuaceiitico de 4*^ classe por decreto do

27 do março de 1890.

Que no Almanák da Guerra Al írodo da Silva Galliano occupou sempre lorar
'

acima do roqueronte, soado sua praça considerada da data da nomeação, sem quo

0 mesmo requerente reclamasse contra tal disposição, eniquanto ora alferes
; promo-

vidos ambos a tenentes na mesma data ( decreto de 27 dc março de 1890 ), conti-

nuou a mesma colloeação em que se conservam, lix IG annos, para surgir ua pre-

sente oceasião a pretençTio dc quo se t.rata.»

Continuando a referida 3» secção cm outras cousideraçõos, termina sua infor-

mação nestes termos:

«Sendo uma questão importauto, que não só interessa a disciplina militar,

como aos interesses dos olBeiaes, quer para a promoção, quer para outros cíToitos,

a secção não podendo preclsamente opinar o caso da reclamação, pensa quo seria

de necessidade ouAürem-se os competentes para se firmar de uma vez o direito na
especie.»

O chefe da Repartição ,do Saude dcelara, no fim do sua informação, o
seguinte:

« Os serviços anteriores ã data do compromisso ou dc juramento não podem
ser computados sinão para a reforma.

E’ o que está expresso nas citadas resoluções.

Estas resoluções são de 17 de janeiro de 1880 e 28 dc dezembro de 1900.»
Supremo rnbunal Militar, tendo examinado com toda attenção as citadasm ormaçoes^e reclamaçao do teucnte-pliarmacoutico Villas Boas, o tendo em vista

L iTqo
° com o decreto n. 307, de 7 de abril

deste trihiinnT^^'^
iezembro do anno passado, baseada no parocor

m'sso é ona
^ aiedico ou pharinaeoutico só depois do compro-

TZtvZdo;
° ° "<^oatec3 com

.quellHrclamatJ^V^ McTd(S'\r"l6^
°

dis„ 0 ju,a.Mtoant. i„ctea«

^ «a» a ® roclamaçS® como pai-a o

motivo da coUo^o°do™toenle”Dlmm'^
MtuaJnoejtc impossivol dcseobrir-sc o

dotado no goto ios direitos do joL iT.aâdroo‘^“'““;
.informa a 3*^ secção da Diroccão a T Í

respectivos emolumentos, como

I.- «“®« i01'^•ooedoatotre^u«rimLfe'^ote^T“^
'^^

da Gama Yülas Boas Junior;
^ ^ tenente pliarmaceutico José Basiho

8.0 Que a praça de medico ou pharmacPiifi^n i

compromisso, devendo nrest-ii
paarmaceutico devo ser contada da data do

irctW-o m roparlição da Kroocão Gorai do Saudo do
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WBrcifco nas dolcgaciiis cia mesma ropartição ou nos comraandos das guarniçoos,

onde tiver excrcicio, sendo feitas som demora as respectivas commumcaçuos.
^

3.0 Que fica estabelecido o prazo de sois raezes também para as reclamações,

a contar do conhecimento ofllcial do ultimo Álmanak Mitifar.

Assim pensa o Supremo Tribunal Militar.

Rio de Janeiro, ISile novembro dc 1901 . — Pereira Pinlo. — E. Barbosa. —

0, Neto. — C. GuUlobel

.

Foram votos os Srs. ministros marecliaes Miranda Reis, Rudao Galvao,

Niemeyer e Cantuaria.

RESOLUÇÃO

Como pareee. — Em 29 de novembro do 1901. — Campos Salles. Mallet.

A7IS0 DE 5 DEZEMBBO DE 1901

Ministério da Guerra-Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 1901.

Sr. Director do Lloyd Brazileiro-Tendo o conimandante do 2“ districto mili-

iar participado, no ofiScio n. 1119, m dirigia, em 17 de outubro

'hefe do Estado-Maiordo Exercito, haver desembarcado em 8 do dito mez na capita

io Estado de Pernambuco o anspeçada do 36» batalhão de infantaria Joao^ Cons-

tantino Ferreira, que seguia parao

peço-vos que providencieis para que sómente seja perimttido o desembarque,

com attestado dos respectivos médicos e em Estados que nao sejam a,q

que se destinam, aos militares doentes comprehendidos no aviso circular de

^

de junho de 18S2 aos presidentes das então províncias, dispon o que so o

muito ur-ente ou de moléstia grave póie-se conceder que desembarquem offi-

"praçasquetransi^^^^^ polos Estados, dando-se immediatameate ^te ao

Ministério da Guerra e fazendo-os reembarcar logo que

Peco-vos outrosim, qac informeis sobre o medico que assignou o attestado

pelo qual desembarcou na capital daquelle Estado o anspeçada de que se trata.

Saude e fraternidade N. U Ucàeiros mut.

A7IS0DE 9 DE DEZEMBEO DE 1901

Ministeri» da Guerra- Rio do Janeiro, 9 do dorombro do Í90i-N. »i5.

Sr. chefodoEítado-MaiordoBroroito-Doolaro.™

,m oousuWa do 14 do outubro ultimo, robro «

io corpo de ostado-maior io ariilbana Aridides de 0h\ eira
. M,™mo-

I aatiguidado do posto luo tom so cooto do n do maio do 1890 ora S™

rido a 0*0 posto, resolveu, om 6 do corronto, deferir o dito roíuerimontQ



quanto :ís transferencia do referido capitão para o corpo do ostado-inaioi*
j,,

exercito, contamlo-so esta da data oin qiic a obteve o tenente, liojo capltriM

Ovidio Alirantos, o, coiisoqucnteiaeiitc, a antiguidade do posto de capitão ipiando

llic tocava como resultante dessa mesma transferencia.

Saude c fraternidade.—/. iV. dc Medeiros Mo.llel.

CONSULTA A <,ua-; sr-: kicviciir o aviso STruA

Sr. Presidente da Republica — Com aviso do Ministério tia (lun-ra, i’o 3

de setemlmo ultimo, mandastes remetter a esto tribunal para consultar com seu

parecor os ]):ipeis om que o capitão do estado-maior de artilharia Arisr.idcs de

Oliveira Goulart pede sor sua antiguidade do posto de capitão contada dc 17 dc

maio de 1890.

Ouvido 0 Cliefc do Estado-Maior sobre essa pretensão diz, cm informação

prestada a 27 dc agosto do corrente anno, que o requerente transferido no pri-

meiro posto, de cavallaria para a artilliaria, dc aceordo com a lei n. 1 14.7, dc

11 de setcmlro dc 1801, roquer soja sua antiguidade do posto do capitão

contada de 17 dc maio do 1890, data do decreto que a tal patente o elevara, e

não de 4 de abril do 1893, a que ficou reduzido, cm consequência da resolução

tomada sobre consulta do Consellio Superior Militar, dada a estampa em ordem
do dia do exercito, n. 105 de 6 de setembro de 1890, da qual originou-s ) o aviso

de 8 de agosto deste auno, mandando aggregal-o ao quadro dos capitães de arti-

lharia até que a tal posto fosso promovido o ultimo dos primeiros tenentes qno

o Governo considerou preteridos pelo siipplicante, quando promovido a capitão

em 17 de maio de 1890.

Diz também que, realizada essa aggrogação, allega o peticionário liavcr

immediatamente apresentado sua primeira reclamação, adduzindo fundamentos
baseados no acto dessa transferencia para artilliaria, independente dc petição,

fundamentos quo reproduzidos em posteriores requerimentos, dos quaes uns foram
indeferidos e outros não, obtiveram solução, inclusivo o quo endereçara ao Con-
gresso Nacional.

Diz ainda, que na presente petição pondera o supplicaute que, a prevalecer
sua aggregaç^o, finda em 4 de abril de 1893, soffrera, não menos, outra injustiça
qual a de não haver sido transferido para o extincto corpo do estado maior dc
1" classe, consoante com o direito conferido por suas habilitações e pelo art. 2’

a lei n. 39 A, de 30 de janeiro de 1892, porquanto si, como aggregado, não
vencia antiguidade de capitão, cvidenteniente deveria percebal-a, sem interru-
pção de continuidade, no posto de 1® tenente e como tal ineluido na escala para
a respectiva transferencia.

a capitão Aristides do Oliveira Goulart foi, como alferes de cavaUaria,
transferido para a arma de artliilharia por decreto de 1 de fevereiro de 1889,
sendo coUocado abaixo dos segundos tenentes dessa arma, oíliciaes mais modernos
que ello, de conformidade com o estatuído no § 0® da lei n. 1143, do 11 do
setembro de 1861 .

« x -*«, vx

A»
autonzava o Governo a transferir os oíliciaes no primeir<

moderno
íi-rmas, devendo o transferido coiisidorar-sc o ra‘i.i

raodom. p„a a promogao a. poslo i,am«lúfe ,te alli *



Pi-omovido Goulart a 7 do.janoim do l.soo,;i,o posto do l” tcnontcpor sornr;os

i«elevantcs c a 17 de maio do mesmo anno a aipitão por aQti.^uidado, foi mandado

a,«m'Ogar d arma por liavcr rnprossnfcado concra ossa proimji;ão o então 1° teneato

Au''^usto Maria Sissoa.

°Pcla resolução tomada sobro parocor do Consollio Superior Militar, emittido

om 28 dc juUio dc 1890, foi doDírida a reclamação dc Sisson, j)as.sando Goulart a

contar a sua antiguidade de oHicial, que na arma do cavallavia cra dc 21 du maio

do 1884, na dc artilharia dn 1 do fevereiro do 1889. data em ano fora para esta

transferido, c a dc 1" tenente do 7 de ja,noivo d.c 1890, como Sisson.

Havendo concluído o poticionario, cm 1890, na Escola Suporiorde Guerra, o

curso dc estado-maior dc P classe ;; de engenharia militar (ordem do dia sob n. 109,

de 15 do Ibvoreiro dc 1891), c, si como aggregado interrompeu a contagem dc

antiguidade no posto do capitão, o mesmo sc não deu na d '• 1" tenoiitc, a qual

continuou a contar até que lhe coubesse a do dito posto do capitão c, em taes

condições não poderia ser prejudicado por quem na respectiva escala sc achasse

abaixo c, consequentemente, deveria ser, conjiinctamcnte com seus eollegas, dos

quaes uns até mais modernos, como cra então o 1° tenente Ovidio Abrantes,

transferido para o estado-maior em 1891.

Assim, este tribunal, tendo estudado a questão, opina pelo deferimento da

pretenção do capitão Aristides dc Oliveira Goulart, quanto á sua transferencia

para o estado maior de P classe, devendo essa transferencia ser contada da data

em que obteve o referido tenente, hoje capitão Abrantes, c consequentemente

antiguidade do posto do capitão quando lhe tocava, como resultante dessa mesma

transferencia.

Rio de Janeii’0, 14 de outubro do 1901.—Pereírc Pinto.—2Iiranda Eeis.—E.

Barbosa.—C. Nkme\jer.—Q. Nelo.—J. Thomaz Caníuaria,

Foi voto 0 Sr. ministro contra-almirante Guillobcl.

RESOLUÇÃO

Como parece—6 dc dezembro dc 1901 .—Campos Salles. Mallet.

AVISO lE 9 DE DESEMBBO DE 1901

Ministério da Giiorra-llio de Janeiro, 9 de dezembro de 1901 .-M. 2576.

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito- Dcclarae ao gonoral de brigada

Jnlião Augusto da Serra biartins, iuspoctor do Asylo dos Invalides daPatna, em

solução ao officio que vos dirigiu cm 18 de novembro findo, que, sogundo reso-

lução tomada em despacho dc 7 dc agosto ultimo, om requerimento do sargento

asylado Demetrio Mestor Borges Calixto, aos asylados iicnlium direiío comp

ao pagamento das peças de Ihrd imcnto que por qualquer motivo nao lhessao

abonadas em tempo opportuno, visto serem pensionistas do Estado e as receberem

gratuitamento.

Saude o fraternidade.—d". N, de Mcftciros Mnllcl.



AVISO DE 13 DE DEZEMBEO DB 1901

Miaisterio da Guerra-Rio de Janeiro, 13 do dezembro de 1901 - N. 700.

Sr. latendoate Crcralda Guerra—Do posse do vosso oiricio a. 7S9,dc27do

mez ândo, vos declaro q.ue doverá, ser mantida a tabclla respectiva cm rclaçrw

ao fornecimeato de fardamento ás praças do 2® batalhão de engenharia (luc fazem

parte do coutingente q.ue acompanha a commissão encarregada da coastmeçao de

linhas telegraphicas de Cruz Alta á Colonia Militar do Alto Uruguay , lyrnccen-

do-se, porém, por anno ás praças dos batalhões de engenharia, quando ciu ser-

viço technico no campo, ou no matto, mais uma camisola o uma calç i do al-

godão mescla e um ehapéo de palha, em vista das razões expostas no citado oilicio.

Saude e fraternidade.

—

J< A”, de Medaros Mallct.

AVISO DE 13 lE DEZEMBRO DE 1901

Ministério da Guerra-Rio de Janeiro, 13 do dezembro do 1901—N. 261.=5.

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercico—Declaro-vos que, cm relação aos olli-

ciaes indicados no vosso officio n. ^74, de 4 do corrente, postos á disposição do

Ministério da Industria, Viaç<ão e Obras Publicas para praticar a j Obsorvatorio

do Rio de Janeiro, em telegrapliia ou estradas de ferro, os quaes deixaram do

apresentar relatorio, não cumprindo assim o disposto nas instrucçõss approvadas

por aviso de 23 de novembro de 1899, se doverá proceder de aceordo com o dis-

posto no aviso quo vos dirigi em 9 do mez findo, providenciando -so para que nos

prazos marcados nas ditas instrucções sejam exigidos os respectivos relat-orios.

Declaro-vos, outrosim, que dos oflSciaes que praticam em arsenaes, labora-

tórios e fabricas, também se deverá exigir a apresentação do relatórios trimensacs,

dando conta do que viram o executaram em saa pratica, durante esse tempo, re-

quisitando-se das direcções geraes de engenharia e artilharia as instrucçõos noces-

sarias para a pratica nos estabeleeimentos sob sua jurisdicção.

Saude e fraternidade.—J. N. de Medeiros Mallet.

AVISO DE U DE DEZEMBRO DE 1901

Ministério da Guerra—Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 1901—N. 714.

Sr. Intendente Geral da Guerra—Tendo o Dr. Furquim "Werneck e outros,

atiradores civis matriculados no Tiro Nacional, pedido que seja gimtulto para cUes

0 exercido de tiro ou pelo menos o que se executa com arma e munição pur-

ticulares, declarao ao commandante do 4« districto militar, para os fins cjnvc-

nientes, que são mantidos os preços actuaes para os tiros de revólver Girard ou

Nagant;, que serão gratuitos os tiros de fuzil com armas e munições parriculavcs ;
c

quo custará um mil róis cada serie do cinco tiros coni anuas o muniçõos do esta*

belecimeatos.



, «or. Oiitvosim, ilquellc commanJanto qiic o matricuUido aue tiver feito

«tal,Oleei,nonto, torUimito,

InTro io armo em a^c rcalizal-a, a ura,a serie de cora tiros gratuitanieato.

Saude c fratornidado iV. de Uedexros Malld.

AVISO DE 16 DE DDSEÍÍBify 1901

Ministoolo ta Gama-Rio .leJanoioo, 16 do dezooiteo do 1901-N. 2630.

se Chefe doEotado-liaiordo Ezei-oito-Tondo o coramantote do C- bataltao

1 rr* * -M ofijQ &tn. 21 ílo THGz fincio âO

Itufos da Pawa e jostor—""
causa que dctociamoa tal tians, eiencia,

gonYenieates que o referido tempo1“ ---- “

olTeitos io easaiamento ou da baim do somço do eieioito.

Saudo e Itatermdade.-/•>. * Ueieirosmiel.

AVISO DE 18 DE DEZEMBEO DE 1901

Milisterlo da 6uerra-Rio de JaoeU-o. 18 do dezemlro del9W-N. 109.

mractor Geral da CoutabiUdade d.a Guerra- Heolaro-Tos 91.0, teudo o

TaUad^ íedido^«^^^^^ "
‘“'Tmentos, poi jnl^ai^que o

. Tencimentos, devora ser cumprido

tancia do soldo enaobobre
nn dpSOdo mez fiado, declarando em re-

0 a.ieo do Hlaisteri» referido

sposta ao aviso em que se^subme
*

àisposto no § n. 4, da tabella

general direito
de 1900, uma vez que as grati-

Lzr - -- -

—

que so verifica das respectivas pateatc!^.

Saude 0 teteruidade.-J. J?. do McdciyosMaM.

AVISO DE 19 DE DEZBUBSO DE 1901

vr •+ • na Cuerra-Rio de Janeiro, 19 do dezembro do 1901-N. 2553.

escripturaçuo dos corpos o u-taoci



— 78 —

olllciíics c praçíis, doclíiro-vos f[nc iiSotlcvcm tor aiulíuncnto rospoctiviis potir-õcs

que vos forem aprcsentadiis, salvo quando fc>i’oni bem jiistidcados c pondei-osos os

motivos allogados.

Saude c fratciMiidadc.— J. do Meileiros ilalk-t.

POBr^iBIA DE 19 DE DESEmO DE 1901

Miuisterio da Gucera— Rio dc Janeiro, 19 de dezembro de 1901— N. 13.

O Sr. Presidente da Republica manda, por essa Secretaria de Estado, declarar

ao Sr. delegado liscd do Tliosouro Federal em Minas Geraes, em solução ao sca

officio n. 24, dc 2 do corrente, que aos oíliciacs addilos aos corpos, corapet:i: aos

que se acham cm transito, demorados por ordoin superior ou conveniência pi’opria,

um terço da gratificação dc subalterno, sendo alferes ou tenentes, e da dc com-

mando de companhia, sendo capitães ; e aos que estão naquollas condições por

conveniência e necessidade do serviço, ao qual concorrem com os olfectivos, o

abono das gratificações integracs dos c.vcrcicios qne desempenhem, dc aceordo

com a tabella annexa ao art. 24 das instrucções dc 1 dc novembro de 1890, rece-

bendo os alferes e tenentes a gratificação de subalterno ou as especiaes de quartel-

mestre, secretario, etc., conforme o exercício em que estiverem e os capitães a

gratificação de subalterno, si estiverem considerados promptos, sem coramandar

companhia, ou a de commando, si por necessidade absoluta estiverem nosso

cxercicio, contra as recommendações de não commandarcm companhia os capitães

addidos.—/. N. dc Medoiros MdZct,

AVISO DE 21 DE DEZEMBRO DE 1991

Ministério da Guerra—Rio dc Janeiro, 21 dc dezembro dc 1901—N. 2648.

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito— Tendo o capitão do 9» rogimento dc

cavallaria Epiphanio Alves Pequeno pedido pagamento da importância da

dillerença entre a gratificação de exereicio de subalterno que recebeu quando

addido ao 1® regimento da dita arma, e a dc seu posto, a quo se julga com direito,

de aceordo com o disposto na portaria de 22 do dezembro de 1897, á extincta

Repartição do Ajudante General, vos declaro, para os fins convenientes, que,

sendo as gratificações inherentes ú commissão cm que se acha o official, nos termos

do art. 24 das instrucções de 1 de novembro de 1894, compete, no periodo em que

esteve addido, ao requerente a referida gratificação de subalterno, por se ter

achado em commissão de serviço correspondente c não a de commando do

esquadrao em cujo exercício nao esteve, visto que, conforme dispõe a citada

portaria, os offlciaos que servem addidos para supprir faltas dos que servem nos

corpos não são considerados como olliciaes em transito demorados por ordem
superior, aos quaes cabo o abono de um terço da gratificação do exercício, mas
como si effectivos fossem para o serviço e respectiva remuneração, de aceordo
com as leis regulamentares, recebendo intogralmoiite a gratificação do respectivo
cxercicio.

Saude e fraternidade.—7. iV, dc ^Meirns MaVei.
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SUPREMO TRIBUNAL MILITAR

Mappa estatístico criminal do anno de 1901
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Ministério da Guerra

Eraonslraíão do lalor das etapas diraate o exercício de 1901
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1* Sec{ão da Direcção Gevalde Contabilidade da Gaerra, 27 de março de 1902.— O clefo, Olaudio

Ferreira dos Santos.



ministério da. guerra.

DeionatraçJo da despcza realizada no exercido de 1901
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Ii9:;(«08g30
02:ltsè3:>2
2i:0:l4Í732
31:0108800

Oti:.5278l33

1.029:0318051

7928994

1»
2-»

la
)S
«a
7a

Sa
.U

toa
11'
lãa

l.t‘

U»
13*



]tc;i}llTCAH

Decroto ii, do 0 de ngoslo do 1001. Pngomonl.i a dooeiitos oiii

eercto ii, 'tl0!),de‘t do outulji‘n do 1001. Pngniiionlo do oi'<JoHfido lio flui

nnosontíido do oxtlnclri Arsonnl do Oiiorra dn PornmiiDiioo. . • .

üecreto n» dS3i), do de novombro do 1001. Pngnmonio do diorla ii

Condido da Cunha Vlll.da. . . . • • • • • •

Decreto ii. .181 -1 , do SS du novembro d« IfOl, Pugnnionto n nj» linlo oin

disponibilidndoda o.xtlnota IS-ooln .Mililar do Rio Urendo do Slil . .

Decroto n. 1280, do 87 do dozoinbro du 1001, Paoamonto do ordenado ao

nltiioxnriro dn extlncto Arnonnl du Ouorrii do Pornnmbnoo, . . .

Decreto n. I.IO:), de 3 de Janeiro do i008. Pagamonto no Alarocliol JOBO

d'Almeida Unrrolo _ . « . . • • • • • •

Decroto n. 4301, do 3 do janulro do lü08. PagainoiUo ao oonlra-mostro

e ninndndor du o.\tinctn oflloinii do oorrooil-oo do Arsonnt do Onorra
du Uniiitní

Decreto n. ISIS, du lü do Janeiro du iCOS. Piigiunonlo a doooluos Oin

dlRponlbilldiido
Decreto ii. ‘131ü,do 10dnj‘nnelro do U)08. l’ngumeiito un Tononto-Corniiol

Procopío Joed dos Itofs, por prejulsos cniisadu» durante a revolta do

0 do setombrn do 1803

Deoroto n. .1317, do 10 do Jnnoiro do 1(102, Pugainunto n dooentox om
diüponlbllldado * *

Decreto n. 1330, do 7 do Tovorolro do 1508. Pnguinonto do vonoimontos
nos Auditorc.s do Oiiemi do .)°e ü° Dlstrictos Militares

2» Secção da Direcção Gcrul do Contabilidade du Ouorrn, 10 do abril d

Mcrcira Uo Qxttiroz,



exercícios findos



Relação das dívidas de exercícios findos, processadas em 1901

fatsntbs

Alferos . . .

Sarganto. . .

Ex-soIdado . ,

Capftffo . • ,

Alteres . .

Soldudo reformado

3íajor • è •

Tenentj-coronol .

Alferes. . • .

Coronel .

Soldado .

Toncnta-coronel .

Alfor-ts . . . .

Alforos .

Anspecada .

• • •

Ks-soldado . . .

Ex-muRi(!o . . .

» . . .

ORBDORES

JuliSo Caôtano do Azevedo
Josá Camargo do Azevedo Silva
FranoiBsò Anlunio do Andrade Negreiros. . .

nranoel Antonio da Silva Ssgundo , , , , k

Caetano Druno de Dnstos
Leopoldo Josó Ortiz da Silva
Iloraoio Cloineritiiio dos Santos CroA ....
Eduardo Peçanha do‘ Mattos .......
D. lüvanffolina do Castro Dorges Fortos, viuva do
major Francisco do Paula Borgoa Fortoa. . .

Valorlo Barbosa Falcão
Josâ Faustino da Silva.
lioracio do Idma

Por

Podro do Castro Arnnjo
Rmjrgdio Harbosa Lima.
Ilenricjue Valladnros
D. lUta Delphn Monosoal do Vnsoonoollos
prociiracuo Jos(i Monoscal do Vasoonoollos . . .

Josti Bugonlo dft Silva
Cyrlno Lopes do Carvalho— Por aou procurador An-

tonio Corrâa Lima
duardo Augusto Korroira do Almoida

Augusto da Costa Leito , .

Teixeira & Couto

PROOKSSOS

Arthur nitloncourt Gonçalves
"ranoisoo Casado de Oliveira
João do llogo Lima, pae do fallooido alforos Oastílo

Cavalcanti do Lima .

João Josó Ilibei

Francisco Guimarães Pereira
João Francisco Ponodo. .........

1

:2
3

4 a 8
9 e 10
11
12
13

14
15
IO-
17

18
19
20

21
22

23
24
25

28 a

45
46

17
43
4'J

.50

41

NATURBSA DA DtVlDA

Qratlfloacão do oxorclclo e criado.
Fardamento
Qratiíioacão do mestre da oíTloina

do runclicso
Fardamento
I<'rotos 0 carro tos
Oratlílcacão de exercioio o oriado.
Forragens
Soldo de reforma

Gratlfloacão addiolonal de 5 «/o
5<^ parto (lo soldo . . . . .

Ajuda do ensto ,

Ordenado do guarda da Inten-
dência

Gratificação addicional de 5 %
Cunsignaçdos •

tilí(

'
Crratiiícação addiolonal de 5 % •

Funeral do seu filho . . .

Fardamento

Frotos o carretos
Ajuda de custo .....
Vjuda (lo custo
Fornoolmoulos d IiUcndonoia da
Guerra

Vonolmontoa militares . . .

.Soldo

Vonniinonlos do sou ti lho.
Fardamento

BXBROIOIOS

180S 0 1800
180.8

1899

1894 e 1808
1897

1898 0 1899
1893

1S91 a 1399

1808 0 1899
1809
1800

1899
1893 a 1899

1899
1897 a 1609

1897
1809

1805
1800
1897

1899
1807

1898 c 1800

1.S07
1800

IMPORTANCXAS

773S661
133SG00
8638082

232Í300
409$009

1:4418999
1228000
274^50

357$000
258335
508000

13883(0
2:0428830

8008000
1;078Í760

3038000
62-$370

1:200.8000.

100$000
26l$000

3:0858805
i5T<»$220

538200

ioixa-m
i0í)$3ÍW
loo^avo

Ex-cornoteiro .

Ex-soldado .

» . I

Ex-sargonto.
» •

FiX-oabo . .

Es-anspeçada
9» •

> •

7»

P I

Ks-soUlado

.

7>

P s •

» . •

» • *

• •

7» • I

P

p •

.
•

Bx-còPnftloh*o
P s

. nsrnardlno .Toaquim Falcão - Por acu preouradorj

. Manoel Vicente • • ;

Manoel Francisco da ^

Josó Carlos do Macedo
Saturnino Josó do ^

João Josó do Oliveira. . •

Joaciuim Martinfl dpa Santos • •
’

^ .

Primo Pereira da hUyit
_ ^

Thomd Thoodoro .

\lvaa Maria José. • •

,

AnullUno Louronço do Souza

nSicto Puarle
Honodlcto KvariBlo Vieira

llrn/. Seixo da iiril()

luiiuoio l*'raiiolsco Ferreira. . . •
•

^ _

ilidoro da Silva

João Corrôa Paz
João Manoel dt.a Graças.

Josó Dias dos bantos.
,

iS Gonzaga do Nascimento . . - .
-

^ ^

Mauro Poonlo .

..Manoel Raymundo ....
;
pS^^imãoX

‘iThoodoro (In C^^^ • *
’

;

* ’

Amazlllo de Souza Lima. . • » • ...
.,MafSo‘uí^
• Sufrhii?Feí N aselmento; por seu procurador!

‘Lsé sot°ò ^"oUvfirSl^oí BÒu proiurador Dr. All

?rodÕ bames do

Pedro do Oliveira
*

Manoel Castro

Maj6 &
Joso Maria Xavier

Lo^uronço Antonio

Transporta

51
52 n 57
58 a 60

01 a- 60
07 a 72
73 a 78
70 n 81
85 a 83
80 a 04
95 a 99

•109 a 102
103 a 10

I

105 a 107
108 a 113
114 a 119
120 a 123
124 a 129
130 a 135
136 a 139
140 a’ l ir>

140 a Í4S
149 a 153
154 a 156
157 a 158
159 a 162
103 a 104
165 a 168
160 a 170
171 a 172
176 a 177
178 a 181
182 0 183

184 e 185

186
187
183
180
190
191

1»

•>

»
»
»

»
5>

V»

»
»
»
»

»

/>

»
•/>

»
»
v>

»
»
»
»

Avarias om gonoros.

Idom, Idom .

Iclsm, idom . . .

Idom, idom . . •

Venolmonlos militares

Kiapas iroiMicoLinoiito)

1803 a 1893
1807 a 1899

1893 a iSOS
» *
vt

‘

»
O »
1894 a 1808
1893 a 189S
is: 'u a 1898

1.S93 a 1898

1897 a 1.89S

1896 a 1893
1893 a 1893
1893 a 1898

189 't a 1893

1893 a 1898
» Tf

1895 a 1898
1893 a 1898
1894 a 1893
» »

1893 a ISO*
1897 o

1895 a
1897 0

1895 a
1897 0
1897 0
1303 a

1898
1898
1893
1898
1898
1898
1303

1397 o ISOS

1891

»

1S95

loossoa
353SÔ60
2853520

759S720
SllâlilO
806.^700
337S300
203$79C
326.^560

215$700
ÍS4S696
221S810
210.^310

2t)0SS60
2Ü23GC0
202.$100
3035920
iÜ0§')20

2Si)i»3‘20

327$760
12(1^10
208^66
2dttSS90
1383210
2358 ISO

161S900
n9$õOJ
lOU^íõSO
203<SS0
:i29í390
:u 1^060
153.^659

133.SC50

2:5'il§3l7
5lõ$200

»:23,i.?ái>0

2;;i32.-ítí48

2:16(^196
1:620.^090

35:968 :tí2i>



NATURHZ\ DA DIVíDA exercícios IMPORTAXOIA5

Transporte , . i

Uíajor reformado . Joaquim Gonçalves Oomide . .

Me (urdo Marques, como proournclor do Carlos l'ol-

(leinnnn Filho

Capitão . , . . Aiiloulo Poreirii Pires . . . • ... . .

Alajor roíornuido . Sllvitio (líx .Silva França, por sou procurador jViigiistò

Ceziir cia Silva. . >

» .... O mesmo a pelo mesmo i)rociiraclor. • • . . .

Cadete reformado. liraulio da Costa CorrOa . . .

Alferes .... Frederico
Tenente. . . . Joílo David Leydiiov

Ca bo reformado . Jodo cie .Souza Macliaclo

Tenente reformado. Jullo Sonros de Mello

IPZ Oratiliunção uddicional. . .

103 3a parto do cnmpnnluv o Ibrragom
104 Idoin, icloin

Alferes .

S.'U'gento.

Capitão .

Manuel da Silva Leal . . . .

Pedro Joaquim do .Sant’Anna. .

Arihur Adacto Perch*a de Mello.
F. Briguioi & Comp

Teuente-Coronel . Antonlo Vieira Arèas Junior
Soldado .... Luiz Saraiva dc Aloura
E.\-3ol(lado . . . Thoraaz Antoniu Itagiiay
Tenente-Coronol . Caotano Maiiool do Fariu o Albuquerque ....
Capitão de Frugata Alfredo Augusto de i.imii IBarros

Coronel .... José Freiro Ilozerril Fontenolle
Xarclso Dias Lopes, por seu procurador Josd dos
Santos Junior

£x-soldado . . . Dvaristo José da Silva
... Josó Mauool do Arnujo

Ex-sargonto . . Joaquim Alexandre Vieira
s Arlhur Corrãa Borges

Ex>soldado . , . Bento Borges do ünuto
'> • . . João Leemardo da Coeta Gomes

Ismael Pedro de Quadros, por sous procuradores Souza
Machado & Comp

Antonio Vieira Macedo, yiolos mesmos proouvadoros.

Ex-soldado

.

^ •

Ex-sargonto
»

Ex>soldado

,

SIS
2t3 a 2ir>

21P a 217
2 IR a 2ü)
220 0 22

L

222
223 a 223

Gr.atífloaoão addiotonal do refor-

mndo
Idom, idorn
Roído do reforma ....
S"» parlo do campanha e forragens
Iclem, idom
Soldo do roforum ....
Vonoimuiuos do iilmosarlfo cl

Hospital
Ra parlo do campanha o forragens
Gratillcaçno do ong.ajado . .

Ktapa
Fornocimontos á üiroeção Gera
de Arlilliarln

Gratilloação addioional do 0 "/o
Soldo do reforma ....
Fardamonto
Ajuda cto oii.sto

Oralilloação acldicionnl do 5 a/o

Idom, idom

Frotos 0 oarrolos
Fardamonto

Foruüuiincnlo do etapa o romoiUa
cin (iii VII lios. ......

Idom do oUipas

228 Idom, tciem .

... 1. T>„,.«a da Silva pelos mesmos prooiuadorcs . o29 a 232 Fornecimento cie luzes aos corpos.

|

I edio
.

I Silva . • • • • • • • • Õqo gflí} Idom diversos aos corpos . . ..

« ; ; : : : : ; «Sí?„a; : : ; ; ;

âJíaowtómacto 'Am» : : : : : : : •
““ . . .

Ex-alferes . . • ^OÔ Soldo do roforma. ... . •

TC,
B.-.w5«nW . ÍXÍa;4rR«LÍFtra»”<l'‘‘''>P‘”'‘'’Bs-iargento

Surgonlo

Bx-80ldado

Marcos ?lvnngolista dos Anjos. •
•

; ;
*

; ; 873 a 282

Augusto Drohor & Comp . • • •

Francisco Alvos

Sí Martins 290 a 30.

Léon

D. Mavla Rltort ““ 308

,

..... 307

Leivas, rioiB & Comp 308 a 313

Ijoão SlinÕGS Bancloiva . . • •

' 314 a 32G
326 ASoares & Irmãos .

Brandão & Vieira

T . • Minto do >1. da Fontoura Costalat .... u2T

AlS^ ‘refórmadõ v‘ov 'boÚ Foourador
^

' Francisco Ferreira 332

Í89Í a’ 1893
‘

1894
1804 o 1805

ISOO a 1801
1890 a 1893
isoõ 0 isoa
1801 0 1893

1892
1801 0 1S0.5

1893 a 1S9.5

1804

18J9
1897 a 1899

1.808

•IS9S

1809
1809
1890

1894
1896 a 1899
1S07 e 1898
1S9.Í 0 1897
1897 0 1898

1S9.3
1S95 a 1897

1

Francisco Ferreira cia o

Estado do Rio dc Janeiro

Saaln Cnsa da Misericórdia olllclaefi

OnlaMuo Rebuã, por sou prooliraclor ííioola Vcrlan-
^ g J ^

-rninspor

I , Jl«^.dri«\cos- dó Mallos : : : : «ISuBDO Fardame

006 1 Soldo do reforma. ... . • •

267 Orulillcação do engajado . . •

268 a 273 Fornocimontos ao Arsenal do
1 Guerra cie Mallo Grosso. • •

27.1 ll''arclamouto . * ‘ il
97“» ít 28^ I jOoiMioolniontoB coiYiniiuulo cio
87UIV28»

(io districto militar . . ...
28'3 lldüiiíi à Dli’t!CQUO CtOViil tio

Iharla . .... • •

284 Idom ao Arsenal do Guerra iic

Pernambuco
283 a 238 Fardamonto

'289 1 Alugueis do casa. .

290 a 305 FovnoolmoiUos fis vopartlçoos do

I iSlinlslerio cia Guerra. • • •

300 I
Obras 1'oallzaclas na habrica de

307 Frotos, oarrolos, olo.
*

,

.’ •

308 a 313 IPornecimontoa ao HosplUi Amii.u

do Porto Alegro • . . • •

314 a 32G Idom iV lutondonola cU
.

*

326 A 1 Concertos no Ilospilal cm Amla

327 IGratliícaç.ão addiciouaí do 5 ®/o.

3S8 .Soldo clci

329 a .331 Fardamonlo .
. J • • • •

332 1 lii versos lornociinonlo.s. . . •

3S3 a 912 rlH'atamonlo e onlerrainonto do

1899
1807 a 1899

1893
1895 a 1S9S

nsporto do Iropn.

ilainoulo .

1S9T
1893 o 1S99

1893
1893 0 1899

19Ü0

1898 a 1900

1893 a ISO;-)

1309
1394 a 1897

Joao Rodrigues üo .Mt

A transportar

.35:068^626
902§0ü0

733.$000

OdãjSiO

392.^866
l:107$857

1313409
l:157.?233
l:081.«06(

270$ too

1:5408000
1:237.$233

I7õ.§275
ãiO^OOO

31-i^OO
.53Ífõ79
4t$0ã0
77.$230

200$000
14l.$064

145$8:10

483$0C0
5478030
28.|M0

329.$100

263 <970
4S.OÕ00

597SJ35

n;O70$õ0O

to:aimooo

1:0808000
SS^OO

1:976^80
30$000
73^000

l:30S$339

9S.?572

19ÜS250

6;325.il425

329.$025

l;04l$500

150$300

GllíOOU
367ífl20

880.^614

3;74Ü?õOO

0:r,20.$000

2:i)4üíü00

1:2793840
1:6583910

:i00?000
:5.V,i!í0CI0

8l.;tíü0

I..ía.íd2i»

7S3:W7í'-926

4:lll:í6l0

1 : 1808600
2U$'J80

890:7078722



PATKNTES

AIfíMS .

•Sardento
macio .

Major .

Praíi. .

AlforaA •

J‘jx-pi‘nc<i

)»

»

Soldado •

Capitão .

1-0 for-
<• I

• •

CIU3D01CKS

Ti-an.ipoi-t»

Olympio Catão Virlato Ãfontoz. .

Or. Lloiiiio Athanazio Cardoso .

Ataliba llonriqiia dos Santos . .

Avollno Antonio Iliboiro . . .

Jonathas do Mollo litu-rolo. . .

A, Lavigmisio KIlho & Conip. .

Modos to 7jopoa do Umii Harros .

Antonio dos Santos Mondonçn. .

Carlos Xobisco do Castro Guimaràos
Sobastiã') I<'orimndoq
i’ranklin Hiifrasio Viniina, por sou procurador
llilo Koriia lidos

Tononto honorário
Kx-sargoiito .

Ex-praça. . ,

Kx-snrpon lo

Es-.soldado.
K!C*inusiiso ,

Ks-sargcnto
K.x-anspoçada
Ex-mtisico .

ilx-praça .

»

losò Joaquim do Snnl'Anna • .

Kmproza Esporança Miritima. ,

Josc Devilarjiia

Companiiiii City Improvomants .

Erancisao Purroira do Carvalho .

Aholnrd do Olivoira Triiidado. .

Alvino Vioira da Silva ....
Coinpaiiliiii llydraiilioa Guahybonso

João d(j Magalliãos
riioodoro Ilibsiro Ilraga, . . .

Avelino Jo.só Antonio . . , ,

José Morolra
.

Virginio Josó da Silva ....
I.eào Peroira dos Santos . . .

Manool Paulo da Silva . . . .

.loRo .Insó No(-iinlr:i

1). I.oonor ' rillo da Silva, viuva do aíloi-
Pranceirmo

Domingos Joaquim da Silva & Comp

os

Sobas

1’ aocKssos

!)n2
353

331
3ã3

330 a 338
3.Õ9

3ii0

30t a img
3Ü-J

30 1 a 300

307
308 a 370

371
372 a 333

.381 a 301
303 0 ;W7

oq J

393 'a .111

•H2 0 .113

(II
>115

>110 a <118

<11 VI a >122

•123 a >12.3

.l?0

4J7

428
IZO

NATUUKZA D.V DIVIDA

Pfloullo aocumulado na Caixa Eoo-
noinioa

Cratilleagão ad>:lloionaI de 20 "/o.
Consigiiaçüos

Soldo
Griilincaijão addicional do 5o/o.
.Vssignatura do revistas . . .

I> ardam, in to
(dom

'ardamonlo o gratlíloação do on-

.

galado
'iirdamoulo
Transportes

, fretes, otc. .

Vimolmonios
I)iver.ms obras no Minlslorio clii

„Onsrra
VonoimfMUoso iransporlodo tropas
Pardumcnlo ......
OralKleação do voluntário.

. ,

l<'ornooimonlo do ngiiaa oslabolo-
oimontos mllitaia-s . , ,

''lu-dainoiiio

^ ......
A

^ ......
>* •••...
»
*
^ ......

Voticiinonlos
l<'oi'neuÍmt:Mto il l<'iibr!uu <la l^ol-

vuvti, ilib l.!ali.oll'i • . • .

liXERCICIOS

• «..«.
I80(i

iVIÜO

l.'J00

1.'390

1839 s 1900
1899 0 1900

1893
1990

1808 0 iSDU
1900

1899 n 190)

1.898

1891 0 1809
1.S97

1891
189.5 a 1898
1897 a 1899
1890 u ISOii

189(5-1897 e 1899
189'1 c lisOO

19 '0

1900
189J a 1900
1-Í9I a 1897

1.S9I-)S9>5-1S97
ii 18W

1.S97

importaxcias

890;767.-572>

71.-502.5

3G18200
lOJiíOOO

8.55100
31950(51

1:23(5$000
(VlSOSt

22080ÜO
5 185 10

1§710

32055 50

19.5050
75'i.5ã.*iÕ

(5125500

3.57.5703

i0:332.il(50
l.Wiht
271.<li5

1:201.!)000

(515115

.37.5190

7(1.51(10

:í2;W920
229SS;'0
19dÍ'‘l

»

Ut0\‘0
0155 llJf)

W(>

firi«*:íoa

'Fenonto

.

Dr. Augusto iriavlo OomoS

Costa Santos & Comp., por seus proom-adores VolgíX
^

1

4<1'1

T'5x-muslco . I

Bs-sarganto.
Ex-anapetjada

Ex-soUla.lo

.

)>

/>

»

»

Pinto & Comp •

Joaquim GalvRo

!Í)r. Üi-azilio Porroira da Luz. . > • • •

I
Manool Jos<t da Silva

^ ,

' Aloxandro líarbosa clo Nasoimonlo . - - •

Josó Joatiuim Peroiva . • • •

José Rodrigues de Sun t • • •
’

,

Camillo Antonio _Caido/.o

Antonio .José Pe.scHo

Elias Alves dos ‘ ...
Thomaz Fevrclra da SRvlx.

•

^ ....
Manool Ki-anoisoo do 1 aula XOiw

fionadio Muvriuos dos Santos

Ãlanoel Porolra da Silva , . éO-l a <199

kebasliSo Rodrigues Büü a 505

Manool Porreira (la MoR<J *
’ .... 59(1 a 511

..Pranolsoo ‘
. 512 a 517

.
Manoel Míirtins dos Sui^ 518 a 620

a™ po>’ «

>113

4-U)

UI
>148 o 449
450 a 453
45-1 a 459
460 a 4D1
4(53 a ‘107

>108 0 <1(59

>170 a <173

>174 a >178

479 a -183

>181 a ‘187

488 a >191

192 a 493

Tralnmonlo o ontorramonto dol
praças

iFovneolmontos ao Arsenal • de
Qnei-ra da Bahia . .

lOratillcaçâo oommissão activa de
engenhrivos . •

Plinéraes do praças.

Alugueis do casa .

Pornocimonlo (lo forragons

Farclameiuo ....
» ....

5»

»

»

»

»

»

»
»

52 L a 624

526 a 578
570 a 582

Venoim(>nlo8 do oiliciaes o praças

Vonoimonlos o fardamenlo

Bx-oahü., .
•• • S^^S7n Viscp

Maior reformado Jos^ S

I, Zeferlna
curador Dr

'«‘•rtr té
Dl'. AlfroJo Oomo. d. Almol^

; ; ;

Josrcorrra‘^í iSiflis.' p(Jr S8U Focu^lor Manoel

José da Silva, . '''!!!!

583 Gralillcação addicional.

Pornooimonto do otnpas

l'’ornouimi*iuo do luzoa.

Vicenle da CÜnh Qulmaraes

Azevedo Alves & Irmao

A transportar

684
686

586
587 a 501

590

Vonoimonlos ... . •
,

1
Pornoeimonlos a ItUondoncla daj

üuorra ......
lldom

1900

is<»

1900
1900
1900
1900

1897 0 1898
lft93 a 1898

1893 a 189S

1893 a 1.-98

1896 a 1898
1897 a 180.8

1895 a 189R
1891 a 1898
1894 a 1898
1S91 a 1898

189.3 a 1898
1897 0 18'. 8
1893 a 189S

189.3 a 1.S9.8

1893 a 189.4

1893 a 18'.'8

189(5 a 1898

1S95 a i89S

1897
1890 a 189S

•1899

•189.5

1S99

1993

1900

7;322$000

l;069$na

4-17S097
õOROOO

S0()-$000
2:270$ISO

158.^090
18l$(500

•MlSlnO
350.^590

199Í900
2078340
235S48Ü
422.-í(5lO

2SO$300
,3318610

23ÕS-I80
1 r,3.S< >60

3 13.44 10

290j,870
3384Ü80
8r>6.-j;420

2018U80

2S.5$370

.1:;:(57A-5713

2I8Í361V

698.^000

(5:870^f0rt

112.Í>440

.5l0.$028

3;150$100
1:83S$000

982:(5S7>778



NATUUKZA, DiV DIVIDA EXKRCICIOR IMDORTANCIAS

Transporte
Ouniiorina Augusto da Sxlvii, pai cias failooiclaspracQs:

l<'i*anüinco Augusto dn Silva o Artliiu’ Augusto da
Silva

' Mitridatos José Pinto de Corquoirn
.Major reformado . Cândido I.oopoldinc do Azevedo

Genigna ^Uigiista do Garros» por seu proonrncloi’

Pi-açn ÃJaxiinlliaiio Lnndo
Anacleto dn Silva Lemos . •

Ks-jiraçn . . . br. José Netlo do Campos Cnrnoiro. . . .

Juliüo Bnplista, por sou cessionário GabriolJoaciuim
» . . . dn Silveira '. • I

José Francisco Galdino de Figueiredo, por sou oesslo-

Ks>cabo. . . . nnrio Joaquim de San 1’Anria Andrade . . . •

» «... Job Ladisitiu do Oliveira Nigry
Kx-praça , , . Aurelinno de Assis Corrêa

» ... Cnmtlio Poreira Mariauo
João Eloy das Cluigas Artiaga

5ÇI2-593

694
594 A

Toncmle.

Amorim Irmão & Comp
.Samiiol Siibino dos Passos
João Cardozo d’Avila
Manoel dos Reis
Thomaz Cavalcanii do Albuquorciuo

Sociedade Anonjina .-1 Xotioia
.4 Tribuna
.-Vlborto Folilcur . . . •

(Jompanliia Rio do Junolro Cily Iinprovomont.s,(,

Francisuo José dn Silva l>'ortunn

Carvalho >& Vieira
Ólcgario M . Passos ..........
Jiisc Poreira Cabral
D. Francisca Maria da Pvouliu, mão do faliocido al-

(croí .lüsé O. da *.,•1
D* Floronola (Jarnolvo Moiiiolvo, infto cio rallooUlol

&\Cei*os T^L\||uol Viuvuolnuo C. MonloÍL*o, • • • ••

598 a G03

fiOl a 008
600 a 0i4

015
616
617

618 a 020
621

022 0 023
024
025

020
087
6S8

020 a 033
033

6.31 a 636
637 M. 650

65 L

Vonoimentos do seus filhos . .

'Gonslgnayão . . • •_ • • •

Di (Terem}a do gratUloaçao addi-

cional i

Consigna Qüos . ,

Promiodo voluntário . . . .

Soldo 0 otap.!

Fardamo

982:0878778

5I.$.;»79

50:J000

45GS771

50.SOOO
100.«000

Fornecimento do artigos de e.vpc*

dionte
Idein do luzes
Irlom idom
Fnrdamonto
Gratilicação do Estado, 5Iaior do

classe, etc
Fditaos
PublicaiiOos
Fomneimonto do liistriiin>?nto.s .

Tfisa o obras diversos ....
Pi voivios lorncuinienlos aos corpos,

elo
Irlein .

Ilríüm
I

|OraliI!cai,’ão do oxorcicio o cviíicloj

Voiiuiiuontos do seu Illliu.

>> » J* • • •
i

\

1898 e 1899 697§286

1803 a 1898 371Ç280

1894 a 1898
1893 n 1893

1897 a 1899
1897 a 1898

283S150
30S|600
14.Í440

1295760
59$470

1899
1899
t{599

1897 e 1898

S708260
05.?400

õ27$850
80$040

• 1897
lOÚO
1900
1897

1809 0 ICOO
1800

300$000
5708000
477SOOO

1:4125000
6:3(185569

4:048^610

85S20)
1

i;XiO

js£>r i .íai^no

654 Vencimentos o ajuda de custo

joHi Cypriano Rodrlguos Plnlielvo 055 Soldo

Fluaírdo V^arâ^S Limar por ^eus proouradores
ggg Fornoolmento do etapas . •

Souza Maoliadü & Comp.
•,

* «i* i* verlànglerâ 657 e 658 Transporte de tropa. . • . •

•

po.W pío^irador- Niooiavetl

059 a 60? Idem
003 a 005 Idom

langiere . .

lliine & Comp

mundo T. üallndo

Francisco Flores dn Ounna . . • •

Iclôin • • • • • • •

Pornêoimontos â fortaleza de Sao

João.
DifTeronoa (le quotas e venci-

mentos

671 a 676
677
678, M,: ÍÓA''

•

•
•

: m

Cosia . . •, A '..A*
* ' ’ ’

'.
. . . 696 a

r.A-pr«» . .
.

.
«

Yenolmentos do sou filho. . .

Forneci rnenlo do moei ioanien los.

Porneoimonlos a_o .\rsenal do

Guerra do Pará
Oratiíloaoão do o.v:erclclo . . .

Consignações]

679 a 692 Consumo do gaz.

üioUio de reforma . • •

Porneoimonlo do carvao .

Fornocímonto de materiaes á lor

taloza da Loge

696 a 698 Fardamento . .

099 Ajuda de custo .

nnn n 'vo.t 'rninaniirlo do tl’0

Medico reformado.

Capitão. . .
• 725

. Al^fs idoToabaglla Oorrôa ™
Kx-sargonlo- . •

irornooimonlo do otapns

Consumo do gaz. • .

Fardamento ....

1898 e 1899
1899

1900

1S96 o 1897

1895-1896 o 18i)8|

1900
1898 a 1900

1800
1896 a 1808

1803 a 1900
ISO!)

1896 a 1898

1899 « 1900
1900

273300(y

360S00O

líOSOSOOO
89í$800

2:5235900
4:007§100

433$000

1:9665900

3:0505398

1308614
2:976.59õ7

1:2S7$133

599.ÜG7Ü

2:650§000

34;19i&lflO
D383C0

50$000
StlO^JtSlO

874S620
5078395

•l;2COSOOO

5:7405930
2105700

1.0S9:756i0l0

A transportar



Exercidos

Timlos

PATBXTEB
ailIínORKB

PROCBSSOS NATUIUíZA da divida Esniicicioa I importância»

Transporto . • • •

Capitão honorário. Monoel Acoioly «o Moura aondim.

Alferes . . • l'’ra«oi3«o clo ^[01’aes Cívvaloaiiii >

Es-prasM Poili'0 Bueno Mossetlor

Maulo Josü da Motia#

OalJiiol Pa troco, ropr<

ROinão riros, Antoi

seu prooiir.-iclor Sílv

SoabrOi »& Coinji. .

Luiit Maoodo • • •

10 .losõ da Mo tia# • •

liol Patrooo, ronrosontante das ox-prnças.

Muíio Podro Alexandrino 0

11 iipooiiriidor Silvestre do MagalliíiOS .

Camlllo

3Iajor reformado. Pnclíloo Antonio da Silva por sou procurador Al-

hluo Costa ‘ ‘ ‘

Alteres. . . •

^ fornindo Franois.jo Anlonlo da honsoca .Jnnior .

LeRo Alfredo Uortlid, Invontavlanto do 1). Anna

Corrôa do Sá, por sou proüuraclor Sllvestio ala-

galliâes . ... . • • ‘ • ' ' • •

2* t.íneiitô . . • Josc Pereira Cabral.
_

.

Teaoní j rotbrmado Canlldio das Novo.s Mafra. . ,

iraior reformado. Manoel Marques do &c"r,«v. •
•

Alwws .... Octavlano Augusto da

ícsairento, . . nraa Piorou lluo de Mol o o Sousa

Kranoisco do Mina CoiiUnho . . . . . • • •

Mvaristo Alves Maia por soii procurador Joao Ma-

noel da Ponsoea . •

Antonio tiaiirn da Silva. .
1

Dtf. Auguílo Flnvio Gomos Yillaça. . . . . •

Deooleolo Pinto dos Santos Porreira, ilHm « luven-

larianloda Ilnadal). .Sonhorinlia IMnlo dos San o.s

Ferreira, mfio do fallecido lioraciidos i . dos

Sanlos Ferreira . . •

Cooperativa Militar do llr.a/.il. .......

• • •

771

772
77a

774 0 775

7T0 a 7S1m » 7P.J

791 » 802

SOO » SIS
Sl-l

8iS a 823
Ô21
825
,S2(i

827 0 S2.8

829 n 831
832

803 a 880
.‘<37

,883

,
u

aralllloação de Estado Maior do

In * •

DlJferonon. da etapa
Fardamonlo • . • • • • *

Forneoimonto clo otapas. • .

Fardamento . • i
• • • •

«'ornoclmontodo rações riiotas oto,

» ii intendonoia Geral

da Guerra.
Contas do Borviço do assoio, elo.

Clrallllcacão do eseroiolo o criado.

Soldo 0 gralIllcaq,ão addlclonal .

I

.Soldo 0 gratillcação addiclonal.

Koriiocimonto do jstapas . .
_

.

lütapa £i Bratilicação ,lo osorcícío.

Soldo 0 quüliis

Gralliluacâo addlcional . . .

Fardamento
; A

Fornecimento ao Ar.senal do i or

Fornecimrn lo do luzes .

Fardainoiiio
kiiitcrramciilo do pravas . .

1801') a 1809
1807

1900

iS93 tt 1899
1901)

1892 a ISO."

1897 e 1803

1894
lono

189:1 a 189."»

18'.' I a 18'.'3

1391 o l.S',i?

1897 a 18'.''.*

1898
1309 0 1000

lOÚO
1899

Vonoimenlos do 2' oicripUirario

lio 11'ispUiil do Amlaraliy . .

1.089:7565010

532.^0
7'jsono
37.^730

1:11U,^000

315§S50
0:5118101

i;352.5‘MO
1:303§901)

li)<AyS33

S:Pr,f,A3l3

8i;o.^ooti

2:030.5772

•2;0i0500)
21C>33S4

2;2ál8t500

üS.l.-jOõT

13S.j80d

312.5100

(5: lüu.5910

S.5M0
9980ÜÜ

12OÍÜ00

Bx-solclacio. . .

Capitão reformado.
Alferes . . . •

.Soldado....
Kx-soldado . . .

Ex-anspeçada .

Kx-soluailo . . •

Ex-sargento. . .

Kx-soluado . . •

Bx-enho. . .

Ex-soldado.

Bx-forriol
Ex-soldado

Bx-caho

.

»

Soldado

.

JüiTo Pereira
.íoão Manool d.a Fonseca
Salvador üonus da Paisüo.
ifoRo Baplisla Pires do Almada
José Antonio (lo Ciirvtilho Ouimariíos t • . . •

Antonio
Vicoiite Josó dos Sn n tos

Josó Saturnino
Pranciroo das Cliagus Corrôa
Miigonio do Albuquerque Porolra. ......
Joâo liloy das Chagas Arllaga
lloiiediclo F.soqulel Cardozo
Manoel J.icoh d’Almeida . . .

João Duarte Teixeira . . .

iSlmfto ilü Souza Uogo e Carvalho . . .
*

. •

D. .Senliorlnlia Chvulcanti do Alhnquorque Pernam-

buco, mã) do fallecido soldado .Samuel Angelo da

Costa • * '

Jonquiiu Josó .Mala .

Ouilliorino iVnlonlo da .Silva
j

•

Manool Caetano dos •

Amaro Uoiuos. . . . • * * '

Loonidas Octavlano da Cunha Pinheiro. . . . •

Francisco Frazão do Almeida. _
. . .

Po(Íro Kibriro, co-ssioiiario Joao CamjJOB Yidai poi

seus procuradores Draga, Nunes & Comp . . •

Francisco Gomos da .Silva

Coronel , . . .

Alferes . . . .

Ex-praqa . •

Tononte-coronol
Bx-praça • •

» . .

Josó Gomos da .Silva.

Joaquim Vidra da Silva . . •
‘.«iu,*

'

Josó Allplo .Macedo da Donloura Oostallat. • •

Companhia V^iulista do Vias 1'errens 0 Fluviaes

Leopoldo llihoiro dos Snnt08_ Ssouza .

F.m preza Toloplionlca da Bahia por sou piopilelarlo

João Pedro Caminha . . .

Laommerl & Comp

João Emygdio da Silvo.

Iniioconolo Sorzodello CorrOa

Agostinho Doutor da Igreja

Joíó Porreira l.lma . .

Caetano Cliogas do Oliveira . . • • ,
• • * •

Andrd do Carmo, cessionário Josó Miguel poi seus

procuradores Corrôa & Jorgo

A transportar

891 0 802
893 a 900

001
002

909 a 017
918 e 910
820 » 921
922 a 926
927 0 928
929 a 931
932 0 933
931 a 930
940 a 912
043 » 915

916

917
948 0 949
950 a 953

951
955 a 958
959 » 902
003 » 005

966 e 967
008 » 060

970

073 a I.OIO
l.OU

Fardamento .

Pornooimehtos diversos . . .

Mtipa
GraüãcaçScs de exeroiolo 0 orlado
Pornccimenios diversos . . .

Pardamonto .......
Fardamento .......

Alugueis de oasa ....

Vencimentos de. sou lllho . .

Fardamento

1^

Gratillcação addlclonal do 10 ®/o
Transporto do tropa, oto, . .

Soldo o etapa

1.012 a i.080
1.087

1.088 0 1.030
1.090
1.091

1,092 a 1.007
1.098 a 1.100

Serviços tolephonicoa . . . .

200 exemplares da Historia da
Guerra

Fiirilamonto • . . • • *

Urallllonvilo addicionnl do IQo/o.
Pardamonto »*••##

1.101 a 1.103

1899 e 1906
ISOD
1897
1900
1899

1898 e 1899
1895 » 1898
1894 a 1898
1897 e 1893
1896 a 1898
1897 0 1898
•1893 a 1898
1S96 » 1808
1806 » 1898

1898

1897
1808 e 1899
1890 a 1303

1803
1800 a 180.7

1804 » 1806
1896 » 1.S99

1891 e 1895
1896 0 ItOS

1891

1808 a 1000
1805 » 1893

1000

1897 a 1900

1899
1899 0 1900

1900
.

1809
1893 a 1900
1808 » 1900

I.il5:ai6:959



F

PATBNTBS

Ti'nn8poi’te I .
'

•

Bnpuel & Compí • j A ,

Aiiiujo & Comç
Domingos
Gonçalves Leito & Comp . • • •

Kodovalbo Junior & Cdmn. . L,,*
Companhia UniKo Sorocnbnna o Iluann

S. Paulo Pallwny Company - -

10 sargento. .

Alferes . • •
'

Capitão reformaa

Tenente-coronel .

Tenentp . . •

Kx-proça • •

Sargento. . .

• f •

I •

Tenenlo

.

Ex-sargento

Mojor reformado

CllBDOtlEB
pnooBBeos NATUnsaA. DA DtVIDA exercícios importa kcias

l.lOi a 1.108
1.100 > 1.111

l.liz

Porneclmonto (lo mcdicainontos

Consiimu tio gasi • •
'

• •

ublicuçflo do editaoB. • .

Llndolplio Sonres cio Azovoclo. . . .

Joaquim Vieira Ferreira . . • .

Felix Aiitonio de Aj^eanlara . •

Manoel Ccrréa (la Comara. . • •

S«°.14“An<I.Í« « íE.U™vr.«
Brésll • i •

' ’

Auausio Alfredo de Lima IBololno. .

Companhia Lloyd Brazileiro ....
Mantel Toixoirn Linhares. . . •

- ^
D, Senhorinha Cavnlcanli de Alhiiqiierquo, mSo

falleoiclo soldado Samuel Angelo (la Costa P

Ríluardo Ribeiro Touvlnho de Pinho . . .

Pedro Anlonio de Mendonça
OeneroFO Krnnciscn da Cruz por sou proouradox

Josó Rodrigues ile Lima •

Lula Carlos de Oliveira,

Joaquim Josó do Oliveira . . . .
.

• • •

Scciodiuio Anonyma (íusttu d<t Aot(oK(s . •

João liUlr. do Castro o Silva . . •.

Companhia Industrial do Rio do Janeiro

nrccurador J. IS. Chevwlier. ...

au

dó
Per-

Dr

por bOu

Somma

1.113 Idem idem
1.114 Forneolmonto do viveres, eto.

J iiB » carne vordo

.IlOa 1.120 y expodlonto.

1.121 o 1.122 nospozn orm funernos deofdclaes

123 a 1.125 Traiuporlo ilo õluolacs, oto

.126 a 1.130 Idem idem . .

.131 0 1.132 OriUilicnçãoo premio do ongnjatio

1 .133 Ornlillcnção do cxoroiclo e criado

1,131 Ornllílonçâo e otnpo

1.136 yoldo do reforma.

1.130 a 1.236 Forneoimonlo do elopas elO

1.236 a 1.238
1.230
1.210

1.211 a 1.243

1 .244
• 1.215,

1.240 o 1.247

1.248
1 .240

1.250,
1.2rjl

1.252

1.252 A a 1.277

Consumo do gaz. . .

ürnlifloação pura criado •

Transporto do tropa, . .

Pornccimcntos do colchSes

Voncimentos do sou filho

Vencimenlos ....
Kardamonto ....
Pornc-eimento de rezes.

Voncimentos . . . .

Pardamonto • . . •

Publicações . . . •

DilVorença do oiapa. •

llcmoçao do 11x0, elo

1896

»

K

s

1,145:040^50
ICÕ^OO
220$ã00
20.$003

1808 a iOÔO
19Ú0
1897

lS95a 1900
1895

1900
1897 0 1898

1000
1899

1S97

98 0 1899

1894
1900
1897
1900
1894

1.S98 o 1S99

448^100
Õ52Í5Õ76
osâioe
15(^00
i‘i6-;000

2S9.$710
44t.^()00

512.5020

200.^230
4()0.SS6O

3;224Í5V2
8;292í5-tS

snoíjoio
394§C4d

O-.ôSÍ-^VM)

7:43C4000

TMrocçao aoral de Conlat.jUdado da Onorra, 2'> seecão om 13 do f.voroli-o de ICOli. Jcrcymo da

j\.nlonto Ifrunoineo ^tofcira clu Oiicíro».»

lo «moial. — Visto — O ohoft..

00

1

33:?750

237.^400

1;I5-?$000
383$tV50

9S$;70
801i%000
sia-^oúú

4:580.5000



PROPRIOS NAGIONAES



intendenoia. geru

. o i-artro do Ministério da

SelaçSo ios '?’^°P™®
”gaoo6rdo comas instrucções de S6

^Se°STjLiro de 1889. para cumprimento do

DA GrUERiRA

Guerra esustentes na Capital Pederal e nos Estados da Re-

de abril de 1832, Gap. S“, e Aviso do Ministério da Fa-

art. 12 §
4® setembro de 1860

jEi^EDBICA.Ij

Occupailo 0 paviiJienlo superior pela Secre-

taria d.a &uena, cominando cio 4" Dis-

tricto ^lilitar c dependências, Contabili-

ilaitc (.ieral da Guerra, Repartição do Es-

tado Maior do Exercito, lUliliotlicca Mi-

litar, e dcpeiuienci.as do 10° batallião de

infanteria; o pavimento terreo d oceupado

pelos batalhões 1", 10° e 24° do infanta-

ria c archivo do Estado INIaior do E-ver—

cito.

Em 1SS2, foi augincntado

todo 0 iado da rua do Dr.

.loão Ricardo, afim de

melhor accommodar o Con-

selho Supremo Militar e o

10» batalhão de infantaria.

Em 1S04 foram construídos

dous chalets para aceom-

modação dos Inferiores do

10“ Ijatalhão.

Idcin pela viuva c filhos do captitão José

I.eopoldo Nabuco de Araújo.

Idom por B. Anioli.a Fonseca do Am.aral,

irmã do Marechal Deodoro da Fonseca

e viuva do oajútâo Amaral.

Idcm pol.a viuva do major Porphirio de

Castro Araújo.

O 1° andar <5 oeciipado pela viiiv.a d° ca-

pitão* Caetano Xavier de Castro. N'ac.a-

sinha .anterior do ii. 14. reside a_ viuva

do ic?iioiito .loaquim José de SantAnna.

As outr.ns casas são oocni'adas pelas la-

uiilias de praças.



nombração

seguida

4

mscRiPÇAO
eONFUOSTAÇAO

e Gtande cditoo com sobrado nM
^

8 Batalha e o Becco
tremidades, pateo com gradil <le ‘frgo ^ Dai

ferro na frente c portão dc ferro da Musica,

no centro.

Idem, idem de sobrado de niii só Rua do Trem.

andar, construído de pedra e c^
com janellas de peitoril, um portão

no centro c uma porta de cada lado

do portão

.

8 Idem, idem com sobrado e accoin- Idem

modacões para um grande esta-

belecimcuto, lendo um portão de|

entrada.

Idem, idem constmido do pedra c Bccco da Batolba.

,
cal em seguimento ao Arsenal,

com janellas de peitoril e porta.

10 Casaterrea n. 59, construida de Idcin

pedra e cal, com salas, iiuartbs,

cozinha 0 despensa. Tem placa ti.S

VALOR

DA

.VCQIIIMÇ
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OU

AVALIAÇÃO
ISGOBPOSAClO

Oceupado o torreão do ladodo largo da Ba.- No pateo existe uma casa oc-

talha pelo archivo do Estado Maior do cupadapela viuva do capitao

Exercito; 0 pavimento terreo pola viuva Antonio Zacharias de Jesus,

do tenente Sylvestre Glycerio Pessfla.

O torreão do lado do Beceo da Musica,

pela viuvado coronel Antonio Pedro da

Silva que resido no pavimento superior,

•o pavimento terreo desse torreão é

oceupado pelas filhas da viuva Macedo.

O intervallo entre os dous torreões é

dividido em 11 casas, oceupadas pelas

seguintes pessoas: A primeira pela

mãe do alferes Cândido Josê do Nasci-

mento; segunda pela viuva do alferes

Chilon José Avelino ;
terceira por João

Antonio Tieira, porteiro do Arsenal

de Guerra ;
quarta pelo familia do te-

nente do 10» batalhão de infantaria

Joainim Elias Peixoto; quinU pelo al-

feres honorário Rufino Mendes
;

sexta

pela viuva do alferes João Eremita de

Magalhães; sétima pela viuva do tenen-

xe-coronel Virissimo Máximo Gomes da

Silva; oitava pela viuva do tenente

Agricola Guanabara; nona pela viuva do

tenente Sebastião Leal; decima pela viuva

do tenente Fernando Cardozo; decima

primeira pela viuva do capitão Manoel

B“lerofonte de Lima. Ao lado do edificio

principal e dentro do pateo existo nra

barracão do madeira dividido em dons]

compartimentos, oceupado pela viuva do

I
sargento Ramos o viuva do alferes Luna.

Idem pela tirecção Geral do Saude e de-

pendências do Arsenal do Guerra.

O edificio do lado direito é oceupado pelo

Arsenal de Guerra o o da esquerda pela

latendencia Geral da Guerra e depen-

dências 3o Arsenal.

Idem o 1® andar pola Secretaria do Ar-

senal o o 2® pelo Dicector.

Idem pela viuva do capitão Antonio Mar-

ques <1® Souza.



Cas. ton-ca n. OO, cm seguimento d Becco .H BMalUa.

autérior, com a mestna construeçao

ccÕDiparlimeàtO. Tem aplacaa. 0.

. Tadeira da Misericórdia.

12 Idem assobradada n. (i3 ,
construída do Ladeira

nedra e cal, tendo varios comparti-

mentos, jancllas de peitoril e portão

de entrada.

13 Idem de sobrado, construída de pedia Lar» 1
|

e cal, tendo salas, quartos, cozinha talo)

.

e despensa, cem pavimento terreo

qLue serve do corpo da guarda do

Hospital.

14 Grande edifício de .sohrado de um s6 Idem

andar, construído de pedra e cal,

tendo ogreja aolado o vastas aceom-

modações para vários misteres,_pa-

teo, agua encanada, illuminação a

gaz e um portão de entrada..

15 lidem, idem de sohrado dé um andar, Bua do Evaristo da Teiga

construeçao forte o nova, tendo

onze janellas de frente, um portão

c seis pavilhões isolados, formando

duas alas, constrneção de tijolo,

iim pequeno pavilhão de construcção

ligeira c outro ainda menor, tres

galpões de madeira, cobertos do forro

zincado, pateos calçados a parallc-

lepipodos, illuminação a gaz, agua

16 lidem, junto ao Lahoratorio .
5 de fevereiro 27l051-':0fí®

<le iS94. Preço por que

foi comprí“'°

a P.AiiuaAn-

drievrMendes

d’Almeida.

17 Casa de sohrado n. Cã, construída de Forte do CastcIIo.

pedra e cal, tendo tres salas, dous

quartos, cozinha, gaz e esgoto.

18 Idem coma mesma construcção, em Idem
legulmonto com o n, on.

oaiaiabav

loa

Kia

anb

vava

Ari’Lic.\ç.\n

loccupada pelo pedagogo do Arsen.al de

Guerra, tenente-coronel Arsenio Vclloso

da Silveira.

Esse prédio foi dividido cm dous a saber.

O que tem placa n. 1 <5 ocrupado pelos

ãlhosdo coronel Cyrillo de Castro c o que

está sem placa occnpado pela viuva e

filhos do c.ipitão haymundo Penaforte

de Araújo.

OnSV.RV.lÇoBS

Oceupada i>ela viui.n do opUão-tcnetite

Picanço filha do tenente .José Mana

ílft Olivcir.a.

Idem em p.arte pelo Hospital Central c p.arte

pelo Observatório do Rio de Janeiro.

I„aboratorío Chimico Pharmaceulico Mili-

t,ar. Mo sobrado principal reside o cbefe

lio Laboratorio. O pavimento terreo é oc-

cupado pela secretaria, gabinete chimmo.

portaria c nma secção do receituário. Dos

avilhõcs tres são oceupados pel.as ofli-

cinas; os outros c os galpões pelos depó-

sitos c arrecadação Cas reservas.

Todos os edifícios foram ex-

pressamente construidos pelo

Ministério da Guerra, para

estabelecimento do labora-

torio, em substituição dos

antigose muito arruinados,

construcção que então exis-

tia. O terreno é proprio

n.acional adquirido dos her-

deiros do Conde da Barca e

cedido polo Ministério da

Fazenda ao da Guerra,

ncorp orado

peio art. 21

do novembro

de 1S94.

DepOndeiicias do Laboratorio.

Occnpada 1'cla viuva

querqno dc Mello.

do capitãoiío Albiv

Idom pela viuvi’a do capitão "Vt andelli.



vauoas

ovSvuaKaM

Dnscnirf.^o
co:;frontaC''°

19 Cosa com a nicMoa conslriicíão cm 1'oitc do Castcllo.

seguimento com o n. G7. I

20 Idem de sobrado n. 6S, construída de I.lem

pedra e cal, tendo tres salas, dous

quartos, coziaba, gaz c esgoto.

Idem, idem, ideai com o n. 69. Ideai

22 Idem, idem, Mem com o n, 70. Ideai

£3 Idem terrea n. 40 ( meia .'^gua situada Ladeira do Seminário ( Lxtin-

noinurior). elo Laboralorio Pyrotc-

cbnico do Castcllo).

24 Idem do sobrado n. 73, tendo duas I'lem

salas, quartos, fozint.a, despensa c

-varanda.

25 Idem n. 74 idem . . . . . - Idein

2C lidem n. 75.

27 Idem n. 70 1 Mein

2S Idem n. 77. . idem

2.'> Idem n. 78.

30 Idem de sob-adode dous andares, ten- Rua da Miscricordi.a n. 29.
do cada um lr:s jan dla.s do gralc
de forro.

ov.VvrivAV

no

ov5I^^a^^v

YU

UO

IY.^

IXCOKPOR\ÇãO

ArPLlCXÇÃO
on5KUv.\»;õi:R

fi.

Oceupada pela viuva «lo

Jotiquimao Nascimento Miichado.

Idoin pola viuva do capitão P.tieno Borges.

Idem pelo coronel Cypriano José Tires

Fortuna. i

Idem pela viuva D. Julia -V elina de Si-

I
queira Campos.

Idem por t). Izaberílul er de Cnrv.albo,

viuva elo capitão Valerio Sitenando de

I

Carvalho.

Idem pela viuva do coronel Antonio Pinto

de Figueiredo Mondos Antas.

Idem por D. CloliUc Barboza de An-

drade, viuva do capitão Dr. Apngio

1 Aulern da Costa Andrade,
|

Vclun-se dividida cm duas, oceupadast a

dà frenlo pelo alferes reform.sdo Antonio

Paes da lã Barreto; e da rcctaguirda

pela viuva do tenente Manoel Jose da

Fonseca l.essa.

Cocupada por B. Iler.ivinoln ã^laide BiJ

b'iro Torlo, filbadotallcenio tenentO|

Ricardo Antonio d.n Costa Ribeiio.
,

Idem por D. Margarida Alves Bagdocymo.

laeni vela viuva do tenente-coronel Carlos

Felippe da Silva Moniz Abreu.

Idom pelo i' ajudaiile do Arsemal de

Ouerra.
'
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31

32

33

37

38

Fortaleza d.a Conceição . . . Morro da Conceição , • • • • * * • • •

Grande edifício do alvenaria de pedia
fazendo parte dn antijro Coiivciitc

de Santo Antonio, ontrada pela rua
Senador D.antas.

Morro dc Sanlo Antonio , • • • • • • • • .

Cinco casas .assobr.adadas no interior

do quartel, conslniidas pelo Alinis-

terio d.a Gnerr.a, p.ara dependcncia
do mesmo.

• ••• • • • • •

Casa as.sobradada situada ao l.ado do
Convento dc Santo Antnnio, com
duas salas, tres quartos, cozinha,
agua, gaz e esgoto.

•Morro de Santo Antnnio
. • • • • • • • •

Edifício do sobrado, construcção de
alvenaria, contendo dois lances late-
raes cora portas e janellas era todas
as faces, agua encanada o esgotos.
Ocoupauraa área do cerca de ioo™.

Ilha do Bom .Tesus, situado
cm frente ao cães do lado
esquerdo.

Idein^dc ^u.il apparencia e constru-
cção, não tendo, porém, lances latc-
raes, oceupando uma área de S30“.

Ilha do Bom Jesu.s, .situado
30 lado direito era frente
no cães.

* • • • ....

Grande cbalet, com tres pavimentos
construído de parede de alvenaria!
parte de pedra e parte de tijolo
contendo janellas em todas as laces
dos pavimentos superiores e mezza-
ninos no inferior, com aguacanà-
lisada, pias de mármore, oceupando
uma area de cerca de 500“‘.

Idom idom, no .alio da raoiiLa-
nlia, ponto terniinal da la-
deira.

Edificio, antigo convento, augmen-
tado e melliorado. Contêm dois iia-
vimentos divididos cm vastos dor-
mitonos e commodos para infe-
riores. Acha-se onci-avado no an tif-o
templo do convento

; sua área rc-
ffular ó de 2.600n

Idem, idom, .situ.adn na pai-ie
do alto da moiitaiilia.

. - . . • . . .

I

I

TITUI.0

DIJ

AC<JüISIÇÃO

APPMCACÃO OnSERV.VÇÔBS

Fabric.a dc Armas Oceupada hoje polo 7" batalhão

de iiifant-aria.

Occuiiado por praças do 7<' batalhão dc

infantaria, c diversos ollicirics.

Deixou do ser occup.ado pelo

7'> batalhão do infantaria.

[dem: A, corpo d.agu.arda ; lí, casa d.a ordem

0 secretaria
; C, na ladeira, oceupada

pela familia do alferes Mclanio Alves

das Koves; D, casa no a! to do morro,

occnpada pel.afhinilia docapitão Augusto

Frederico Caldavell do Couto; E, idem

dividida era duas: em uma resido a fa-

milia do alferes Matiano José Pereira

de C.arvalho e na outra o tenente Al-

berto Xavier do Azevedo.

Occupad.a pela familia do major do P ba-

talhão de infantaria Aristides Rodrigues

Vaz-

Funcciona a sccretoria, casa. da orciem,

residência do comm.andantc, do major

c mais otíiciaes do Asylo do Inválidos.

No pavimento terreo tom cozinha o no

STiporior «livcrsrts cominodos.

Alojamento das praç.as asyladas.

Alojamento das praças asyladas.
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íO Edifício do pedra o ca] com "ramJpt i» c._

acconmiodaçSes, situado centro os ^ennélha.
rocrros da Urca o HaLvlonia, na
Fortaleza da praia Veriaíllia, tendo
0 portão da entrada pelo campo do
Suzono o mais sete prédios ex-
trainuros

.

40 edifício construído do nedra a m ^ «
com vários compfSlos c «-
mazens.

Coqueiros, com^bcnjfeltwÍMr<^ ^'so^XoV*
Janeiro

arma/tens <juo foram construídos
para deposito de polvora c.om 115
palmos de comprimento e iiiierna-
Diente oO do largura cada um.

4Ü Grande edifício de sobrado com gran- Ouint., ru n
fies accommodações, construído de
pedra e cal, com baias jiara ani-

43 Grande edifício de fórma rectangular Pm s mi, . -
^

oomposto de cinco corpos, fendo 1.000:000^000
(]U2itro snlmA -><. >

^ i^zntos entre íis ruas Fi—quatro sobro as quatro frentes,
endo a sua frente priocipal a qu-'

® opposta
; tem $0b.açasde comprimento e cada umadM outras duas, 45 braças, coa-twndo ao todo 06 portões de ferro eloj janellas com caixilhos, gwdcsde ferro e algumas também com ve-

dancia, diversos aposentos e com-
partimentos, edificado sobre um
quadriláteroqne medo umaextoncàc. '

SMporfícal de 9.23S braças quadra-das proximamente, fechado narte
porgradfídcferrosobroparaiieSe
aisenaría de pedra o parto murada.

ff«oiradeMello,Cortumeo|
Pedro Ivo. I

.^jardinado e arborisado, «m^

Trror-o

de

AcquisirÃo

IXCORPOR.\çÃO



GiUBdo cdiílcio de i>cdr.i o cal com llua do Areal n.
vastas acconiinoclações, coin gal|ião

I

ao lado, Ijanhciros, lalrinas, illu-

ininação a gaz, agua, cosinlia,

baias para animaes c gradil dó
forro na frente. I

Grando odifido, com vastas acconi- Kua General Cana barro
inodações— Antig-o P.alacete Duqao n. 43.
de Saxe.

Edifício lerreo, conslruido de .alve- Rua S. Francisco Xaviernana, com gaz e esgoto, n. 31).

S Grande edifício construído de pedra e Ruas. Francisco Xavier
cal. coiu vastas accoinmodaçãcs, il- n, 41.
luminacão a gaz, agua e esgoto. *

j

Grande sobrado constriiido de pedra Roa S. Francisco Xav iare cal, com 9 janellas de frente, n. 47,
gradil de ferro, illumiiiação a gaz
aguae esnoto.

’

Grande sobrado do tresandares, con- Rua iri-ini»:cí.« \-
strnido de pedra e cal. com cinco n

Xavier
jMellas de frente, gradil de ferro,
illnniinação agaz. agna c esgoto.

ol Grande edifício construído dc pedra e Andarahv
caJ, com vastas accomaiodações.di-

^ urande

versas casas de morada e giande
enacara, seiido as casas numeradas.

TITUI.O

DE

ACQUISICÃO

Quartel do 23’’ batalhão do infantaria. Ein 1.SS4 foi augmentado na
face da frente, conslruindo-se

um sobrado para E.->tado-

Maior e prisão de inferiores.

Direcção Ger^l do Artilharia.

Corpo da guarda do Collegio Militar,

Collegio Militar . . . Em 1S92 foram constrnidos

mais deus edifícios para alo»

jamento dos olumnos.

Kesidcncia do íiscal do Collegio Militar

Residência do couiuiandante do Collegio

3Iililar.

O edifício principal é oceupado pelo Hospital

do Andarahy, a casa n. 1 aeba-se oceupada

por doas enfermeiros, as outras pelas

seguintes pessoas t 2 pelo fíel do al-

moxarife. N. 3 pela viuva Virgínia

Olympia de Mello Tacea. N. 4 pela viuva

ViccnciaMaria Lopes de Lima. N. 5 pela

família do tenente reformado Felicíssimo

de Souza Pinto Yalcnça. G pelo por-

teiro do hospital. N. T pela viuva br.an-

cisca de lAma. X. S por D. Maria Las-

s.ance. X. 9 pela vivva D. Olympia Be-

zerra. X. 10 acha-se desoccupada. E'

destinada ao pbarm.acoutico do hospital,

X. 1 1
pela viuva e filhos do brigadeiro

O.rlos Aiilonio 1’ereira de Macedo. X. 12

pela viuva Lcopoldina de Figueiredo.
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53

54
55
56
57

5S

Grande edifício construído do pedra

cal, tendo varias casas do so5radn

com ffP»ndos accommoda;5. s e dr
versos compartimentos, collocado

cm frente tt praia do ]'lamong;o

entro os morros da Fortaleza de

S . João e do Penhasco, appeilidado

I’ão de Assuc.ir.

Casa lerrea de tijolo, coberlade teJlia,

com duas sai s, dons quartos, co-

zinha e despensa.

Idem quanto ao n. 53.
» > > > •»

> P > -)>

> » ) » )>
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63

Casa ro sobrado, sondo o pavimento
terreo do pedra o cal e o sobrado
de tijolo coberto do telha, com sala,

quartos, cozia ba cdcsp-ns.i i!aq«ell«;

pavimento c dous quartos e uma
sala neste.

chiado de. alvenaria de pedra o cal,
coborto de telha, constando o pavi-
mento superior de duas salas, dons
quartos, cozinha e despensa e o
inferior de duas saias, dous quartes
c cozinha.

Fortalora de S. .Todo

Na praia de .S. João junto ã
ponte o extra-muros da
Fortalcz.a,

Na praia de f!. João cxlr;
muros ca Fortaleza.

Idcon

idcin na
Praia.

extremidade da

Casa terrea, construída do alvenarin
cobertadotelha, tendo dousquartos*
duas salas c cozinha.

’

Casa constrnida de tijolos o coberta
do telhas, com duas salas, tres
quartos, coziaha e despensa.

Jfo terreno que fica

lado posterior dos
dentes.

para o

prcoo-

Idcaa.

Sobrado com parede de tüolo. co-
berto de telhas, sem divisões in-
ternas.

V Pf quenas casas de
t'jolo, cobertas do telhas.

Idein,

Idom.

nuf.o

DE

.\r<jvisi(;.\o

ArPLICAÇÃO

Oceupado pelo 6" Pa talhão do Artilharia de
Posição

.

Idom.

Occnp.adas pelos officLaes do 6« Batalhão de
Artilharia de Posigão.

Idem.

[Oceupado pelo coinmandantc do Batalhão.

Occup.ada pelos officiacs do C® Batalhão de
Artilharia de Posição.

Idem.

Oceupado pelas deptendenci.as do 6"B.ataIhão
do Artilharia do Posição.



64 Um armazém grande, construído de No terreno que fica para o
tijolo, coberto do telhas, tendo lado posterior dos prece-
nina parede divisória. dentes.

I

65 Idem como o precedonte, sem divisões. Junto ao morro cm quo está
a enfermaria.

66 Pequena casa de tijolo coberta de Idem
telhas.

67 Casa com parede de tijolo, coberta Ko morro junto d TJrca
de telhas.

6S Dous grandes odilicios de alvenaria, Idem
cobertos de telhas.

Casa abarracada de alicerces de alvc- Na praia da Pedreira,
naria e paredes de tijolo coberta
da telhas.

70 Edifício grande do pedra e cal co- No alto acima da bateria do
berto de telhas. Pio da Bandeira.

71 Casa de tijolo coberta de telhas. . Situada logo abaixo da pre-
cedente.

72 Duas casas de pilares o frontal com No alto do morro entre amure, guarda-fogo, cobertas do Fortaleza de S. ’Joio o astelhas e assoalhadas. baterias da Ba^ra

3 Diversas casas de pedra e cal . . No recinto da Fortaleza, entre
0 portão da entrada o os
dous para o caminho da
Barra.

j

5 Armazém coberto de tolhas . Na bateria do P-\o da Ban-
deira.

76 üm armazém pequeno abobadado. . Na bateria do S. Tbcodoro.

TITULO

DB

ACQUISIÇÃO

IXCOBPORAçI

Oocupado polas dcpondcnclas do 6" Ba-
talhão d« Artilharia do Posição.

Oceupado polo trom de artilharia e ape-
trechos boUicos.

Oceupada pelo patrão do escaler.

Oceupada pelo medico do estabelecimento.

No primeiro estão duas enfermarias e mais
dependencias o no segundo a pharmacia,
cozinha o depondencias para empregados.

Oceupado pelo destacamento da Barra.

Oceupado pelo commandantc da 4» bateria.

Paióos de polvora.

Dependencias do 6'' Batalhão do -Artilharia
de Posição.

Oceupado polo trem bollico desta bateria.

Idem polo material bellico do canhão
Armstrong 550.

Idem polo material dessa bateria.
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Kesidoncia do dircclor .
llojo rcsídcnca do cotmnan-

do 5" Rvgimento de

^rtilbaria.
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S3
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Edifício com quatro compartimontos de
páo a pique e tijolo com 22™ do
fronte o 6™ do fundo.

Idom do tijolo com 10™, 5 do frento
0 10™ de fundo.

Idom idem, com 13™ de frento
21™, 4 de fundo.

CO.NFBONTAÇÃO

Sala :'i ontrad.a ger.al junto ao
Laboratorio Pyrotochnico.

a
•fí

Idom

Na rua que passa polos fundos
do Laboratorio.

Idom de páo a pique com gm de frente
0 S®,4 de fundo.

Idem, idem com 15™,5 de frente
e 7™,4 de fundo.

S5

SO

S7

SS

SO

90

01

Idem ^ páo a pique com 6™ de frente
e 9™,8 de fundo.

Idem, idem com 13™ de frente e fim 2
do fundo. ’

Idem

Idem

Idem de tyolo e páo a pique, divi-
dido em compartimentos com I5m
do frento e 12m do fundo.

Idem

Idem

de telhas, forrado e assoalhado.

Idem de tijolo coherto de telhas emforma de chalot.

Diversos edifidos do pedra 0 cal «

Idcn. .

No forte doGragoatá entre as
praias das Flechas e S. Do-
mingos.

Na praia da ForUileza da
praia do Fóra.

Idem .

[Na Fortaleza do Santa Crus,
barra do Rio do Janeiro.

Edifício de podra o cal coberto do

corpÔ’de“S! ® fonte da

ULO

DB

ACQUISIÇÃO

1XCORPORAÇX<
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ArrucAÇAO

Occupado por lamilias de omprcgados.

• • • Idom pelo pharmaceutico

.

Idom pelo ajudante.

Desoccupado.

occupado por um artifíce.

Idem polo carroceiro.

idem por familias de operários.

Idem por um operário.

Qu.artel do destacamento, dopendencia da
Fortaleza do Santa Cruz.

Residência do commandante da Fortaleza.

Occupados pelos ofliciaes o praças da guar-
nição e presos.

Paiol do polvora da Fortaleza do Santa
Cruz.

ODSBRV.VÇÕBS
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í>2 EMificio de pedrac cal coberto do telhas No principio do caminho d
Forte extra-muros (la For
talera (lo Santa Cruz.

^ •
* • • •

93 Ilhota ou lagc fortificada, com ar-
jna^cns e câ.sa do pedríi c cíil com
al>obada coborla dc telhas.

Ao meio da entrada da barr:
do Kio dc Janeiro,

• • •
• • • •

94 Diversas baterias arruinadas, dc con-
struccão de podra o cal

.

Nas praias do Annel, daVi-
g-ia, do Inhangá, da Co-
pacabana, do Arpoador,
Lemo 0 da Piassava.

• • • •
• • • •

95 Bateria de pedra e cal com um magni-
fico templo octogonal.

° No morro da Gloria . . • « • • • • • •

96 Edilicio de pedra o cal dentro do Forte
do morro da ViiiTa.

Na èxtremidado da praia do
Flamengo, na ponta do
morro da Viuva.

• • • •

97 Dons cdificios de pedra e cal, um al-
ffiDe e fortificação também de pedra
e cal, denominada — Pico grande
dependencias do Forte de Santa
Cruz,

No desfiladeiro entro as mon-
tanhas do Pico 0 Canham-
bola.

• • » • • • • •

9S Fortificação casamatada. com um
pciinono quartel.

ía ponta do Imhuhy, na costa
do Norte.

• • • • « • • •

99
So campo do Realengo

• • • • • • • •

100
de tijolo, com5>“ do frente e 6im,5o do findo.

dem . , .• • • • • • • • •

101

102

103

104

105

106 I

Edifício de alvenaria com Sãm 78 do i
frente e26m.30 de fundo!

’ ^dem . . . • • • •

,

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • • 1

• • • «

• • • •

• • • •

• • • •

» # • •
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• • • •

1

t

Quartel dos m.irinheiros do escaler da
fortaleza.

* • • •

1

1

Oceupada pcl.a guarnição da fortaleza da
Lago.

. . . . . - • . Dosoccupadas.

. * Desoccupada : acha-se ba muitos annos
cercada do propriedades particulares.

1

• • • • Oceupado por um pequeno dost-acamento.

« * « • Oceapado por um pequeno destacamento
de Santa Cruz.

* • • • • • • • [dem idem.

• • • •

I

.... Escola Pratica da Ca.pital, hoje Escola
Preparatória e do Tactica.

i .... Secretaria, .sala dc armas e alojamento
dos alumnos e praças dc prot.

Escola Pi-eparatoria e de Ta-
ctica.

.... • • • • (Llojamento de ofiQciaes aluiuno^ e ar-
recadação.

Estes edifícios pertencem hoje

á Escola l>reparatoria e de

Tactica.
• • • • .... Estado Maior Idem.

* • • • • • • • Enfermaria Idem,

• • • • Relbilorio das praças Idem,

• • • • • • • • Idem.

• • • • O^cinas Idem.
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107

Caixa do alvenaria do granito com No campo do Realengo

7“»,33 do fronte, 7™,33 de fundo.

108 Terreno com 110"’ do frente soire Idom .......
150“ de fundo, contendo o se-

guinte:

109 Edificio de alvenaria e tijolo com51®Idein .......
de frente e ll“,SO de fnndo.

110 Cavallariça de alvenaria e tijolo com Idem .......
20 baias, tendo 13“>,13 de frente e

S“,75 do fundo.

111 Grande terreno para linha do tiro á A’ pequena distancia de Cam-
margem da estrada gorai. po Grande.

112 .^Ipendrelageado com varões de ferro .........
e coberto de madeira, com 6“,50
de frente e 10™, 90 de fundo.

113 Miradouro ou torro de pilares do ti- Idom .......
joio o coberto de madeira, com
3™ ,50 de frente e 3™

,
50 de fundo

.

114 Armazém de alvenaria o tijolo com Idom
27«n,S de frente e 10™ de fundo .

115 Grande terreno fronteiro ao prece- Idem .......
dento com o seguinte: . . .

116 Paiol de alvenaria com guarda-fogo, Idem
tendo 9<“,65 de frente e 13™, 84 de
fundo.

117 Armazém de alvenaria e tijolo com Idem
1S“,10 do frente e 7“,16 de fundo.

IIS Edifido abarracado, do pedra e cal, a Porto do quartel da Escolaj
fronte CO resto de tijolo,com 12™,45 do Campo Grande.

|

de frente e 6™,70 do fundo. I

119

Grande edificio de sobrado construído No Realengo proximo á. Ea-
dfl pedra e cal, composto de quatro tafão da Estrada de Ferro,
corpos com grandes accommo—
dações, agua encanada e esgoto.

120

Casa n. 2, tendo duas salas e quatro Na Ilha do Bom Jesus, 10™
quMtos, paredes do adobose tijolos, distante do ponto do desem-
coberta de telha. batque, entreoantigo Con-

vento e a valia que separa

a Ilha daCaqueirada da-
quclla.

121

Casa n. 23, tendo paredes do adobo Na ilha do Bom Jesus distante
coberta de telhas. n,oia hora de viagem .a

partir do quartel, situadona
ponta da ilha para o lado
da do Governador.

PARA

QOB

PIU

FOI

ADQUIBIDO •M-mCAÇÃO OBSEBV.VÇÕIÍ3

Deposito de agua potável Estes edificios pertencem bojo

á Escola Preparatória o do

Tactica.

Dependencias da Escola Pratica , . . Idem.

Quartel da bateria que para abi destaca. Idem.

Oceupada pelos animaes da Escola Pratica. Idem.

Dependencias da Escola Pratica. . . . Idem.

Estação para exercício de tiro ao alvo. . Idem.

Observatório para apreciação dos tiros. .Idem. .

Deposito do material de artilharia o outros Idem.
petrechos.

Dependencias da Escola Pratica . . . Idem

.

Deposito de polvora e mais artefactos pyro- Idom.
technicos.

Deposito do material de artilharia. Idem.

Besidcncia do commandauto da Escola Hoje residência do comman-

Pratica. dante da Escola Prepara-

tória e de Tactica.

Oceupado pela Escola do Sargentos. . . Occnpado pela Escola Prepa-

ratória 0 de Tactica.

Servo para deposito do material de arti- Foi comprada uma 5’' parte

lliaria. á firma Costa, Vianna &
Salgado em 29 de feve-

reiro de 1SS4, e maisdous

posterlormente,como consta

dos ofiScios desta repartição

ns. 719 o 720, do 19 e 22 de

abril de 1SS4.

Foi comprada a Antonio Josd

do Souza Pinheiroe sua mu-
lher. Foi mandada oceupar

como proprio nacional a 5

do fevereiro do 1SS4, em
vista da ordem expressa em
oflicio desta repartição

n. 7H, data supra.
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122 Casa n. 2-i, tnnilo tinas salas, seis Na ilha do Bom .Icsits, meia

quartos e cozinha, paredes de adobo hora de viagem, a jiartirdo

e tijolo, coberta de telhas. quartel na ponta tl.a ilha pa-

ra 0 l.ado liado Governador.

COOt Casa n. 25, tendo parede <le tijolos Idem n.a ponta da ilha p.ara o

e adobo e coberta de telhas

.

lado da do Governador.

124 Grande terreno com 2S0“ «le testada Ru.a do Jocl:ey-Clnb, Enge- 0 terreno foi

no qual acha-se cm construcção um jiho Novo. adquirido
gr.ande edifício destinado ao IIos- por 69:000$
.pitai Central.

125 Prédios ns. 2 A, 2, 4, '6, 3,5, 7, Kua Quinta na Boa Vista • • • «

11 e G A. (Quinta).

126 Edifício terreo com grandes accommo* r>ua Oitava na Quinta da Boa
dações. Vista.

127 Grande edifício composto do quatro Rua Sétima na Qninta da Boa « • • •

corpos, denominado Quartcl-typo. Vista.

128 Grande edifício dc pedra e cal em Na praia da Saudade

.

construcção, com grandes accotnmo-
dações, destinado á Escola Supe-
rior de Guerra.

129 Grande edifício de sobrado construido Cnrato do Santa Cruz,' na S0'000$000
de pedra e cal com vastas accommo- praça General Beodoro.
dações, balas para animacs, agua
e esgoto.

130 Edifício de sobrado de pedra e cal
* S;000$000

131 Idem e um salão contíguo í sr>ri.a_

laria da Superintendência da !??>_
• « • •

zenda de Santa Cruz.

138 Idem do pedra c c,ai Curato do Santa Cruz, na pra-
ÇR do Novoobro. . 1



, Curftto do SantA Crux, napra-
ça Quinze dc Novembro.

Edifício de sobrado, construído de Idcm
pedra o cal, antigo hospital da
Fazenda do Santa Cruz.

Grande edifício de pedra c cal, com Idem
terreno ao lado e baias para ani—
maes e demais compartimentos na
face do fundo.

136 Edifício construidode pedra 0 cal com Em Inhomerim
varies compartimentos.

Grande edifício composto de dois pa- No Estado do Rio do Janeiro
lacetes, diversas casas para diSe- na Raiz da Serra da Es-
rentes misteres, construído do pedra trella

.

e cal, com grande terreno.

Edifício de sobrado, construido de Praça da Republica n. 12
pedra e cal, com gaz, agua e es-
goto e com vastas accommodaçõcs.

<1« Rua uMarechal Floriano nsoscellcnte construcção, sobrado dc 150 e 152.um andar, tendo no pavimento ter-
reo sete portas e dois portões la-
teraes e no sobrado oito jancllas.
Pertence ao racsmo um outro edifício
contíguo de dois andares e d« solida
construco

, tendo tres portas no
pavimento terreo e tres janellas no
pwmonto superior. Existe no
iMdo do palacio vasto terreno
ajardinado.

140 Edifício dc pedra o cai
, antigo [«ilacio

tsabol, rua Guanabara ns. 50 « 58.

31

Oceupado pelo 20e Batalhão do Infantaria,

Coudelaria domestica o do experiências. lExtinctajá

Deposito de polvora.

Oceupado pela Fabrica de Polvora.

Oceupado pela Intendência da Guerra. ,
Hoje Palacio da Justiça.

Por aviso do

Ministério do

Interior n.

139, de 22

do fevereiro

de 1S97, pstô-

sou ã dis-

posição do

Minis te rio

da Guerra.

!

Por aviso do

Ministério da

Guerra do2S
<le julho <le

1894 esta re-

partição to-

mou conta

do respecti-

vo prodio.

Oceupado pela Secretaria das Relações Ex-

teriores . O edifício contíguo ú oceupado

pelo Supromo Tribunal Militar.

Funcciona a Linha de Tiro Nacional e ê

oceupado pela Direcção Geral dr Kugo-
iiliaria c pdo 1’oinb.al Militar.



142 Uma casa no campo de S. Chrislovão

n. 56, antigo 54, mediado de frente

7"‘,-10, de pedra o cal c madeira-

mento de lei, com daas portas e

uma janella no pavimento terreo

e quatro jauellas no pavimento su-
perior.

143 Um prédio ao mesmo campo n. 5$,
antigo n, 56, medindo 2S™, 60 de
frente, de pedra e cal, madeira de
lei o pinho, tendo sete portas no
primeiro pavimento o sete janelias
no sobrado, com jardim na frente
e gradil de ferro.

144 üni edifício em que funcciona a Fa-
brica, dando fundo para o campo
e frente para a praia de S- Chris-
tovao, tendo um portão o quatro
janelias no primeiro pavimento e
cinco janelias no scpnndo.

145 üina ca'a no mesmo campo n, 60
medindo 7">,60 do frente, dc pedr^
e cal e portadas de madeira

, tendo
tres portas para o campo e uma
jaraarua S. Luiz Durão.

146 rres casas á rua S. Luiz Durão ns. 3.
15 e 17, de uma porta, frontal dèj
tijolo e allicerces de pedra e cal.

1 47 Fres casas d mesma rua ns, 19, 2l
e23, deporta c janella, frontal de
tijolo e alicerces do pedra o cal.
Estas seis casas medem de frente
37m,60.

i-48 (Jma casa terrea á praia do S. Chris-
,tovão n. 51, com uma i>orta, um
portão e quatro janelias.

|

PAR.V

QUK

FIM

FOI

— as —

Km obr.is para adapt.a<;ão d.a Intendência

d.i Guerra.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem,

Idem.

OBSHBV.VÇÕES
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150

151

152

A. frente docdificio da Fabrica n. 55,

medindo 27"', 00 dc frente, tendo

dois portões, nove janellas no pri-
meiro pavimento c onze no segundo,
conslructão do alvenaria o tijolo,

madeiramento o vigamento de pi-
nho.

Um prédio som numero (antigo n. 71

)

medindo de frente 6“,2ü, tendo
duas portas e uma janella no pri-
meiro pavimento, tres janellas no
segundo c duas no terceiro.

I

üin prédio sem numeração (antigo
n. 73 ) medindo de frente 10“',70,
tendo no primeiro pavimento uma
porta, uin p>ortão e tres janellas e
no segundo «piatro janellas.

Um Karraçâo sem numero, do outro
lado da praia, fronteiro á Fabrica,
edificado cm terreno dc mariahasj
coberto dc folhas de ferro galva-
nizado, medindo 12“,50 por 67™,30.1

153

154

155

156

157

Unaa estacada de madeira de lei lan-
çada no mar á distancia de 134m
da rua.

Um terreno de marinhas com a área
de 1.676'" quadrados c 40 centi-
metros,^ todo cercado de aics do
alvenaria de pedra.

•Um armazém n. 14, antigo n. S E
com área de 435'" quadrados ò
60 centímetros, e edificado no terreno
acima.

Um puxado com 67“ quadrados e 2
decimetros, de pedra e cal, tendo de
fronte IS"" ,20, edificado no mesmo
terreno.

Um terreno ao lado com 6'». 81, la-
pamento e portão do madeira.

INCORrOR.VÇAO
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158 Uma ponte no fim do terreno <lo mn-
rinhas, onde está assente nm
guindaste para descarga.

Á. iiistallação cloctrica existente cm
uni telheiro á mesma praia n. 5:i,

medindo 20“ de frente, com uma
parede de pedra e cai, um portão e

duas portas*

160 Uma casa na praça Marechal Deo-
doro n. 5-i.

Pertencente á Intendência da Guerra.

ESTADO DO

Terreno na ilha dc S. Vicente for- XoKio Negro junto :l capital

mado pelo Rio Negro e Igarapé de Ilha dc S. Vicente.

S. Vicente, com 200“ dc compri-
mento e 99“ na maior largura com
parte dos terrenos devolutos.

Vieente juutoEdifício terreo do páo a piquo o taipa Na Ilha dc S.
com •42"',70 dc frente c 3i®,25 á capital,

dc largura, quasi todo de telho vã,
tendo apenas duas divisões o dous
corredores forrados c assoalhados:
os corredores, varanda, cozinha e

mais dependências da 1>otica são
ladrilhados. A. parede do lado
septentrional c de pedra.

3 Grande edifício dc pedra o cal e ti- Xa capital, praça General
joio, quasi todo terreo, tendo apenas Osorio pelo l.ado meridi-
dous iiavimenlos no centro da ala onsl.
meridional, com S1™,1S de com-
piimento e75“,12 dc largura.

4 Terreno devoluto á margem do Tgua- Na cidade de Manúos junto ao
r.apé de Castelhana. IguaraiHle Castelhana.

rodes do taipa de páo a pique, il

excepção da do Tardoz, que é de
pedra e cal, tem algumas divisõer
assoalhadas e forradas e outras la-
drilhadas com tijolo; tera 37“.C2
de frente c 23“ ,70 de maior lar-
gura.

Pedro II.

Foi adquirida por escriptura

de compra feita pela União

a Manoel José Rolo, lavrada

em notas do tabollião Eva—

riste Valle de Barres, afím

de fazer parte do novo edi-

fício da IntendênciaGeralda

Guerra. (A.v. de 29 de ou-

tubro do 1901.)
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6 Edifício temo construído de .ilvcnarú

de pedra e cal, assoalhado e cobert<

do telhas, formando uma unicí

sala c circumdado pclo miirc

guarda-fogo na distancia de 1"'.50

0 nicsiiio tein 11"',60 do fn-iilc

0 4S'" de lado e o paiol propria-

mente dito 7"',tí-í á iVeiito c 9"‘,9C

de lado. Está edificado N. 0.
da capital, na fronte esquerda do
Iguarapé de Castelhana em fronte

ao armazém de artigos hellicos.

>

1

)

1

>

• • • • • io;ooi).i'oofl Foi enporpo-

rado a 10

de dezembro

de 1S7.'?.

• • • • '
Servo do paiol '. . . , • . . • Ach.a-se em .sollrivel estado

ile conservação.

7 Galpãocoherto de tolha cora paredes de
taipa epáoapique, ca|i;ado de pedra,
com 11"* de comprimento e .iO'" de
largura na frente, voltailo para o N.
Jla duas portas para caila um dos
lados 0 cinco janollas.

Está collocado no terreno
junto ao Iguarapé do Cas-
telhana ao lado do paiol de
polvora.

• • • • 12 :500.$0i)0
• • • *

A.rmazem de artilharia. . . ,
* • A.cli.a-se cm bom estado.

‘ S Forte do S. Gabriel do Cachoeira
construido de pedra o saibro.

Na margem esquerda do Rio
Negro.

1

• • • • • • • •

• • • • • • • • Oceupado pclo dcsUnaiinepto.

«

9 Edifício terreo coborto de telha, com
paredes de taipa o pão a pique,
ladrilhado de tijolo, tem 27"* 2S
de frente e II"*, 4S de lado, se’ndo
dividido em seis compartimentos.

Edificado junto ao Iguarapé
de Castelhana.

10 do dezem-

bro de 1 S63
• • • •

Àrmazem do artigos hellicos .... Precisa do .alguns reparos.

9:ooo.«o*)0

10 ;Forte de S. Joaquim do Rio Branco, .

construido de barro e seus edifícios
de madeira, coberto de telha.

•V margem esquerda do Rio
Branco, confluenciados rios
Poncutii e Uraryqueira.

....
• • « •

• • • * • • • •
Com um destacamento.

•11 :Fortific^o da Itapatynga, com 1

quartéis e paiol, sendo aquella, de
terra e estes de páo e taipa, co-
bertos do palha, com excepção do
paiol que <j coberto de telhas.

Na margem esquerda do Rio
bplimpes,perto da fronteira
do Perii.

• • • • * • • •
• • • • Com um destacamento e mesa do rendas

cm um dos quartéis.

.12 ]Porto de Cuculiy
2Na margem direita do Rio

Viegas.
• • • • « • • * • • • • • • • • Com um destacamento.

13 ]fortaleza da Barra dq Rio Nen-ro I
construída de barro.

“ ’
Na foz do Rio Negro.

14 Iíorte de S. .Tosd de MarabiUnas, do I
estacadas cheias do terra.

dom.

15 Idera de S. Carlos. •
2S«0 Canal do Caryguaré quo

vai ao Rio Üre.scoquo,

í



numeração

seguida

16 Pesto do Içá Fronteira do Perrt

Idem do Santo Antoniodo Rio Ma- No rio Madeira, na condaencia
deira, na linha divisória como Poni com o Guaporá e Picil.
e a Bolivia.

esxai>o

Fortaleza do Macapá: compõo-so de A’ margem esqnerda do Ama-
capella, aquartelamento, quartel zonas acima da ilha dedo commando militar, idem do com- Marajó,
mando do destacamento, idem de
officiaes suLalternos, idem do cirur-
gião, idem do capellão 0 hospital.

^ com- Na cidade de Óbidos, á mar-poem-se de casa do commandanto
, gem esquerdado Amazonasdons quartos contignos, xadrez!

ao amazonas,

paiol e solitaria.

* casa Estú situado no rio Guajarádo commando, capeUa, quartel, dous 4.000 milhas distauto da^drezes paiol, dous quartos e so- capital.
Utaria, fóraas casanaUis.

Idemdo Castello. compoe-se de seis Na capital do Parápequenos quartos sem subterrâneo
P ‘a* «« l

inclusÍTe 0 paiol.
'

5 Idem do Gurupá
Na villa de Gurupá

com duas pequenas salas, dous
®

qu^os, casa da ordem, estado-
maiorj escola, sala de musica, dita

Ide ranelio, armazém, cozinha, duas
arrecad-ações, duas latrinas tres
xadrezes, tres solitárias, varandas
extensas e internas.

Edificio de pedrae cal, com secretaria Em Tv«,« .v
casa da ordem, estado-maio^ oito

^ ^
.

«»Tos de guarda,
«asa da musica, refeitório, TOzinha

duas latrinas,’
•ohtarias e varanda interior.

VAI.OR

D.i

ACQCISIÇ.To

ou

.aVaiíiaçIo
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s Grande cdilicio do solirado, do pedra e

cal, comiiõo-se de uin andar terreo,

dois comiiartimcntos, escola, estado-
maior, sal.a do rancho, cozinlia,

xadrez, dois [«equenos quartos c

duas olfidn.as; noandar superior, de
um salao dividido provisoriamente
em dues salas occo])adas pelo di-
rectore ajudante, de tres armazéns
e sala do al nioxarifado e varanda
interior.

No largo da Sé. á margem
do rio Guajará, junto ao

[

forte do CastcIIo.

• • • • 1 * • • .

0 :Dous AruiAzeiis de pedra ccal, com .

pequena casa terrea ao lado.

Aiirá, na capital do Pará .
• • • •

ESTjILDO i>o

1 Casa de sohrado cora 20 hraças de
frente léste a oeste e 2'J de fundo
norte a sul, com porta e mais uma
casa terrea mixta ao fundo, sendo
parto de adobo e parte de pedra e
cal.

Xft i’ua ^ffidre de Detis. ,

1

• * • . 52:13Sí:C0ü

2

i

Forte de S. Luiz, com pequena casa
de sobrado, que serve de habitação
do commandante militar, uma outra
terrea que serve de quartel, arrcca-
daçao c pricão, tem 2.S braças de
frente norte a snl e 7 de fundo léste'
a oeste. Tem um terraao on terra-
pleno da fortaleza, contendo dons
baluartes semi-circulares nas e\-
fremidades, com 157 palmos de
diâmetro eSO de comprimento
um, unidos po ruma cortina de 700
palmos de extensão sobre 19 palmos

muralha magistral
além do alicerce com seis de gros-
sura c do parapeito c é construcção
de pedra e cal.

capital, na confluência dos
rios.

!

• • • • 40:S9í§000

3 Forte S. Jfarcos, uma irca quasi
circular de 500 palmos, cercada poruma muralha, uma casa destinada
ao commandante o ás praçks des-
tacadas, arrecadação e prisão
construído de pedra c cal.

’

A entrada da Barra. , • * • • l3:á2sSooo

MA.E.ArOTA.0

•
,

• • • • • • •
Enfermaria militar . . . • • • t

^freciss de concertos.

• • • • . • • •
.

presidio militar

1

?oi entregue ao Ministério da

Marinha em 24 de dezeinbro

de 1873.

• • • • • • • • Posto dc signacs.
1 Desarmado. Existe um pharol

a cargo da Ministério da

Marinha. ^
• 'O

I
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Forte de Santo A-ntonioda Barra, com Va ponta daarèaá mareem
casa para qiiartcis c prisões, com ,1o canal da Barra.

°

22 braças de d iametro, cercado com
muralha de pedra e cal , con 20 I

palmos dc altura aiéin do alicerce,

Id do grossura e OOde extensão,
com parapeito terrapleno, calçado
de pedra com plataforma de laço.

2t):2ai.?660

5 Casa terrea coterta de telha.
I
Cidade de Caxi.ns.

6 JUma casa . . . Campo de Ourique .

ESTACO I>0

I palmos de fundo,

3 Um outro edifício, construído de tai-
pa -.Therezina— Serve de deno
Sito de polvora.

ESTA1>0 jyo

nexa, constando dc reíeilorio e
capital,

cozinha privada

.

’
*' “ »«e-

aiaçoes da cidado da Forta-
leza.

4 Antigo ediücio do alvenaria . . .

5 Casa terrea junto á precodoato
. . iden

rua do Paiol, idem
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Edificio de alvenaria ..... Rua Conde d'Eu, idem . ,

Forte de Wucuripo, de alvenaria . Na ponta do Slucuripo ao
sul da cidade da Fortaleza,

ESXADO I>0 líIO

15, Xa Barra do Rio Grande do
™ Nofte
Ia

I

2 Grando edificio. Quartel da força de Na cidade do Natal
linha €(l6posito de artigos bellicos*

*

Cabedello,

idem no pavimento terreo e dê Norír
laipa no pavimento superior ( de-
pendências da Fortaleza ).

ESXADO DA

2 Casa de sobrado com dous pavimentftc Pmk« j ^
construída de pedra e cal,

’ Conselheiro Diogo.

3 Idem construída de Uiolo com t,.»» a- „
salas 0 ^natro quartos.

’ sqnorda do quartel .

Casa terrea de pedra e cal />n™ r . i •

abobada de pedA.
’ ^-'‘«^eira do tanque . . .

5 Idem de tijolo, com-dnas sahs e um Rn« i
quarto. ® ‘Jus Flores junto ao

qnartol.
,
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• • • • • • • • Deposito de artigos bollicos.

« • • • • • • • Paiol.

ÓRATÍDE DO XORXE

• • • •

I

• • • •

I

•

Com a guarnição composta de um capitao

coDimandante, um almoxarife e »m des-

tacamento de 14 praças.

Precisa de reparos.

Com a companhia de infantaria do Estado

0 material a cargo do deposito.

Inclue-so nesta relação o

prédio sito á rua Vinte eum
de Julho, comprado por cs-

criptora publica por 12:000$

ao cidadão Nestremundo

Arthercio Coelho para servir

de enfermaria militar, con-

forme 0 officio n, 11 do

Inspector da Alfandega do

Kio Grande do Norte.

DARAHYBA

• • • * • • • • •

!

Está desarmada e muito es-

tragada.

• • • • • • • Guarda da thesouraria . » •

. • # • Síuito arruinada.

• • • • Quartel do 27" Batalhão de Infantaria.

.

-

j

• • » • • • » •
Precisa de limpeza.

• • • • • • * Ferraria ó deposito de material;
'



numeração

seouida

Edifício (le alvenaria na fortaleza das Na cidado do Recife, no logar

Cinco Pontas. dcnominailo Cinco Pontas.

2 Ideni do bospicio, no .antigo convento Id(tm,itlom, i<leni, no bairro da
dos jesuítas, é de alven.aria, coin Boa A^sta, rua Visconde da
ontro edifício do lado do fundo. . Cainaran. S7.

3 Idein de alvenaria no campo das Idem, bairro de Santo An-
Princezas. tonio.

4 Idem da Soledade Idem idem da Boa Vista

5 Idem do arsenal, tem tres comparti- Idem, bairro do SantoAnto-
mentos, «de alvenaria. nio, no cáes 23 do De-

zembro.

6 Fortaleza do Briiin
, de alvenaria , Idem no meio do Isthnio

Idem do Buraco, idem .

8 Idem de Itamaracji, idem. . . . Na iIh.^ de Ilamaracá .

Idem de T.amandaré, idem . . . N'.a margem do mesmo nome,
na enseada da costa.

Idem do Páo Amarello
, idom. . . Na costa

11 Forte do Galileu em Naz,areth, idem. No cabo de Santo Agostinho.

® primeiros no Roclfe e

c quart;i dToiiSdà

is(

ouponA.v.X<

— 49 -

i>.ii:riva.mbuco

\l‘l*r.ICAVAI) OUSERVAi.’OES

Onartel do 40'' líotalban de Int.antaria, . Este edifício melhorou com os

concertos nl timamente feito*

ídoin do MO Batalhão de Infantaria na Passou ultim.-.mentc por di-
Jrente, e de enfermaria militar no edi- vers.as reparações o é o mc-
licio do l.ado do fundo. llior c|iiarteIdo Estado.

Antigo '[uartel daeompanbia de cavallaria, E' niuito acanhado e está cm
mão estado.

Está servindo de quarteia um corpo poli- Entregue .ao comniando do S'’

dal do Estado de Poruatnbuco. Jislricto nilil.ar. (Av. de 33
dejulhodo 1901.)

E.vtincto Arsenal do Oucrra

.

Destacamento de jircsos. Conshler.ado .armado e arrui-
nado.

Idem e deposito de polvora de particidares. Liom armado.

I'osarinado.

Idem. Foram ctdidasao Jlinls-

leriodaM.arinha.isdu.as ca-

sas oxisteiites no pate.A da
Eort.nlozade Kiiito Igiiaoio.

(Av. de 17 ile abril tic lv*ili
.)

129
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15 Armazém para polvor.t. . . . . Ka Imbcribcira «... • • » iGrsos.-íioo

14 Edilicio no bairro da Boa Vista. . Gonesio Pires, bairro da Boa » • • •

t .1
.-

Vista,

EST^áJDO I>E

1 Edifãoterreo constraido de alvenaria

do' -tijolo, coberto de telhas, tendo o

pavimento ladrilhado de tijolo, com
45 janellas, 12 portas e portões,

possue 16 applicaveis a diversos

noiateres além da capclla.

Jnnto áfõz do riacho Maceid. • • • •

% Idem idem todo de alvenaria de

tijolo, coberto do telhas e seu pavi-

mento atijolado dividido num salão

central, a sala lateral e a outra

para o serviço de escripturação,

tendo 12“,4 de frente e 24™,50 de
fondo.

No largo do quartel. . • • • •

3 Idem conaposto de tres lances, terrco

com 0 1° alçado em forma de quadro
contendo no interior um pateo cal-

çado, cuja área tem 7“,29 qua-
drados.

Na capital • • • • • • • •

ESX-áLOO

1 Bdificio terrco constraido de pedra e
cal, em fórma de balnarte com
qnatro frentes,tendo um jiequeno
telheiro contigno.

Na Fregiiezia de Nossa Se-
nhora daVictoria.

• • • •

2 Idem de p^rcdos dobrada de pedra
ecal em parte, e singelas de pi-
lares de tijolo o de frontaes.

Na Freguezia de SanfAjina, .... • • • •

3 Idem de construcção variavel, sendo
á cabca do alvenaria do pedra e cal,
algumas paredes de frontal o pilares
de tijolo, Bondo aa divisões de
estuque

;

No Inrgo da Mouraria , .

'

— si-

Enfermaria militar. ...... Construcção recente.

* * * *
,

• • • • Deposito de artigos bellicos.

• • • • Quartel do 33» batalhão de in&ntaria. . Entregue ao governo do Es-
tado. (Av. de 30 de se-
tembro do 1901.)

da BAHIA

• • • • • . < . Com oíHciaes pobres, suas famílias e sol-
dados.

• • * • « • • •

]

Quartel do Corpo Policial. I

• • -
'

.

.

• • • • Idem 0 habitação do conimandanto do
3‘* Districlo.
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4 Edifício do constmcção víiriavcl com Quartel da Palma no largo

parte de parede de pedra o cal, e rua de Santo jíntonio

frontaes de tijolo, paredes de adolios da Slouraria,

e ditas de terra.

5 Grande edifício do pedra e cal de pi- Nas Pilangueiras, Freguezia
lares de tijolo, tendo a caixa do de Brotas,

edidcio 42°‘,ã de frente e de fundo

18“; na frente e no centro da
parte principal, tem oito janellas

de peitoril envidraçadas de cada
lado da cidade, quatro janellas

também de peitoril e no fundo uma
varanda ou galeria com 1-i arcadas,

tendo 13 janellas de ferro, as di-

visões do edifício são de frontaes,

umas dc tijolo e outras de estuque.

6 Pequeno edifício tendo de frente 25™,5 Em Jralatii
, na Capital da

e de fundo 5™,7 conn cozinha, Uahia.
quarto, dormitorio, e mais dous
compartimentos, sendo a sua com-
strucção e os alicerces de pedra e
cal e do chão para cima de pilares

|

de tijolo.

[Sobrado tendo dc frente 12“,60 o de

fundo 4S“, no pavimento inferior,

tendo os seguintes coinmodos;
entrada que serve de corpo da

guarda, quartos, xadrez, uma
grajide sala, cinco quartos c la-

trinas; no pavimonto superior ten
sala de estado maior, casa da ordem,
duas companhias, reserva c cubi
culos. A caixa deste edifício c de
paredes dobradas de pedra e cal,

sendo as suas divisões de pilares'

de tijolo 0 frontaes, uns dc ma-
deira e outros de estnqne.

lEdificio com 11“,S3 do frente
21'“, 7 de fundo, coberto com duas
aguas, cercado por uma muralha
parallela, as suas faces cm muro
em fôrma de guarda-fogo.

[idemeom 21»>,8 de frente o 29m, 55,
de fundo, dividido 0111 seis cochias]
com palco murado no fuiido.

Freguezia do Pilhar ( Agua|
de Meninos).

Em Matatú, na
Bahia.

Capital da

Freguezia de Pi liar, idom|

( Agua dc Jloninos).

TITULO

DE

ACQUISIÇÃO

IXCORPORAÇÃ

53

Pzeds« de grandes xoparot.
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Sobrado com 7">,1 de frente o 7“,3 Froguezla do Pilar, idoni
de fuado, tendo no pavimento su- (Agua de Meninos.)
perior nma sala e iim quarto o no
terreo escada, uma sala o um quarto.

ii
I
Grande edificio construído de pedra, Xo largo do Koviciado, idom.

I sondo as divisões em geral do tijolo

0 estuque, constando de dous pavi-
mentos terreo e superior, aquelle de

I

entrada geral, escada e seu vestí-
bulo, diversas salas e quartos, e este
de sala do dormitorio.

2 Fortaleza de S. Antonio da Bari^, Sobre o rochedo á beira mar,
está desarmada, contendo muitos na extremidade ao Nortecommodos da parte da terra, pa- da cidade,
xedes dobradas de alvenaria e
frontal sobre rocbodos.

<3esarmada. Foi ao Norte da cidade,
edificada sobre rocbodos á beira
mar e sobre pé da encosta ds mou-
tauia ao Norte da cidade.

do S. Diego
edificada sobre rochedo; do littoral

ò - . .

do Norte, da povoação denominada— Gkimbôa.

Idom de Santa Maria, está desar- a., 'v.. > j ,

<I. ««o •

^u&rtcl, liraita-SG ao indispcn-
sarei de uma pequeDa ^arda.

^^madí ^Sca^‘'So rShedrdõ
littoral do Norte da Gambòa.

* em frente 4 cidade Tao ITscS
de Marinha,

de Marioba.

f
“®‘‘‘ '"Peoas esbo-çada pelas muralhas do sou recintowada por concluir.

V.ILOR
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.ICsJUISIÇ.To
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Está nelle collocíidú o pharol dx Barra £stá em parte aos serviços dos
Mlníí^terios da >rarinha e
Fazeada. Precisa de coa-

clulda desta fortaleza pre-
cisam do graodea reparos
em sua base«
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- 20

21

22

23

24

Forlalczn do Jíonto Scpr.it, estú dos-
armada c oíliílcada soln-o a collina
do mosmo nome, do JaJo de torra,
tom uma casa tcrrea do 11 ”*^;"

di\ridi<ia cm douscoinmodos oçiiaes.

Idoin do Bartholomou da Passag^cin

Idem de S. lonrenço, desarraad.a.
domina a parte da baliia quo fica
do ]ado do interior da ilha do
Itaparica.

Reducto do Rio Vcrmellio, ou de
Saut'Anna,dêf<5nna pojygonal mas
irrcgolar. não se achando o seu
recmto de todo fechado, porque
parte das muralhas não foi aca
usda.

Fortaleza de Paraguassii,

Forte do S. Pedro, está desarmado
encravado como se acha no meio
da povoação, constitue hoje apenasum bom quartel, consta do pavi-
mento terreo em volta do pateo
central e do sobrado sohre este.

Fortaleza de Santo Antonio. além d(Carmo, est:l desarmad.a e além daj
muralhas do recinto que precisomde grandes reparos, tem aindaparte das da contra-escarpa nomesmo estado.

estiflesarmada
,

ío^>
^ <!“adrilatcro d.107

, defàcoabaluartada.

|.\o norte da capital.

I

Porto da fóz do rio Piraiá.

Perto do norte da linha de
Itaparica.

I

Entregue ao gozo ])uhlico.

A’ margem direita do Para-
guassii.

ffa crista da montanha, so-
branceira ao mar e conti*
guo ao Píisseio Publico.

>>’o largo de Santo Antonio.

A. leste de Santo Antonio

Ao snl da barra no morro dcl
Paulo.

Titulo

dk

acquxsiç.Xo
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Forte de S. João, de pedra e cal, o j\.o sul da cidade <la Victoria,

seu recinto polygonal mede a íirea á margem da babia.

. 1674®, 2 dos quaes270"‘ do coni-

pritoento e 8™ do largura e ma
paiol com IS"* de comprimonlo e

12“ de largura.

2 Fortaleza de S. Francisco XaTicr, A. lésto da villa do Espirito

construida de pedra c cal. Santo, perto da Lana

.

3 Ediíicio de 8“,6 de coraprimoato, No recinto do forte do São

4“,3 do largura, mn saliio e dous Francisco Xavier,

quartos.

4 Idem formado de um sé salão com Idem
16“,7 de comprimento o 6“ de
largura.

5 Idem dividido em tres quartos, tem Idem
10“, 5 de comprimento e 6“,2 de
largura.

$ Barracão dividido em tres arreca- Idem, porém no plano da ba
dacoes com 10“,4 de comprimento teria superior,
e 5“,2 do largura.

Pequeno soLrado cora um pti.^ado que
serve de cozinha, tendo o sobrado
10®,4 do comprimento e 6® do lar-
gura, com duas salas e dous quar-
tos; a cozinha tera 6“,1 de compri-
mento e 3“ de largura

;
no pavi-

mento inferiornãotem divisões. Tem
mais ao lado do sohrado um quarto
com 3“ de comprimento e 2“,7 de
largura.

VALOR

DA

ACQUISIÇAO

OU

AVALI-VÇAO

PARA

QUP

FIM

FOI

ESMifcITO SANTO

moralhas precisam do
concertos* E* oxcollonto
ponto de defesa,

® dormitorio do Necessita de coacerto.

N.ÍO consta na thesouraria de
fazenda que tonlaa a forta-

lez.a terrenos em snas cir-

cum vizinhanças, declarando
0 encarregado do Convento
da Penha pertencer ao con-
vento a planide junto á
ForUlesa.
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S Edifício lic sobrado, construcção sobre

rocha, com 40‘'>,5 do comprimonto c

i6"‘.S de largura, donomiiiado Quar-
tel do Carmo. Nopavimoiito superior

existem ; a sala da socrotaria com
10"‘,75 sobro 3'", 9, um gabinete

cona 4*'‘,7 sobre _3™,3S, etn segui-
mento a enfermaria com seis quar-
tos : o 1“ de 4“,7 sobro 1®,S; o
2“ de 6™,Sã sobre 4™,25:0 3° de
410,42 sobro 3m,S5; o 4<’ de 4'o,25

sobre iÇ>“, o 5" de 4>“:25 sobro 2“,4
o o G® de 7'“,1 sobre 6“,2 . Em se-

guida aos quartos está o salão da
enfermaria com 15“,S5 sobre 6™,3,
existindo abi um xadrez para do-
entes com 5“,4ã sobre 4™,S. Na
parto posterior do edifício existem
ainda quartos do banho para doentes
com 5"',45 sobro 3“*,1 o a sala onde
fuacciona a aula regimental com
7"*,1 sobre 6"*,2. 0 pavimento terreo
tem as seguintes dimensões e di-
visões; corpo da guarda com “>“^2

sobre 5™, 9, xadrez com 7>“,5
sobre 5'“,65, dous quartos para in-
feriores, cada um com S"‘,l sobre
5"',7, arrecadação de fardamento
com 7'’>,õ sobre 5'“,65, alojamento
para as praças com 23“‘,3 sobre
5>“,65, sala de refeição tendo 9™,S5
sobre 6"‘,9. Em um compartimento
no centro do quartel existe a cozi-
nha que tem communicação para
elle com S'“,2 sobre 4'“, 3. Entre o
quartel e o convento do Carmo exis-
tem um pateo com superfície de
240*“ que serve para exercício, na
frente um outro para supportar o
impuxo das terras e ao lado um
terrreno onde se acha um tanque
do lavagem de roupa, tendo de S00">
a 1000'“ de superfície.

'9 Idem apropriado a paiol de polvorae.
de fôrma reclangular com 14m ^7
sobre 8“*,25 e um muro guarda-
fogo.

10

A' parle central da cidade da
Victoria, cni uma elevação
com fronte para o Largo
das Palmas.

Na ilha do Marçal ao N. O.
da capital.

ao paiol do pol-com duas salas, um quarto eco- vora
zinha.

* *

TITÜLO

DB

ACQUISIÇ.Vt

61

panhia dç infantaria foi ce-
di<la polos fr.-idcs carmelitas,
como consta do aviso de 4 do
fevercirodoiseo. Este quar-
tel necessita de muitos con-
certos.

bi<'in idoin. Concessão gratuita,



Taiaoas

ov&vHaKnM

ESTA.130 DO XtlO

Edifício de pedra e cal, com 12m,3S Na Estrolla, interior da Fa-
de fundo e 19“ de frente, tendo Ijrica de Polvora,
«m puxado com 5“.43 sobre
7®. 90.

2 Idein com S® ,20 de frente c 60®,43 de Idem.
fundo.

Idem com 14“,40 idem . .Idem

4 Idem pequeno de tijolo, tendo 3®,10 Idem.
de frente o 4“,64 de fundo.

Idem de páo a pique de 9”»,7 de frente Idem
e 7^,65 do fundo, com um pequeno
puxado.

6 Idem de tijolo de tapamento com Idem
14®,63 de frente e 14m,23 de fundo
e coberto de zinco

.

Idem com o frontal de tijolo e pilares Idem
de pedra e cal, coberto do zinco, com
10®,63 de frente o 10®,5 de fundo.

Idem de madeira com coberta de Idem
zinco, tendo S® de frente sobre
12® de. fundo, sua construcção &
feita com columnas do ferro que
sustentam a coberta.

9 Idem de madeira sobre alicerces de Idem
alvenaria de tijolo, tendo pUares
de pedra e cal nos quatro ângulos
e coberta de zinco, medo 9“,S0
em quadro.

10 Idem de pedra e cal com coberta de IdemMco, tendo 9», 30 do frente o
.7“,10 íe .fondo.

VALOR

DA

ACQULSIÇÃO

OU

AVALIAÇÃO

DE JANEIRO

Oflicina do refinação de salitro Em bom estado.

Laboratorio Cbimico,arrecadação da Fabri- Este edifício 6ca e escnptono do mestre da l^^divisão. ctoria por umrf^i: SH
pbonica. Em bom estado.

OlBcina de ferreiro.

Idem de carbonização . • • • • •

Casa da balança . . • • • • Em bom estado.

Oflficina da prensa Lydraulica.
. Precisa de reparos.

Casa daspolvoras verdes



11 Edificio do madeira, do alicerces de Na Estrella, interior da Fa-

alvenaria do tijolo o quatro co- brica do Polvora.

lumnas do forro, coberto dc zinco,

tendo 12™, 10 etn qu.adro.

12 Idem do .alvenarLa de tijolo, tendo Idem

pilares de pedra o cal nos quatro

.ângulos e cobertos de zinco, tem

12'", 43 de frente e 11™,15 dc

fundo.

Idem sobre alicerces de tijolo c co- Idem

.lumnas de ferro, coberto dc zinco,

tendo SI",10 de frente e 12™,20

de fundo.

14 Idem dc pedra e cal , coberto de zinco, Idem

tendo G™,27 de frente c G“,06

de fundo.

15 Dous edifícios do podra e cal, cobertos Idem

de telhas. Ein cada um 3™,65 dc

frente e 4'“-,90 do fundo.

16 Edificio de madeira, de alicerces dc Idem

alvenaria dc tijolo, coberto de zinco

com columnas de ferro, com 10™,2S

de frente e IO"»,20 de fundo.

Idem de pedra e cal coberto dc Idem

telha, tem 6“,70 de frente e 6™,72
de fundo.

18 Idem dc 21'" dc frente e 7'”,r>() dc Idem

fundo. Este edificio ê cotistruido

sobre seis pilares de pedra e cal e

as paredes de taboas.

19 Pequeno edificio de madeira, sol>ro Idem cm frente á linha dc Tir(

alicerces de alvenaria de tijolo. .

coberto dc zinco, coin (V",.SÒ de
frente e 3"',55 de fundo.

20 Idem do pedra e cal. tendo r>t".50 Idem
dc frente o ã'",47 do fundo.

I^CORl'OR.\çãO

^ Cs

4I*l'LIC.VÇ.VO OUMJ.tVACüKB

Üllidna do granulaqão . Precisa de reparos.

Idem dc alizamento ...... . Em bom estado.

Deposito dc polvora...... . Idem

.

pflicina de scccagcm de polvora , , . Idem.

. , üin erpo de guarda e outro do portaria. Idem.

. . . . .
pillclna dc separação Idem.

Paiol de polvora........ Idem.

, Oniciaa das galg.aa ....... Idem.

Casa da pendula balisti a Ideui.
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21 Pequeno edillcio coni 4m,S0 cui

quadro

.

Na Estrella, em frente á linha

<Je Tiro.

• • • • • • • •

22 Idem composto de doxis lances, sondo

0 primeiro terreo coiil 22"‘,50 de

frente e 13'“,50 de fundo, o se-

gundo sobrado com 5™,20 de frente

ti 13»', 20 de fundo.

Idem, í esquerda do caminho
da Fabricado Polvora.

• • • • • • • •

25 Edifício da alveneria Jc tijolo, tem

33“,31 de frente o 9'“27, de

faado.

Ao bdo do qu.urtel das praç.".s

c.asadas.

• • • • ....

24 TJni palacete, edificio assobradado na

frente, um terraço tendo nove ar-

cadas e varanda de ferro, cor-

respondendo to centro da fachada

da fronte que <5 platibanda; ha
uma oscadaria composta de dous

lances de escada de volta. Medo

23®,37 de frente e 2S**'6(3, de

fundo
;
tem um puxado dcl0®,40

de frente e 5“', 04 de fundo.

N'.i rua principal da Fabrica

de Polvora#
1 • * * • • • s

25

\

Idem solidamente consttuido de pedra

de alvenaria de cantaria, tendo

20®,SO de frente e 2S™,10 de

fundo.

N'a Estrella, rua principal

da Fabrica de Polvora.

. ,

26 Grande edifício dc dous lances lateraes

tendo no centro uma.-írea. A frento

deste edificio medo MO’", 35 c o
fundo 37®, 5. 0 primeiro lance tem
37®, 5 dc fundo e 10"', 75 de frente.

A área mede 37'", 5 de fundo per

10® dc frente e o segundo lance

37®, 5 do fundo e 1S®,75 dc
frente.

Idem ...... « • • • • • • •

27 Depcndencia do edifício acima: X)m
puxado com 7®, 20 do compri-
mento 0 4®, 75 de largura. O
fondo do pateo é por este puxado
fechado que è dividido em dous
compartimentos.

Idcni, junto ao quartel com
frente para a área.

• • • •

28 Dous lances iguaos de edifício con-
struído de alvenaria de tijolo. Estes
dous lances são separ.ados por iim
terraço com arcadas. Cada um delles
tom 15'",90 de fronte e C'",73 de
fundo.

idem, entre o palacete velho o

0 alinoxarifado.
. . . . • • • •

o
O

5
CU
eiou
6

PARA

QUB

FIM

FOI

ADQUIRIDO

irPLICAÇÃO OBSEBViÇÕSS

1 Doposito de armas para exporiencias • , Em bom estado.

Com allcgorias
. . Em ruinas.

• • • • • • • • OtUcina de carpinteiro ..... Em máo estado.

• • • • • s •

I

Em bom estado.

• • • • Dcshabitíulo . , . . Está por terminar, já so aclia

em ruínas*

• • • •

k

Em bom estado.

• • • s s • • • ,Xadrez e solitari.% Idem.

• • • • • • « • 1O primeiro casa da ordem, e o segundo
.arrecadação de forragens.

Idem.
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29 Edifício tendo dous lances, o primeiro

com li"*,30 de fronte c 11 '”^75 do

fundo c o segundo 9"',50 do frente

e 14"', 50 de fundo.

30

1

1

idem pequeno em fórm.a de chalet,

construido de tijolo de alvenaria,

tendo õ"* de largura e liUjOtí de

fundo.

31 Idem de construcção solida de pedrn

0 ail, tendo 35"' de comprimento e

. 11*",30 de largura.

32 Idem do pedra e cal, com 3"',S de

frente e 7"', 55 de fundo.

33 Idem com 15"', 2S do frente c 15'", 61

dc fundo, tem um puxado para

diversas dependencias c é assobra-

dado na frente.

CONFI‘.O.NTAi;Ã()

Na KstreII.i, na rua principal

da Fabrica.

Mcin, ao lado do quartel.

Mein, na ruaprincipal da Fa-

brica .

No largo, cm frente á oflicina

(le carpinteiro.

Idoin, na rua principal|,da Fa-

brica .

34 Um extenso lance de edifício con-

struído de pedra c cal, tendo 35"‘,45

de frente e 2;'",13 dc fundo. Este

edifício é dividido em cinco prédios

de ns. 2 a 6.

Idem

35 Um prédio com 1£**',65 defronte c

11"',16 de fundo, e um puxado do

S'“,30 sobre 4"'. Nesta casa ha
uma sotéa na parte da frente.

Na Estrella, caminho do Fra-
goso.

36 Edifício de pedra o «il, tendo 11'",50

de frente e 6'", 10 de fundo.

Idem

37 Pequeno edifício com 5'",50 dc frente

c 12'", 14 do fundo, com um iicquono

pu\ado que servo du cozinha.

idem

38 Edifício com 5"'.C0 de frente e 11'",

7

de 1'undo e um pequeno puxado.

Idem

80 idern com 4"',70 de frente c 11'",96
dc fundo.

•

Mem

TITULO

DE

.VCQUISIÇÂO

1

NCORPOR.XÇ.VI

O

Desoccupado Idem

.

/

i

RcsiJencia tie ojicrano^ Precisa do reparos.

Moraila de operários ..... .ilJcm.

Idein • . Ideui.

Idoui ruinas.
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40

41

Edificíodedoiis lancoRom fórma de T,
tendo 0 primeiro 4"*,‘JS de trento c

1S®,73 do fundo o o sogiindo 3"',SG
defronte cl 2“‘,00 de fundo.

Ka Kstrolla, caminho <lo Fra
go.so

.

* • • •

Ideni dc páo a piiua, dividido em duas
habitações, ten 'o 14™ ,27 de frente
e S"‘,30 de fand).

I'lem
• • • • • • • •

42 Idcm de 16“,75 dc frente e S“,50 do
fundo.

Na Estrclla, caminho do Páo
Grande.

t • • • •

43 Idem de pedra e cal, tendo 10'«,75 de
frente e 10™,90 de fundo.

Idem
• • • • • • • »

44 Idem dê páo a pique, tendo O*",60 de
frente e 6™,S0 de fundo, com um
pequeno puxado.

Na Serra Tolha ....
• • • •

Í5 Idem, tendo 7™,80 de frente e 20™ 50
de fundo, tendo um puxado.

* Idem
• • • • • • • •

46

47

[dem, tendo 13“,45 de frente e 9m,10
de fundo, comprehendendo très
casas.

. * • • •

[dem do pedra e cal, tendo 17™,40 de
frente e 6™, 15 de fundo, tem um
puxado.

fazcQda. díi ^landioca
• • • • • • • •

48 1 dem, idem. . . ^0 o.strAd!i de rodíigem * • • • •

49 TJm prédio assobradado, tendo 15111 55 j

do largura c nm puxado para de-
pendências.

dem , . .••••«*

50 E.dificio com de frento e 9m 35 r

de fundo. ’ dem . .
• • . - • • • •

51 Idem de pedra ocal.de 9»,62defrente I
c 16»,99 de fundo.

dem ....
• • • •

58 1

0**,70 de frento o4»,50 de fundo.
lem . . • • • • • • • •

I
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O • • • • • • • Morada dc operários Km bom estado.

• • - . Uma oceupada e outra não Idem.

• • • • .... Kcside um empregado Idom.

• • • e « • • • Idem Idem

.

• • • • • • • • [dem Precis.1 de reparos.

• • • • • • • • Idem Em bom estado.

• • • • • • Idem Precisa de reparos.

• • .... Idem Ein bom estado.

. • • • • Idem Idem.

< • • • .... Cirurgião da Fabrica. Idem.

j

• • • • Residência de um empregado . . . . Em luinas.

« • • • • • • • Idem do ajudante da Fabrica.

• • • • • • • • Residem dous empregados Arruinado.
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63

Edifício em meia-agua com 12"* de
fronte o 4*'*,50 dc fundo e um po
queno puxado para cozinha.

Idem tendo G'“,30 de frente o 12'“,40

do fundo.

Idem, com 6“,-20 de freute e 10"*,30
de fundo.

Idem, com lance de pedra e c.al, tendo
25“,50 de frente e 9'u,27 de
fundo. Este edifício é dividido em
seis casas.

Idem de pedra e cal, tendo S“*.90
de frente e 7'**, 75 de fundo.

Dous ptqnenos edifícios de pcdr.a ci

caj na retaguarda dos precedentes.

Edifício de pão a prumo cim G*“ 25
de frente e 7'u de fundo.

Idem dividido em dons prédios, tendol
11*", 05 dc frente e 9*>i.20 de
fundo.

Idem do pão a prumo com 7»» 50
de frente e 7«*,42 de fundo.

’

ídém com 6*“,62 de frente o 11**» 3o
da fundo.

’

Idea com G^jGO de frente c 4>*»,C0
dc fundo.

’

Idea de páo a prumo com 6"*, 2 de
frente o 7'", 10 de fundo.

Xa cstr.ida do rodagem. .

Idem

Idem

I

Xa Estrella, ao lado da cha*
cara do palaa-tc velho.

^

Idem
. j

A' esquerda do caitiinho da
Fabrica

.

Idem.

I

Idea.

Xa Estrcdla, idem, idem.^

Idem.

Idem,

TITULO

DE

ACQUISIÇÃ<

OVÒVUOJUOOKI
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Edifteio com C“,10 de frente e
li^“,32 do fundo.

Na Estrolla, idom idom.

Idem de pedra o cal, tendo -iu>.7de

frente e 10 '",10 de fundo.

Km Pilões.

Qaartel da companhia, formando nm Rua das l'lores, na cidade de
quadrilaoero, cujos muros, lado e Ouro Preto.
froDtisiiicio voltados para Idstc •

adjacentes, ao primeiro constituem
as duas salas

, sendo o quarto for-
mado por um paredão o portão
pjara o campo.

Edifício de pedra e cal, cojn 7>«,1 Ouro Preto, ao lado da rua
do frento e 12»*, 6ã de fondo, co- Xova.
berto de telhas, internamento as-
soalhado e forrado de taboas. Em
torno da casa ha uin muro de re-
cinto paralelo ãs paredes, cuja
altura internamente é de 3*“,25.
variando, porém, externamente, por
cansa da irregularidade do terreno
que está afundado.

Jardim Botânico Ouro Pre

E!?£Xai:>o e>e

Grande cdificio com 5'", 75 dc freule
e S9'" de ilanco e vastas accommo-
dações para alojamento de ]jra(,'as.

cozinha, arrecadação o outras de-
pendências.

Xa Capital

Pequenas casas dc dous lances, de
porta e duas jancllas dc frente.

Terreno da antiga chacara
da Gloria.

üm terreno murado, tendo cm seu
interior um pequeno prédio, onde
resido o zelador da iuvernada.

Xo bairro Branco dc Santa
Anua.

J^'C0RP0RAÇ.\0

75 —
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Itapema, pefjueiio Furte coiistmiflo

antes de 1C60, sondo reoonslriiido

0 amado cm 1738 c desarmado eni

1S30 a 1S32. está em terrenos dc
marinha, sem terrenos amiexos.

Forte de Santo Amaro, no Morro
Grande, construído em 13S4 ? 13‘J!?,

tem 700 braças do frente e 300 de
fundo, está desarmado.

Fortaleza dc S. João da Hertioga,
aeba-se desarmada e abandonada.
As muralhas são dc boa construcção.

.\s muralhas da fortaleza constam
de diversos coaimodos que se achain
inliabitavcis pelo seu estado de
minas.

Cas.a de sobradode solida construe ;ão,
de pedra e cal

,
com paredes grossas

e bom reforçadas.

Edilicio de construcção solida, dividido
em dous lances pelo largo corredor
da entrada, sobre o qual abrom-se
dous xadrezes, porta p.ira a sala da
secretaria da subdelegacia do policia

e para o alojamento das jiraças.

Pequena con5truc;ão do peilras, encra-
vada em terrenos p-irlicnlares, no
logar denominado Jabaijiiara, ver-
tente— Senhora do .Monte Serrat.
Este edifício e um outro que lhe fica

proximo estão em terrenos perten-
centes ao Mosteiro de S. Kentn. E*
de fôrma quadrangular, tem de al-
tura a contardo sôIo7*n do largura,
sendo a pedra do feixo da abobada
quo 0 cobre cercada do uma mu-
ralha dc 2‘“ de altura c 0*“,7 de
espessura.

CO.VFROXTAÇAO

.\ S. E. da cidade de Sn.iitos

á margem do rio.

íi

o
o

a
p
o
3
H

Na barra do Rio Bertiosa,

Va Freguezia ilo

lo Kio Branco.
Visconde

No l.-vgo do Ladislão ,

ESTA.DO DO
1 Fortaleza de Paranaguá, está armada. Na barra da cidade do Pa-

possue no seu recinto uma capella,
uma casa para o commaiidante.’
quartel para praças c um paiol na
barra.

ranaguá.

V.VLOR

DA

ACvíüISIÇAO

OU

AVAI-ÍAVÃO

INCORPO&.1CÃO

O
lu

Trccisa de reparos



2 Cas.a terrea construída para deposito

dc artigos bollicos.

3 Idem.

TIm quartel de alvenaria em con-
struccão.

5 IJraa casa com 12™ de frente sobre
1S“ de fundo e 5™ dc altura, con-
struída de madeira de lei, coberta de
telha, com uma salae duas alcovas.

TJm puxado com 12™ de frente e
outro tanto de fundo, coberto de
telha, de madeira de iei.

Uma capella de 6™, 90 de fundo, con-
struída de madeira de lei, coberta de
telha, forrada e assoalhada e com
altar e paramentos para o ctilto.

Uma casa com engenho de moer
canna, comlS™,.õ dc frente sobre
17™ de fundo, de madeira de lei.

9 Uma olaria construída de madeira de
lei, com 7™ de frente sobre 25“ de
fundo, casa separada em telheiro
com 7'n dc frente e 7™ dc fundo,
coberta de telha.

10 Um quarto dividido em dous comparti-
mentos com 7™ de frente sobre
5“,5 dc fundo, dc madeira de lei

Fortaleza de Santa Cruz, de alve-
naria, tem capella e vários edifícios
também de alvenaria.

. X capella
está arruinada.

2 Idem de Ratones, de alvenaria,
as muralhas e depondenem estão
muito estragadas.

CO.VFROXTAÇÃO

Na capital

Idem.

Idem.

Na colonia militar do .Jatahy.

idem.

Idem,

[Na colonia militar dc Jatahy.

Idem.

J

ESXA1>0 I>E

Na ilha de Inhatomerim, na
barra do norte, ao lado do
continente.

Na extremidade do norte da
cidade do Desterro, em fron-
te ú ilha do l^tones na fóz
do rio deste nome.

VALOR

DA

AcqUISI^WO

OU

.IVALÍ.H-.IO

IN-CORPORAÇ.VO

Sunta Ca.tlia.rime

Registro do porto, está collocíido um pha- Considerada armada,
rolete perteucente ao Jlinislerio da Nla-

rinha.

Desarmada.
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3 Forte de Sanl*Anna, construido <le .iU Na extremidade do norte da

venaria, tendo em seu recinto um cidado do Desterro, em
quarto para guarnivão, casa do frente ao estreito.

arreciidaçSes
,
para o commandante,

.ajudante, medico e pharn].aceutico.

idein de S. João, de alvenaria, tem No continente em frente ao
uma grande área. No terrapleno forte de Sant’Anna e do
existem ruinas, a arsa õ toda es- estreito,

paijada o foi construida para resi-

dência do commandante.

5 EdiGcio do dons andares com 14®, 3 Praca do Palacio canto da
de (rente e 35“ 64 de fundo, divi- rua da Pedreira,
dido otn dons vastos salões, um no
pavimento superior e outro no infe-

rior, com divorsas aeconimodacões.

6rande odilicio com dous lances sepa- Praça do General Osorio, an-
lados por um aríb, por onde passa tigo campo do Manejo,
uma das ruas desta capital, tendo
dc frente i6'",16 para a praça
General Osorio e de fundo 44'”,õS,
accommodando dons batalhões dc in-
fantaria, p»ois que os rápidos lances
têm todas as dc[»cndencias neces-
sárias.

Edifício com vastas accommodações N'a montanha daBoa Vista .ao
(por concluir

),
tem um portão com sul da cidade do Desterro,

escada de alvenaria de pedra

;

ha um comiwrtinicnto para a se-
cretaria, outro para o medico,
uma pequena área, e muitas outras
vastas accommodaçOes piara os do-
entes j>rcsos, e enlermaria dos
officiaes; este lance do edifício está
prompito e bem asseiado, o outro!
em construcção t-jm as paredes!
lovantadas a ponto de receber o ma*
deiramento, con.seva-se em bom
estado resguardado da humidade.

Fortaleza do Nossa Senhora da Con- Na barra do sul em uma ilha
cei.;ao, construída de alvenaria, em frente á pontados Naii-
Icm casa para commandante. aju- fra"os.
dante, Pharmacia, arrecadação de

°

artilharia, residência para o almo-
xarife, um bem construído paiol do
alvenaria, piorém pelo abandono
breve estnrâo etn minas.
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Fortaleza da Larra da Laguna, de al-

venaria, com uma casa terrea que

servo de rcsidcncia do cominandante,
com li“,66 de rronte e 33'“, 3S de
fundo.

10 |Casa coDi de irento c4'“j4 de|

fundo.

11

12

13

Idem terrea de adobos, par.x residcncia

e quartel do commandante do desta-

camento, com 2"',C6 de íreule e
7“,4 dc fundo.

lidem idem para arrccadai.!ão de far-

damento e paiol de polvora.

14

15

Colonia militar de Santa Tlierez-a, com
casas para residência do director,
ajudante e escrivão, cadeia, phar-
macia e depositos; as quatro pri-
meiras foram ultimamento repa-
radas, sendo as outras duas con-
struídas novamente.

CüSFUO.NTAÇAO

Ao sul da barra da cidade da

Laguna.

0
K
O-

3

s

a
a
0
.j

Na cidade da Laguna

Na villa do Graça no Rio

S. Francisco.

S. Francisco Xavier do Sul

A’ margem do rio Itajaby.

Fortaleza do S. .loao da Ponta Grossa,
com unia sd bateria para o l.ado do
canal

; suas muralhas estão em
completa ruina, devido ao abandono
e ao local ser arenoso, o terreno
desta fortaleza 6 de 232 braças de
frente no sentido N. S. o de 174
de fundo medido e demarcado em
1824; neste tempo já eslava aban-
donada e habitavam com proprie-
dades velhas, seis indivíduos, o boje
aeus suecessores dizem ser proprie-
tários delia, sem titulo algum de
aforamento' e sustentam bonitos
prédios.

Edideio construído d«. alvenaria eui
1764 com 15‘“,S4 de frente c 14"',7.1
de fundo, Foi mandado apei.nr de-
vido ao seu estado . de ruinas em
1834,

Ao norte da ilha de S.nnla Ca-
tharina, na

x>0Dt,a de terra

do mesmo nome entre os
fortes do Papa c Palm.as.

A' rua do Livramento

TALOR

Ü.V

ACQUISIÇÀO

OU

AVALIAÇÃO

OVÒTHOaHOO.VI

0 terreno está aforado per»

petuamente, cm virtude da
ordem do Tribunal do Thc-
soitro, a Frac Cisco do Paula.
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Forte da Lagun.a, construido em 1S7G A'barra ds Lagun.a. . .

Uma aisa coberla de p.alh.a, feita pelo

destacamento dc S. Francisco Xa-
vier ilo Sul.

P.arad.a dc .Araguary.

Bateria dc Imbituba, constniid.a em
ISOl, na Armação.

Arm.ação »le Imbituba,

ESXADO I>0 RIO

Rua dos Andradas, Porto

Alegre,

ORA.]XI>E DO SUD

Arsenal de Guerra,

Novo edifício com Sd'»,.').! do frente Idein .

c 71'", 39 de fundo.

Dois edifícios de tijolo e cal, .soLre Ilka do Paiva,
alicerces de alvenaria.

Edifício de pedra, cal e tijolo . . Na ilhota da Pedra Branca

5 Uma chacara no arraial do Menino Suburhios do Porto Alegt
Deus, cotnprchondendo i.õi'", sobre Menino Deus.
20S™ quadrados, com r.a>a de mo-
rada c diversos edifícios e de]ien-

dencias.

Edificxo de sobrado de pedra e cal, Praça da In iopondencia, cm
com duas frentes, uma com 5S“',3G Porto Alegre,
para a praça da Independencia e

outra com 42*", 0 para o largo
do Portão, de fundos para o bccco
do Oitavo.

Casa terrea de pedra ecal com23>n,3, Rda do RiacLu-lo, Mnlo da
velha e cujas ternmos teora pouco do General Vasco Alv^s.

Poi-to Alegre.

Ollicinadc macbinas.

Paiol dc polvora c destacamento.

Casa da polvora

.

Labora torio Pyrotechnico,

(juartel do 13" batalhão de infantaria.

Idem da companhia de inválidos.
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Edifício torrco do pedra c c.il. ooni

sobrado cm Ibrraa do torreão
;
teia

de frente para a rua Condo d'JCu

53'“,6 defronte o C"‘,52 do fundo.

[Terreno com 50 braças piara cada um
dos tres lados da casa que.
tendo a frente para o rio, desap-
parcceu por explosão dc um raio.

10 Cisa. terrea de pedra, cal e tijolo com
um sobrado no centro, tendo de
frente riO'", 3S para a rua dos iVii-

dradas o de fundo 37'“,4 para a
praça Conego Tbomd

11 A.rmazem com 30“», 58 de fronte a
Este e 20'“,35 dc fundo a Leste,
com um terreno contíguo com
14“,3 de frente ao Norte o 30“', SS
de fundo ao Sul.

12 Edifício terreo, construído de pedra,
I tijolo e cal, com 72“,S2 de freate

ao Korte e S"* de fundo ao Sul
lendo no centro a casa do Estado-
ifaior e prisão, com 12“i 1 do
frente, Idem de sobrado de pedra
e_ cal com 34“,54 de frente .ao
Korte na frente de Oeste com
42“*,46 de extensão e no Sul S>“,5S.

13

14

Idem mandado construir pelo Minis-
tério da Guerra em 1S55.

Edifício e terrenos a uma superfiei
de 654, 416 braças quadradas m
Pontal da Barra, comprohendend
a A-talaia, confinando a SB. com
Atlântico, a NO. com oEio Grand
e NE. com terras particulares.

15 Ilha do Quebra Mastro no rio Cama-
cuam, com uma legua de compri-
mento sobre um quarto de largura

IG Ed^clo dc parede de tijolo dobr
de Dm

,9 Je frente e 5«i 6^ndo e

Outro idêntico.

Rua do Conde d’En, om Porto
Alegro.

No logar denominado Cryslal.

Na rua dos Andradas em
Porto Alegre.

i

Praça Municipal de Porto
Alegro. I

Ka cidade do Rio Grando .

jllba do Gonçalo . , ,

S. José do Norto. .• • • •

O primeiro no Jaguarão, rua
da Boa Vista; o segando
na praça D. Affonso.

TITULO

IIB

ACQUISIÇ.iO

IN*CORl*OR.VÇAO

9
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17 Edifício com 7">,^S do frente aS,
E. 5™, 5, com duas oaoias agua!
tontiguas. umaa 0. o com 13“, 3;
de frente e 3™, 3 de fundo e ontrs
a L. com 3"*, 52 de fronte e 3™,i
de fundo.

,
Jaguarão^ alto dos dous cor

s ritos á entrada da cidade,

)

t

{

* • • • •

•

• • • •

IS Terreno com 110™ de frente a N. E.
.e 165™ de fundo para o rio Ja-
guarão a S. E.

> • • • • • • • «

19 Uma área superficial d« 87™, 53 a
16™,53 quadrados.

No campo da Vacearia . •. • • • • • • * •

20 Terreno onde e.\iste uma casa desi-
gnada pelo nome de residenci».

Triumpho
• • • • • • • •

21 Terrenos. . . . Caçapava
• • • • • • • •

22 Edifício de pedra e cal a léste e fôra
da villa, com 101™,2 de frente c
1™,9S de altura e 0™,77 de grossura
acima do alicerce, na extensão de
SS™.

léste fóra da villa de Caça-
pava.

• • • • • • • •

23 1rerreno com 220™ de frente e 660™. 1

de fundo, confinando pelo norte
com a rua da Paz e ao sul com o
rio Vaccahy, onde foi construido um
grande quartel no anno de 1S83.

Sa cidade de S. Gabriel a
cav.alleiro do Paco Lagôa
no Vaccahy.

• • • • • • • •

24 Blincio de S. Vicente formado por S
nma área superficial de oito léguas
quadradas mais ou menos, com-
prehendendo seis grandes rincões
denominados: Império, Baracahv,
Carajureta, Trimbahubo, CavoeiVa
e Porto.

i. 'Vicente junto a S. Gabriel. • • • • • • • •

25 Um campo medindo mais ou menos Idum quarto de legua.

^

MU junto i estancia da
Caccra,

441000^000 ,» f • •

< •
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ArrucAçIo OUSUEVAÇÕES

• • • • 4 • • • Paiol Em ruinas.

• • • • • • • • Desoccupado Desapropriado em 28 de julho
de 1S49, por 600$, e des-

tinado a uma fortificação.

• • • • Colonia Militar de Caseros •V colonia esteve até a sua
emancipação em 1S7S en-
tregue ao JI i n is t e r i 0 da
Guerra.

• • • • • • • • Residência do commandante .... Hoje só existe o terreno.

« • • • Para con s-

trucção da
fo rtiiicação

pernsaente
fura e a léste

da villa.

,\s obras estão paradas desde

dezembro de 1836.

• • • • Des t i nad ó

para quar-
tel.

•

Começado a construir em 1S33
e suspensos os trabalhos em
1835.

• • • * . . . . 'Quartel do 32” batalbâo de infantaria e
'

do S® regimento de cavallaria.

Tem a denominação de forte de

Ca.xias, é ponto estratégico

para defesa da cidade.

Incorporado
em virtude

da lei de 21
de outubro

de 1843, n.

317.

Oceupado por particulares :b'oi dos Jesttitas.

» • • • . ... (3om a cavalbad.v do 1® regimento de ar- I

tilharia.

Comprado em 31 de março de

1874 a R. F. Bicea.
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26 Ediílcio do alvenaria de tijolo coberto Xa cidade de S. Gabriel,
de tolha e construído i>clo 1<> regi-

mento do artilharia.

27 Cas.i construída do pedra, cal e tijolo Rio Pardo, situado na praça
com 22“,22 de frente .ao norte, da Matriz.
14“,S aldste, comprehcndendo mais
12M,9S do frente ao norte e 2õ'“,52
a Idüte.

2S Idea, com 14ni,2 de frente oli^.SSde Na cidade do Rio Pardo, aca-

:
edmeado em um terreno de valleiro do porto do desem-

1S®,4 a leste por 4S“,4 de fundo ao barqne
norte e 66“ ao sul.

29 em ISOSa No alto denominado Manoel
1809 com 11. de frente ao sul e Bento, no Rio Pardo,
outros tantos de fnndo ao norte.

30 lidem terrea. ... x--• • • • • Na cidade de Alegrete.

f Proximo á cidade do Rosário

OU invernadas, confina pelo norte e
oeste com o arroio de Saycan

, ao
sul com 0 boqueirão do serro de’cy-
rino • a léste pelo rio Santa Maria.

32 Estancia de S. Gabriel
. Junto á villa de S. Borja

tiguo com 70“ 69 do frente e 1 10“
^ uruguaj . 1 4 d e s c-

de fundo. ’ tembro de
18 75 por

15:000$000.

Cidade do S. Borja<8“,32 de frente ao norte o 7“ 37
^ *

^e fi^do ao sul, compõe-se de pavi-
mento terreo e sobrado.

22:COO$000

w

ArrucAçÃo OIlSEaVAÇÕBS

Quartel tlol» rogimento de .artilharia de
campanha.

Idem do 12'* batalhão de infantaria.

• • •
•

I
• • • • Depositos de artigos bellicos.

Foi edideado

para piaiol

de polvora.

• . . . Destinada a

quartel
do iS“ ba-
talhão d e

infantaria .

I

Foi iacorpo-

rad

o

a 0

s

proprios na-

cionaes em
21 do outu-

bro do Í843.

Occnpado pela cavalhada e

Exercito.

Enfermaria militar.

Em ruinas.

Serviu de quartel. .A com-
missão de engenharia mi-
litar aproveitou o terreno

para novo quartel que está

construindo.

coudelaria do Foi estancia. Foram rescin-

didos òs contractos de dous

rincões que estavam arren-

dados .

Para quartel. Quartel do 5° regimento de cavallaria,
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35 Edifício construído ein terreno

que mede uma área superficial do

419,870>“,2.

1 Ma cidade que segue de Cagí
a Pelotas.

36 Casa com 18'", 10 de paredes mestras
0 coborta do tclbns.

Santa Maria da Bocea do
Monte.

1

37 Idem 10'*'X5O dc parede dc pão a
pique, coberta de taboinhas.

Idem
,

38 Idem IC^XãO, idem idem . , . Idem ....

39 Idem 8‘"X4, idem idem . . . . Wen

40 Prédio . . . Nít cidãiflc (lo Rio Gnindc do
Sul, Ijatahy.

j

•

41 Edifício denominado Quartel dos
Guaranjs, compõe-se de quatro
corpos perpendiculares entre si
fechando um pateo central.

*

Ao N. oO. terrenos do par-
ticulares. Ao 8. rua Ria-
chucloaL. rua Vasco .Alves.

•

42 :Prédio situado a 100'“ mais ou menos
do edifício da Escola Militar, com
um corpo saliento de C“,60 de lar-
gura e a lateral 42"', de solida
construetão.

No canto das ruas Vieira de
Castro e Sã Brito, em Porto
Alegre.

«

43 :rerreno na praça Jayme Telles, ar-
raial do Partenon, arenoso, cer-
cado de arame o tem uma área de
441'",134 quadrados, onde existe
um prédio.

Divide-Se 1 1<* lado da frente á
praça Jayuie Telles, com
65 i>*,30: 2" Lado da frente

ã

rua Veador Poito, com
6 j'**, 29; 3® lado divide coro
terrenos de D. Luiza Telles
Pires cora 66«,5: 4® lado
com terreno de José Soares,
no quadrante de N. O. E.
tem 66"',85.

«

44 I:,â^cio formado porqustro corpos que J
lecham um pateo do 123"*, XSS*" 5
e constituo um. rectangulo de 140**»
de frente sobre 42>*>,50 de ex-
tensão lateral.

am Porto Alegre, no campo
da Rédempção.

-

VALOR

DA

AC<;OtSIÇÃO

OU

AVALIAÇAO

INCORPORACAO

Scrvio do directoria d:i Coloaia Silveira Em bom eslado
Martins.

Em máo ostado.

Em rcijular estado.

Comprado a P. Virginia C.
iiorges. Aviso do Ministério

da Cuírra de 19-5-93.

Em ruinas.Extrahido do livro

de proprios nacionaes da

commissão de engenharia

militar do Eío Grande do

Sul.

Em bom eslado, idem idem

idem.

O prédio está oceupado pelo capitão do 25® Idem idem

.

batalhão de infantaria José Borges do

Couto e sua fainilia.

Edincio da Escola Rlilitar, bojo oceupado

pelo 25*> batalhão de infantaria.



— 94 -

o
9
<9
Id

O

•I

te
a
K
9

4Õ

DESCBI1'V.V0 COXPniiNTAÇÃO

46

47

Ediftcio construído na praça Municipal
tendo a facliada ou face principal
e a frente lateral voltada para ;

rua General Osorio. Tem dous pavi-
mentos; 110 inferior funccionam as
soeções do pessoal c do material do
cominando do 6® districto militar
e Auditoria ilo Guerra, sendo o sn
perior occnpndo jielo general com—
mandante do districto e sua fa-
mília .

Idem de dous andares, funccionando
nelles a aduiinistração da enfor-
maria e Pharmacia militares.

4S

Idem cujas parscles transversaes in-
ternas lecmO*“de comprimento cada
uma. Todas as paredes, tanto as
longitudinaos como as transversaes.
quer internas, ijuer cxtern.as, são dê
frontal do tijolo e tem 3J“,40 de
altura. As longitudinaos reforçadas
por pilares de 0,4 .=5X0,45 de secção,
guardando entre si a distancia de
3“ de eixo aeLxo. Tem sete portas
externas ecincointernas, 11 janellas
com caixilhos decorrer c mezzaninos
com caixilhos do uma só peça.

40

50

[Paiol construído cm um terreno nas
immediações do quartel' de linha
desta cidade do Rio Grande, deno-
minado geralmcnte Campo da .>^6x 10
Companhi.a. Tem 0>“,50 do compri-
mento 4'“,ri0 de vão interno e 1"' SO
de altura o é feito de taboas.

’

Praça Municipal, cidado

Rio Grando do Sul,

do

0

D
Çf
u
<

ao

fi

3
o
H
P

Rua Jatabv, Ki'o Orando do
Sul.

Fora do perimotro urbano, nas
proximidades das triuohei-

i*as que existiam aldni do
parque Rio Grandenso. )

/idade do Rio Orando

Casa situada a 100“ do quartel da
guarda do Chuy, compõe-se de um
corpo principal de cumicira central
com 10“ CO de frente o 3“,S5 de
tao e 2m^7o Je pé direito c dc
uma meia agua ligade a essecori>o.

Quartel da barra do arroio Chuy. cstil
situado á margem etquerda* deste
arroio ;c a 250"‘ de distancia do
marco da barra. Esto cdificioé di-
vidido transversalmenlo por uui
parede de frontal,
1'“,'00 dc altura.

teudo aiieiias

Rio Grande do Sul

Arroio Chuv

ovAvnvAv

no

oyòiiiabjv

vu

ao-iVA

incorporação

Quartel General c Coramaiido do 6 ' DiS'

tricto militar.

Euferinaria militar.

Casa do' commandante da guarda da linha

do Chuy.

Quartel das guardas 'do arrolo Chuy e

do passo dc S. Miguel.
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51

52

53

DRRCRirÇAO

Terreno cuja área tem a fórma <lc

pentágono irregular, couiprchen-

dida pelas: mas General Marques
Curiiçú, Riachuclo e Conde d'Eii

Edifício coin duas fachadas voltadas

respectivaiiiente, a principal jiara o

sul e a lateral para dste que com
UDi muro nas faces do N. O. fe-

cham uma drea bastante grande,
Jledo de frente 4õ'“,5. O estvlo ar
chitectonico observado em todas as

moldurasé o dorico;circainda smhas
as fachadas uma platibnnda com
balaustres ligados todos por uma
chapa de ferro. As madeiras empre-
gadas nesta construetão foram ea-

liund, louro e grapiapnnha.

54

55

5C

Tres reduetos situados aN. E. e L.
da cidade, em posições bastante

elevadas. Um tem 26'“ de frente

sobre 2S” de fundo. Os dons outro.s

reduetos são quadrados, um tem 29'“

de lado c comporta no máximo uma
guarnição de 160 pr.aças do infan-j

taria e no outro, cujo lado dde 31'".

essa guarnição poderá elevar-se a
ISO praças.

Rincão de S. Gahrid, no município
de S. Borj.a, está situado a oito

léguas da cidade de S - Eorja. Tem
142,656,000 metros de área e é

completamente fechado pelos rios

e arroios, á excepção de uma pe-
quena parte entre os dous marcos
cravados pelo centro da medição.

CONFRONTAÇÃO

Rua ou praça da Feira, ci-

dade dc J.aguario.

Encosta do serro denominado
da Polvora, Jaguarão,

o
14

9
n>
u
«>;

«i2

C

S
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O
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A Jí, E. da cidade de Sanf-
•4nna do Livramento.

Uma casa de alvenaria do tijolo, com
um terreno em que se acha este

proprio, que medo 70'",69 de frente
e 110“ de fundo.

Um quartel. Este proprio está situa-
do no supradito terreno o tem as
mesmas confronUições que ello, ú
coberto de capim e suas paredes são
de páo a pique. O prédio de que
80 trata êoectipado pelo 6<> batalhão
do infantaria.

Municipio dc S. Borja

Esto proprio é situado na face

da rua Cândido Falcão entre
as ruas General Andréa e

Primeiro do Março.

Fot comprado
pelo Gover-
no a 14 de

sete m bro
dc lS75por
15:000$000.

Terreno do estabelecimento em -Jaguarão.

Enfermaria militar de Joguarão.

Fortificac.ão em SanfAnna do Livr.amonlo.
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57 Uma olaria, listo proiirio c uma

olaria situada entro esta cidado o

o paço, em um terreno <]uc mede

'50"'.-5X10‘'‘.3 e está fabricando

telhas e tijolos para a constriioçâo

do quartel de cavallaria.

5S Um campo situado entre o Urugnaye
restinga S. João. Acha-se incluído

esto proprio nos numerados perten-

centes ã União.

59 Um <juartel formado por um quadro Situado ao sul da cidade de

fecliado em piarte por edificações e Bagé.

por muros, tendo de frente 79’“,4õ

« de fundo 54™. Ou.

Quartel em consíruecão etn Bagé,

situado na parte léste do terreno

pertencents á Fazenda Nacional.

ferreno em Bagé, este terreno acha-se

dividido em duas parles pouco mais

ou menos iguaes pelo trilho da

estrada ile ferro Southern Brasilian

Kio Grande do Sul.

Edifi-cio em que se achoma enfermaria

militar de S. Gabriel e a Phar-

macia, é um sobrado dc dous pavi-

mentos, situado na rua do Coronel

Tristão Pinto esquina da do Ge-
neral Mallet.

Dous armazéns construídos sobre a

parte extrema dos flancos da lace

dos fundos do quartel do 1“ regi-

mento dc artilharia.

Enfermaria militar no Rio Pardo, ostâ'

accommodada num veibo ediSciõ

terreo, situado na praça ila igreja

matriz canto da aclual rua Silveira

Martins, antiga ladeira.

IXCOBPOBJLÇÃO
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Tsrrenos do quartel da lorlalcza : esses

terrenos, que licain na margem es-

querda do rio .lacuhy, serviram

•utr'oro para edificações militares,

«ão situados cm logar alto o venti-

Jado e parlicularmenle proprio piara

edificação de um hospilKil militar,

porquanto todas as condições liv-

gieôicas são satisfeitas sobejamente.

Quartel do 3-'' botallião de infantaria. Praça do Comniendador \zo

situado na praça do Comniendador vedo, Jaguarão.

Azevedo, compõe-se de tres corpos,

fazendo face a referida praça pelo

sul. O corpo princiiial contém os

compartimentos seguintes : vestí-

bulo, xadrez, bibliolbcca e os quatro

alojamentos das companhias com as

respectivas reservas.

Fortificação do Caçapava, situada a
oeste da povoação. B’ uma obra do

caracter permanente c conslituo

um fortim
;
sua construcção. iniciada

no anno de 1850, foi interrompida

«m 1S57, ficando a obra no estado

om que se acha.

Quartel em Itaquy. Foi construído em
1861. soh a direcção do cironel da
Guarda Isaciona! Antonio Fernandes
de Lima, que então com mandava as
fronteiras. Divide-se internam ente
cm tres peças por duas paredes
transvorsaes

,
as pareiies são de

alvenaria de pedras toscas, tendo as
exteriores 0'“,50de cqiessura e as
divisórias 0'",20.

Casa de taipa e madeira com Cidade de Goyaz, rua da Fun-
do frente e 2S"‘,16 do fundo, con- dição. DivideaNOcomopa-l
tendo no meio uma área cem 5'“,C L-icio do Governador c aS E
de largura e G“,S82 de compri- com o proprio nacional onde

funcciona a Asscinbléa, a
O Ecoin a rua cia Funiliçâo

o N E com o beceo detrás

da Slatfi:,

Esta caia foi coostruida' ba
114 annos, mais ou menos.
Entregue ao Ministério da
Justiça para nella funccio-
nar# Juízo Federal, (A.v.

do 22 do novembro <jq

1901 .)
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2 Edifício construido do pedra e cal,

occup.mdo uma itroa de 5ü0d*“

quadrados, tendo vários comparti-

mentos 0 formando uma úrca no
centro.

Idem. no largo do Chafariz,

divide ao N com a casa Jo-
anna ,T. ífispirito $,anto, ,a

0 S com 0 beceo denomi-
nado Quartel, alícom a rua

da I3oa-Morto 0 a 0 K com
0 largo

.

Avaliado etn

20;000i> cm
3 do julho

do pelo

Juiz il 0 s

Fo i t 0 s da

Fazcuila.

3 Idem. idem de pedra e barro, com
7"*, 72 de frente c i 3 "', 6 i de fundo,

composto do um andar, tendo um
quartel para os vigias, de 6 ">.G0 do
frente o 7>n 4 dc fundo, 4"‘.40 de
altura, coberto do telha, com tres

janellas e duas porias de madeira,
paredes de páo a pique emboradas,
rebocadas c pintadas.

>'o campo denominado João

Francisco, nos subnrbios dá
cidade lie Goyaz. divide a
N Sc E com 0 dito campo.

Avali.-.do cm
SOO-^íÜOO em
3 de julho

de lS5 i

4 üm cdificio occiipando uma área de
724 "' quadrados, sendo suas paredes
externas; parto de pedra c cal e parte
de taipa

; uma parto do cdificio é
assoalhada 0 a outra ladrilhada,
dependcncias lateraes e outros com-
partimentos, além de um grande
quintal, cujo centro está oceupado
pelo dito edifício, com duas pe-'
quenas casas encravadas.

1

J

1

>*a capital divide, a 0 ?s com
e largo Miguel Gomes (hoje

quintal de João Cornelio
Brum) e duas propriedades
a 0 com a rua do mesmo
nome, a 0 S com a proprie-

dade do herdeiro do capitão
João da Silveira Pinho e a
E com 0 corrego de Ma-
noel Gomes.

20:000í, con-

Sbrmo 0 avi-

so do Minis-

1 e r i 0 ila

Guerra, de

23 do de-
zembro de

ISTO.

ESTADO DE

1 Quartel situado no largo da Matriz. Capital .... ....

2 Idem 110 porto da cidade, outr'ora
Arsenal de Marinlia.

Weni
• • • •

...

. • • •

3 Arsenal de Guerra Praça do General ^liranda
Reis, na capital.

.... . • . •

4 Edificio novo, de bonito aspecto. . Idom do Coronel Alencastro. • • • • • • • •

5 Idem no terreno denominado Couto
uo Magalhuos.

Idom
* • • •

í

-I

I

MATTO GtROSSO

. . . • • • • • Quartel do 21" batalhão de infanlari.a. . Soltrcu reparações.

• • • • • • • • Idem do S" batalhão do infantaria . .
Comquanto .*10 serviço do Mi-

nistério d.a Guerra, pertence

.10 d.a Marinha. Em con-

sequência de obras feitas

nltimamente é bom ò seu

estado.

....
j

OiEcinas do -Arsenal de Guerra .
Fizeram—se obras e é bom 0

seu estado.

• • • • • • • • Quartel General c Coiaraando do 7" Dis-

tricto.

• • • • • • • •
Está quasi om completa ruina.
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AITLICAÇ.VO OBSERVAÇOKS

Deposito polvcva. , Em. estado regulsr.

Laboratorio Pyrotecbnico Fizerain-sc obras.

Fabrica de polvora Em bom estado

.

Resto de um quartel
;

as

obras foram paralysadas

.

Em mão estado.

Enfermaria militar da guarni.;ão ültinsamente retocadp. Em
bom estado.

Quartel do destacamento ;
deposito de ar- Em máo estado.

tigos bellicos.

Idem do destacamento Idem.

Idem

(Em l)om estado.

Deposito de artigos bellicos. Estado regular.

Enfermariaari.a militar

Deposito do polvor.a
Em máo estado.

Quartel do destacamento.

Habitação do administrader. . .
‘ . Idem.

Quartel do destaavmento da cavalhada. . Idem.

, , , , .... . t
’ •lldon]*
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DESCmPÇÃO coxi'bo.\taí;Ão

Quartel provisorio. 1" ortaleza ilii baixo 1’araguay

( Coruuibã ).

24

Casa de cantaria

25

Armazém
. Idem

26

Idem.

Edifido noYo, de bom gosto . . . ijem

de pedra
^ ^ ^ alvenaria Na margem direita do rio

^"aragu.ay, na altura da
Bahia Negra, abaLxo de
Corumbá, do Ladario.

29
I
Fazenda do Betione

. Os seus confinantes são as
fazendas de Cbapuiã o Ja-
cutinga, não se podendo
avaliara área, visto constar
que grande parte está per-
tencendo á fazenda do
Jacutinga, ignorando-se
com ijue autorisação.

VALOR

I)V

ACQUISIÇÃO

OU

AVALIAÇÃO

IXCORPORAÇÃO



V



Empregados da Secretaria de Estado da Guerra

DIRECTOR

Gsnsral de Brigada liou, Francisco Manoel das

Chagas 1882 — Maio 6

(Servia como promotor publico em Cori-

tyba, *Ue 28 de Dez. de 1855 a 23 de Abril de

1S56
;
procurador fiscal da Thesouraria de Fa-

zenda do Pará, de 3 de Nov. de 1856 a 3 de

Abril de 1S57 ;
secretario do Governo do Pará,

^

de 6 de Julho de 1857 a 17 de Nov. de 1S5S;

\ promotor publico de Cabo Frio, de 19 de Nov.

de 1859 a II de Nov. de 1S60; chefe de secção

da Secretaria, de 21 de Nov. deste ultimo anno

a 6 de Maio de 1S82, em que foi nomeado di-

rector. )

CHEFES DE SECÇÃO

1.

a Ten. Coronel hon. Francisco José Alvares daFonseca. 1S97 — Dez, 27,

(Serviu na Repartição Fiscal da Guerra, de

7 de Jan. de 1S73 a 31 de Jan. de 1874, como

addido, e na Secretaria, na mesma qualidade,

dessa data a 12 de Maio seguinte, em que foi

nomeado praticante ;
amanuense, 2 ° oíficial e

lo, até 27 de Der. de 1897, em que foi no-

meado chefe de secção.
)

2.

a Ten. Coronel hon. Patricio da Camara Lima. . . . 1893— Março 21.

( Serviu na Repartição Fiscal da Guerra, na

Fabrica de Polvora da Estrella» na 4® Dire-



ctoria da Sea-etaria e na Pagatloria das Tropcás

da Côrte, de 20 ác- Maio de 1S54 a .23 de Ja-

neiro de 1S66 ;
amanuense, 2° ofiicial e i°, de 24

de Janeiro deste ultimo anno a 21 de Março de

4893, em que foi nomeado chefe de secção. )

PRIMEIROS OFEICIAES

Major lion. José Manoel da Silva ....... 1S91 — Jan. 20.

(Serviu r.a Secretaria, como addido, de

de Fev. de 1S59 a 30 de Out. de 1S60, sendo

nomeado amanuense em 31; 20 official até 20 de

Jan. de 1891, em que passou a )
•

Major hon. Manoel Yaz de Barros 1893—Março 21,

(Serviu como addido, na Secretaria e na Re-

partição Fiscal da Guerra, de 4 de Março a i de

Ag. de 1865, e de 2 deste mez a 15 de Março de

1878, como amanuense da Pagadoria das Tropas,

sendo nomeado amanuense da Secretaria em 12

deste ultimo mez e anno, 2° official até 21 de

Março de 1S93, em que foi promovido a official.

)

Cap. hon. Manoel Fernandes Machado 1S95 — Jan, 25.
'

(Serviu no Commando Geral de Artilharia,

como amanuense, de 19 deJulho.de 1S75 a 23 de

Março de 1S74
;
praticante da Repartição Fiscal da

Guerra, desta data a 30 de Dez. de 1S7S, tendo

sido nomeado praticante da Secretaria em 27

deste mez e anno; amanuense e 2° official até

23 de Jan. de 1S95, em que foi promovido a 1°

official.

)

Cap. hon. Mathias Teixeira da Cunha Junior. . . . 1S97 Dez. 27.

(Serviu na Secretaria, como addido, de 5 de

Ag. de 1S69 a t de Abril de 1874, data em que

foi nomeado praticante
; 2® official até 27 de Dez.

de 1897, em que foi promovido a i® official.)



Cap. bon. Alfredo. Carneiro de Barros e Azevedo . , , 1S99 — Fev. ro.

.
( Serviu como addido cie 4 de Dez. de 1873 a

28 de Dez. de 1S74, em que foi nomeado prati-

cante, e como amanuense e 20 oíiicial até 10 de

Fev. de 1S99, em que foi promovido a i» official.)

SEGUNDOS OFFICIAES

Cap. bon. Wencesláo de Oliveira Bello

y ( Serviu como amanuense do Arsenal de Guerra

da Côrte, de 18 de Abril de 18S4 a 9 de Maio de

1890; com exercicio na Secretaria, como addido,

até ser nomeado amanuense nesta ultima data. Foi

promovido a official em 24. de Fev. de 1891.)

Cap. bon. B*' . Prudencio Coíegipe Milanez ....
( Nomeado amanuense a 20 de Jan. de

1891, tomou posse em 29; 2° official em 21 de

Março de 1893.)

Cap. hon. Guilherme Antonio Lopes

( Nomeado amanuense em 24 de Fev. de

1891, tomou posse em 2 de Março ;
2° official

em 3 de Nov. de 1S94.)

Ten. hon. Valeríano Cesar de Lima. , . . . .

( Serviu no Arsenal de Guerra da Côrte,

como escrevente de 2^ classe de 12 de Jan. de

18S8 a 13 de Junho de 18S9 ; amanuense da Se-

cretaria da Policia, de 3 de Março de 1890 a 24

de Abril de 1891, em que foi nomeado ama-

nuense da Secretaria da Guerra ;
foi promovido

a 2® official em 27 de Dez. de 1897.)

Ten. hon. Samuel de Paula Cabral Velho. . . . . .

(Serviu como addido, de 23 de Jan. de

1890 a 17 de Dez. de 1S91, em que foi nomeado

amanuense
;
promovido a 20 official em 16 de Jun,

de 1899.)

1891 — Fev. 24.

1893—Març02i.

1S94 — Nov. 3*

1897— Dez. 27

1899— Junho i6*

¥
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Teu. grad. Laurenio Lago....•••••• ^9°'^ Julho 13,

(Serviu na Estrada de Ferro Central do

Brazil, como praticante extranumerario, prati-

cante e amanuense, de ii de Abril de 18S9 a

ro dè Maio de 1895. Nomeado amanuense da

Secretaria a 8 deste ultimo mez e anno, tomou

posse a II, e 2° oflicial a 13 de Julho de 1900.)

AMANUENSES

Ten. hon. Emilio de Uzeda 1894— Nov, 3,

( Serviu na Intendência dá Guerra, de 22 de

A-bril a 10 de Dez. de 1890, e na Contadoria Geral

da Guerra, de ii de Dez. de 1890 a 2 de Nov. de

1894. Nomeado amanuense da Secretaria em 3

de Nov. deste ultimo anno.)

Alf. grad, Antonio Baptista de Menezes, Be'em lettras. . 1S98— Set. 19.

(Serviu na Estrada de Ferro D. Pedro II,

como auxiliar do trafego, de 21 de Julho de

1885 a 31 de Março de 18SS ; como praticante, de

I de Abril seguinte a 30 de Junho de 1S91, e

como amanuense, de 1 de Julho de 1891 a 31 de

Agosto de 1892. Praticante da Secretaria da Agri-

cultura, de T de Set. de 1S92 a 19 de Set- de 1S98,

em que foi nomeado amanuense da Secretaria da

Guerra. Tomou posse a 20. Serviu no Exercito,

de 21 de Fev. de 1S83 a 24 de Dez. de 18S4,)

Alf. grad. Geraldo Horta 1899 — Jan, rS.

( Serviu no Ministério da Instracção, como

ajudante do archivista, de 18 de Março de 1S90

a 30 de Março de 1S94
;
no Ministério do Interior

de 31 do mesmo mez a 10 de Jan. de 1S99, como

amanuense. Nomeado amanuense da Secretaria

da Guerra em iS de Jan. de.ste ultimo mez é

anno, tomou posse a 20 .)



Alf. gracl. Pedro Nogueira cie Almeida. . ... .

( Serviu como 30 escripturarlo cUi Iiispe*

ctoria Geral do Serviço Sanitario do Exercito,

depois Direcção Gerai cie Saitde, de 17 de Junho •

de 1S95 á 12 de Jullio de 1899, em que foi no-

meado amanuense da Secretaria. Tomou posse

a 13. )

Alf. "gracl. Mario de Souto Galvão

(
Nomeado amanuense da Secretaria em 6

de Outubro de 1900. Tomou posse a S.

)

Alf. grad. Marcos Evangelista de Negreiros Sayão Lobato

(Nomeado amanuense da Secretaria em 22

de Abril de 1901 ; tomou posse a 24 . Serviu na

Caixa da Amortisação, como conferente, de 19

de Abril de rSS; a 27 de Agosto de 1S90.
)

1S99 “ julho. 2Í

1900 — Out. 6.

1901— Abril 22.

PORTEIRO

Ten. hon. José Maria Corrêa. 1SS2 — Março23.

( Serviu na Secretaria, como addido, de 25

de Junho de 1S65 a 8 de Out. de 1S66. Con-

tinuo do, Directoria Fiscal, desta data a 14 de

Jan. de 1S6S
;
ajudante de porteiro, deste dia

a 23 de Abril do mesmo anno ; continuo até 27

de Março de. i8S2, emque tomou posse do logar

de porteiro.)

•
. .

contínuos

Alf. lion. Ovidio Gomes da Silva Junior. . . . . . 1895 — Jan. 2.

- (
Nomeado em 2 de Jan. de 1S95. Tomou

posse as.)

Luiz Antonio da ConceiÇíão Medeiros . • 1S95 — Out. 15.

(
Noiiieado em 15 de Out. de 1S95. Tomou

posse na mesma data.)



Antonio Rodrigues Laiuiano. 1S97 — Muio 17

{'Noineadit em t~ clc Maio dc ií'97 * "i ornou

posse a 20. Serviu 110 RKerdto, de 12 (b Maio

dc 1SS7 a II do Abril dc 189.].)

Manoel Camito do Nascimento. ... . r , .

'

1900 — Julho 2*

( Nomeado cni 2 de Julho dc 1900. Tomou

posse a .| .

)


