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Espínola, mas que alo agora ainda se acha
Imprensa Naval.
Depois, como uma parte complemenlar. organizei a Instrucção para exercício dessa combaiv.ia,
que é o presente trai>allio, calcando-a tanto q\iantõ
possível sohre o projecto de meu distincto camarada
Capitão Alberto Porto Alegre, commandante da 1a
Companhia de Metralhadoras Pesadas.
Ora, desde que as metralhadoras no Exercito
são transportadas em marcha ás costas de muares,
não acontecendo o mesmowno Batalhão Naval, onde
a tracção é realizada pelo homem, achei melhor desviar-me um pouco desse ppojccto, de modo a tornar
mais simples as formaçõ* em meu trabalho, quer
lessoal, quer do material, dividindo-o, para facilidade de comprehensão, em três capítulos correspondentes ás três escolas de /ter-a, se/.rão e companhiti.
. Sendo a metralhadora considerada parte componente da infantaria, julguei ainda útil transcrevei'
do respectivo regulamento aquillo que se refere a
alinhamentos e movimentos.
,.-•". As divisões principaes de meu trabalho faes
como: commanclo do fogo das metralhadoras ri 1
escolas de peça e secção, exercício do tiro, reabastecimento e combate das armas automáticas, não

foram mais que ' adaptações nos ensinamentos 'da
Missão Militar Franceza em nosso pai/.
Q u a n l o á regulagem de ( i r o , repartição e'úbertm a de logo, pareceu-me melhor dilatar o assim
empregando o processo usado na Allemanha, devido
•a sua simplicidade, o que não trará prejuízo á hisirucçào, por ser presentemente applicada á Marinha
apenas a primeira p a n e do l ! . E. I. do'Exercito'.
O tiro indirecto, na m i n h a fraca opinião. dè've
constituir matéria para trabalho separado ;> ; mas,
i-omo as metralhadoras do Batalhão Nava.l são do
ivpo denominado pesadas, empregarão de certo esse
tiro em sua funeçào de órgão do fogo r e g i m e n t a l ,
pelo que me animei a dizer no llnal algo sobre elle.
extrahindo do artigo do Capitão Pargas Rodrigues,
publicado na "Defesa Nacional", os diversos casos
de pontaria expedita com M bússola e formulando
exemplos para sua completa elucidação.
Os assumptos relativos ás espécies de tiro, combate e limite do emprego do tiro indirecto são transcriptos quasi na integra do annexo n. II da 2 a pá rte
' D n. õ do Combate de Infantaria.
A bem da verdade, cabe-me confessar, ao terminar, <jue os desenhos das diversas formações foram
executados gentilmente pelo Segundo Tenente Álvaro Raynsford, a quem d'aqui agradeço a valiosa
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cooperação, o as luzes e coragem para que seguisse
- Avante ! — devo-as totalmente ao Capitão Libanio
Cu n l ia Mattos, do 3° R. I e um dos expoentes máximos da rainha das armas— a Infantaria.
Explicada dessa maneira a razão de ser do presente trabalho, diz-me a consciência que cumpri a
minha missão fielmente, desejando apenas que seja
de alguma utilidade aos camaradas do Batalhão
Naval, onde passei grande parte de minha vida
militar e esperando da benevolência d'aquelles que
me honrarem com a sua leitura a correcção das
lacunas que porventura existam, pois que, não
sendo mestro na matéria, aprendi, entretanto, ensinando e praticando.
Rio de Janeiro, 15 de Agosto de 1924.

MARCOS AUTRAN DE ALENCASTRO GRAÇA,
Capitão Tenente.

CONVÉM LER

Antes de ser iniciada a leitura deste modesto trabalho,
mais uma vez julgamos ser necessário repetir o que
citamos em os artigos ns. XI e XII, insertos em "O Paiz",
com o fim de melhor orientar áquelles que tiverem a
paciência de lel-os; e assim dissemos :
«Vamos fixar o effectivo da companhia de metralhadoras pesadas do regimento de fuzileiros navaes com
três ou quatro secções a duas peças.
Começaremos por uma peça que terá o seguinte pessoal : um cabo, chefe da mesma, um soldado apontador,
quatro soldados, atiradores, e quatro soldados, serventes,
dando-nos um total de 10 homens: um cabo e nove soldados. Uma secção de metralhadoras, com duas peças,
deverá íer, além do pessoal acima, duplicado, mais o
seguinte: um sargento, adjunto da secção, um cabo, chefe
dos dois armões, um soldado, agente de ligação e um soldado, corneteiro (signaleiro); por conseguinte, mais quatro
homens, que addicionados com os 20 homens das duas
peças, nos dão, para cada secção, um effectivo de 24
praças.
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Tendo-se o effectivo de uma secção de metralhadoras, e para saber-se o de uma companhia, é bastante
juntarmos mais o seguinte pessoal: um primeiro sargento,
encarregado do trem de estacionamento, um terceiro
sargento, telemetrista, um sargento, observador, um
sargento, topographo, um Cabo, amieiro, um cabo, chefe
de serviço de ligação, um cabo, das transmissões, seis
soldados, das transmissões, um soldado, agente de
ligação, um soldado, de saúde, oito soldados, esclarecedores, dois soldados, corneteiros (um signaleiro), dois
soldados, tambores (um signaleiro e um esclarecedor);
portanto mais 27 homens, que constituirão a secção de
cominando da companhia, os quaes addicionados aos 96
homens das quatro secções nos darão um effectivo de 123
praças.
Vamos fazer alguns considerandos sobre esta ultima
companhia de metralhadoras, pensando nós que metralhadora já constitue uma f u t u r a especialidade.
No próprio exercito nacional, já se pôde contar um
pequeno numero de officiaes especializados nessa arma ; e
os próprios regulamentos falam-nos do official metralhador
divisionário.
A guerra moderna, com a complexidade de petrechos
e material que emprega e a rapidez com que os põe em
acção, impõe as especialidades dentro da própria infantaria. Mas entendamos especialidade com a significação
de preparo pratico para uma dada funcção na infantaria
e não especialidade de carreira.
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Ora, a metralhadora sendo peça, não é artilharia, mas
entretanto, executa, com efficiencia, um tanto aproximada
em certos casos o papel que faz essa ultima arma, mormente se essa metralhadora .for pesada, por isso que ella
executa não só tiros indirectos por cima de tropas amigas,
como também tiros de barragem nas frentes de nossas
linhas, tirbs de inquietação, interdicção ou de enjaulaiiK-iuo
contra linhas inimigas.
Se essa metralhadora tem o emprego acima, não devemos esquecer que ella é um órgão de fogo regimental.
Apesar da metralhadora, qualquer que seja o seu typo,
ter o mesmo calibre de um f u z i l regulamentar, como seja o
Mauser, ella pôde ser considerada leve ou pesada, dependendo apenas do seu systema de reparo. Desde que unia
metralhadora, supponhamos a Hotchkiss, possa ser transportada sobre cargueiros e em acção ser adaptada sobre
tripeças, diremos que essa metralhadora é leve, pelo facío
de poder, com facilidade, acompanhar a infantaria em todos
os seus movimentos; quando essa mesma arma automática for adaptada sobre uma carreta, com duas viaturas,
diremos que essa Hotchkiss é pesada, porque esse systema
de reparo a torna menos apta para o emprego rápido e momentâneo em qualquer terreno e occasião.
Não confundamos as metralhadoras leves com-as pesadas; estas, são armas automáticas, que dão rendimento
máximo de fogo, devido á sua estabilidade no reparo,
permittindo-lhe utilizar extrema precisão até ás maiores
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distancias e, aquellas, com facilidade acompanham quasi
sempre a infantaria em todos os seus movimentos por
occasião da peleja.
Pesada não quer dizer, em si, peso (massa), e sim difficuldade em poder agir promptamente. As metralhadoras
pesadas são, como dissemos — um órgão de fogo regimental — poderosíssimo nas mãos do cominandante do
regimento de infantaria e as metralhadoras leves não são
mais que reservas de fogo subordinado ao commandante
de um batalhão.
As leves são empregadas no tiro directo contra objectivos densos a grandes distancias ou pontos de passagens obrigadas. As pesadas, quando agrupadas em
companhia, podem empregar o tiro indirecto e os demais
acima citados.»
' Em o artigo XII dissemos :
«Proseguiremos hoje nas considerações sobre as
metralhadoras, mostrando a importância dessas armas
automáticas.
Nem todas as metralhadoras têm o mesmo principio
de funccionamento, quer sejam os fuzis-metralhadoras, quer
sejam as leves ou pesadas.
Deixamos de lado os fuzis, para tratarmos apenas das
metralhadoras leves ou pesadas, as quaes, umas funccionam
pela força do recuo e outras pelo aproveitamento dos gazes.
Nas metralhadoras que funccionam pelo recuo notam-se:
-7) armas de culatra aferrolhada; b) armas de culatra não
aferrolhada.
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As armas de culatra aferrolhada podem ser de longo
ou curto recuo do cano.
Nas armas que funccionam por effeito dos gazes
provenientes da combustão da pólvora, existe uma tomada
para descarga dos respectivos gazes, e essa tomada pôde
estar ou em um ponto do cano ou na bocca da arma ou na
parte posterior da arma.
Especialistas no assumpto fizeram experiências nesses
ires processos citados acima, e notaram que as do primeiro
são as mais interessantes e as mais numerosas.
No meio destas encontra-se a Hotchkiss, que preencheu todos esses fins ; por conseguinte, a metralhadora automática Hotchkiss é uma arma automática de cano fixo,
culatra aferrolhada e que, devido ás suas vantagens
primordiaes sobre quaesquer outras, é chamada pelos
modernos escriptores militares francezes — a machina sem
nervos.
A importância da metralhadora é tal, que, no inicio da
ultima guerra mundial, alguns exércitos viram-se na obrigação de augmentar o numero delias, pois que possuíam
nos seus batalhões de infantaria apenas uma secção dessa
arma automática, e não eram as do typo Hotchkiss e sim
Saint-Etienne, que, pouco depois, foram substituídas por
aquellas, apesar de serem também bastante precisas, possuíam um mecanismo muito delicado, fácil de interrupções
continuas.
De que typo de metralhadoras deve ser constituída
essa companhia de metralhadoras desse regimento a se
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organizar? Suppomos que deve ser o typo Hotchkiss, o
modelo o mais moderno possível, com um systema de reparo o mais aperfeiçoado, contendo nelle os diversos órgãos
de pontaria, quer em direcção, quer em altura ou profundidade. Para que esta metralhadora nossa empregar tiro
contra avião, tiro indirecto e mesmo queira limitar o tiro
de ceifa, é necessário que ella possua ainda mais : a) tapachamma ; /;) haste de alongamento com supporte e niveis ;
c) limitadores de ceifa em direcção e altura.
Portanto, esta metralhadora, sendo assim aperfeiçoada
e possuindo uma potência de fogo formidável, poderá
suster na primeira posição o infante.
Se o seu systema de carregamento for rápido, isto é,
se, em vez descarregadores rígidos, for ella municiada com
cintas articuladas de metal flexível, ainda melhor será,
porquanto um só homem poderá dirigil-a.
No ultimo artigo falámos ligeiramente do emprego das
metralhadoras; porém, achamos conveniente voltar a esse
assumpto. Uma metralhadora leve ou aligeirada é sempre
mais pesada que um fuzil-metralhadora, tem mais estabilidade, é mais precisa e possue maior rendimento que o
referido f u z i l ; essa ultima metralhadora não pôde ser
incluída no grupo de combate sem risco de tornal-o tardo
e menos apto para o movimento.
A metralhadora leve, como já dissemos, é reserva de
fogo, subordinada ao commandante do batalhão, e tem por
divisa cobrir flancos descobertos do mesmo batalhão,
barrar alguns intervallos desprovidos de fogos e ainda
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rnais, reforçar pelo fogo toda a acção que precise ser mais
violenta e enérgica. As metralhadoras leves são empregadas
geralmente no flanqueamento e o seu emprego permitte
economizar, para a manobra, certo numero de grupos de
combate com os fuzis-metralhadoras.
As metralhadoras pesadas não são como as leves,
que podem acompanhar a infantaria em todos os seus
movimentos; ellas se deslocam mais raramente e só por
lances mais largos e previamente estudados, com alguma
precaução. Utilizando-se-lhes a precisão até aos maiores
alcances, prestam-se ao escalonamento em profundidade e,
com certas reservas, podem fazer por cima das tropas
amigas, como já dissemos, e q u a n d o agrupadas em companhia, tiros indirectos.
Terminando, suppomos ter dito algo sobre essas
maneirosas machinas de economizar infantaria.»

CONVENÇÕES:
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ESCOLA DA PEÇA
COMPOSIÇÃO

1. A peça é constituída de :
Cabo chefe de peça.
Apontador.
Atirador n. 1.
Atirador n. 2.
Atirador n. 3.
Atirador n. 4.
Servente n. I.
Servente n. 2.
Servente n. 3.
Servente n. 4.
As peças são numeradas seguidamente dentro da companhia, a
saber: 1a peça, 2 l peça, 3" peça, 4" peça, 5a peça e 6a peça.
DEVERES

DOS

DIVERSOS

ATIRADORES

2. O serviço do chefe de peça e do apontador consiste em
cumprir os commandos feitos durante o tiro; isso os occupa inteiramente, não lhes deixa nenhum tempo para outro trabalho.
O atirador n. l, quando a peça em acção, fica deitado atraz do
apontador e do chefe de peça, de maneira que possa tocal-os e
421
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FORMAÇÃO EM LINHA
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communicar-lhes as ordens sobre o fogo, de forma que sejam entendidas ; é ainda este atirador responsável pela transmissão das
ordens sobre o fogo ao chefe da peça e apontador, de maneira que
estes as entendam. Levantando a mão, elle accusa o signal recebido.
Os atiradores ns. 2 e 3 são : o primeiro, carregador e o segundo, ajudante delle, sendo que este ultimo, durante o tiro,
chama a attenção do apontador, quando chegar a occasião de introduzir novo carregador rígido. O atirador n. 3 ainda refresca o cano
e regulariza a pressão dos gazes, quando para isso receber ordens.
O atirador n. 4 é o homem de sobresalente. Elle logo corre
para onde tenha sido ferido ou morto um atirador e o substituo no
serviço. Além disso, elle ajuda onde for necessário, ficando um
pouco de parte, coberto quanto possível, e deve observar com toda
attenção a sua metralhadora para ver quando e onde é preciso
ajudar.
Os quatro serventes, que são os conductores do armão, transportam a munição para as peças, quando para isso houver ordem.
Em cada secção de metralhadoras ha um cabo chefe dos
armões, ficando os serventes subordinados a este.

f
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Figura n? 1

FORMAÇÃO EM COLUMNA

(Por um)

Formações
li. A guarnição de uma peça se reúne em linha em uma fileira
ou em columna por um.

•
2
3

Formação em linha

•
l*

•4--. Pesssoal : Os soldados, com intervallos de 80 centímetros,
ao lado, uns dos outros, na seguinte ordem, da direita para a
esquerda :

'

(Fig. n. I)

l". Cabo chefe de peça.
2°. Apontador.
3°. Atirador n. 1.

f
f

F i g u rã n . 2
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4°.
5".
6".
7".
8°.
9°.
10".

Atirador n.
Atirador n.
Atirador n.
Servente n.
Servente n.
Servente n.
Servente n.

2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Material : A metralhadora á frente e no centro do pessoal e a
três passos -de distancia.
r». A formação era linha é a mais adequada para revista e inspecção.
Formação em columna
O. Pessoal: Os homens collocados a 80 centímetros de distancia uns dos outros, na ordem estabelecida na formação em
linha (Fig. n. 2). Material: A metralhadora fica na mesma posição,
como em linha, sendo que o pessoal é quem vem formar á sua rectaguarda na distancia de três passos.
Formar para tracção
"7. Tanto da linha como da columna por um, passa-se para
tracção, ao commando:
"Formar para tracção
Marche ! "
O cabo chefe da peça vai se collocar á frente da mesma,
três passos de distancia; os atiradores ns. l e 2 entram pela
direita da carreta, guarnecendo os respectivos tirantes; os atiradores ns. 3 e 4 entram pela esquerda da carreta, guarne
cendo os respectivos tirantes; os serventes ns. l e 2 entram
pela direita do armão, guarnecendo o n. l o respectivo tirante
e o n. 2 vai segurar na cruzeta do mesmo; os serventes ns. 3 e 4
entram pela esquerda do armão, guarnecendo o n. 4 o respectivo
tirante e o n. 3 vai segurar na cruzeta do mesmo. O apontador
forma á rectaguarda da peça e a três passos da mesma.
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Alinhamentos
S. É essencial que a guarnição de uma peça, em linha em uma
fileira, ou em columna por um, esteja exercitada em alinhar-se
muito rapidamente, collocando-se os homens exactamente na mesma
linha, dando a frente para o mesmo ponto afastado, precisamente
a 80 centímetros de intervallo e quando em linha ou á mesma distancia, quando em columna por um, uns atraz dos outros.
Os alinhamentos são daJos pela direita, esquerda ou centro>
seja qual for a direcção para onde esteja voltada a frente. O chefe
da peça colloca previamente na nova linha o homem da direita (esquerda ou centro); a não ser que simplesmente queira rectificar o
alinhamento na posição occupada. Em seguida commanda:
"Pela direita (esquerda ou centro), perfilar".
Os homens da primeira fileira estendem immediatamente o braço
esquerdo para o lado e na horizontal; cada um vai apoiar o hombro
direito (ou a extremidade dos dedos da mão esquerda) na extremidade dos dedos da mão do visinho da direita (ou no hombro direito
do visinho da esquerda). CaJa homem, tendo assim tomado o respectivo intervallo, volta a cabeça para o lado da base afim de chegar
ao logar na linha e estará bem collocado quando a linha dos olhos
e a dos homens estiverem na direcção das do visinho do lado da
base. Assim, todos os homens darão a frente para o mesmo ponto
afastado. Como regra pratica, para perfilar, os soldados devem ver
com a vista direita (esquerda) somente o seu companheiro da direita (esquerda), quando olhar para a direita ou esquerda. Depois de
tomarem o intervallo e sealinhare.n ao commando "Firme", voltam
a cabeça e descem o braço.
O. Póde-se também reduzir a 25 centímetros os intervallos dos
homens na fileira. Para isto, ao chegar ao terreno e depois de tomada a formação previamente determinada, procede-se immediata-

mente ao alinhamento, com intervallos de 25 centímetros, á voz:
"Sem intervallo, pela direita (esquerda ou centro), perfilar".
Ao commando "Perfilar" os homens voltam a cabeça para o
lado da base, collocam o punho esquerdo fechado contra o cinturão,
acima do quadril, o braço no prolongamento do hombro, e chegam-se
para o lado do alinhamento até sentirem o contacto do cotovello
do visinho. Ao cominando "Firme", descem o braço á posição primitiva e voltam a cabeça para a frente. Rutomam-se os intervallos
regulamentares ao commando: "Retomar os intervallos entre os soldados— Marche". Os homens retomam os intervallos e alinham-se,
conforme as prescripções acima estabelecidas.
10. Estando a guarnição da peça em columna por um, os homens guardam entre si a distancia de 80 centímetros e, ao commando "Perfilar", estendem o braço para a frente na horizontal até
as pontas dos dedos encostarem nas costas do seu companheiro da
rente e, ao commando "Firme", descem o braço á posição primitiva.
11. Si a guarnição da peça estiver formada para a tracção, os
homens se alinham pela direita ou pela esquerda ou pela frente,
não sendo necessário executarem movimentos de braços, como foi
dito para o alinhamento de uma linha ou columna por u m .
Movimentos

12. Os movimentos em marcha são feitos ao passo ordinário
(ao passo, para o pessoal das viaturas), sob o commando :
"Ordinário

Marche ! "

E ao passo accelerado, sob o commando :
"Accelerado
Marche ! "
Os movimentos accelerados são feitos para os pequenos deslocamentos.
13. Os deslocamentos se effectuarão, quer em columna quer
em lin-ha, e mais habitualmente, na formação em columna, sob o
commando :
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"Frente para tal ponto
MarcJie", ou se o novo ponto
estiver 90"gráos á direita ou á esquerda "Frente para a direita ou
esquerda — Marche", sendo o chefe de peça o guia da marcha que
marca de cada vez a voz e por gesto qual a direcção para onde se
vai marchar, direcção essa que deve ser indicada por um ponto
do terreno. Esta direcção se faz, como para reunir a guarnição da
peça, da seguinte maneira: "Direcção a tal ponto". O apontador
da peça segue nas pegadas do cabo chefe de peça, mantendo-se
á distancia regularmentar, e o resto da guarnição acompanha o
movimento.
14. Para mudar a direcção da marcha, o commandante, aliás
o chefe de peça, indica o novo ponto para o qual se deve marchar
ou voltar a frente, commandando em seguida: "Direcção á direita
(esquerda) — Marche".
Elle próprio muda de direcção, tendo o cuidado de retardar o
passo para evitar o alongamento da columna. A guarnição da peç-a
acompanha-lhe os movimentos ; os atiradores, em geral, mudam
de direcção no mesmo ponto que o chefe de peça (em columna
por um, todos os homens da guarnição da peça mudam de direcção no mesmo ponto).
ir>. A guarnição de uma peça só marcha invertida para a retaguarda a titulo de exercício de maneabilidade ou para ganhar
terreno.
Ao cominando: "Meia-volta — volver", o cabo chefe de peça
vai tomar seu logar normal a dous passos na frente do apontador,
si estiverem columna por um ou a dous passos á direita (esquerda)
no alinhamento da fileira.
IO. A guarnição da peça volta á frente da viatura pela esquerda, quando para isso houver ordem, ou volta á frente da
viatura antes de se deslocarem ou mudarem de frente.
Quando a guarnição formada para tracção, a peça se desloca
ou executa o movimento de marcha, como preceitua acima.

Passagem de uma formação a outra
l T. a) Da linha para a columna por uni. Ao cominando :
"Columna por um

Marche!"

O cabo chefe de peça se desloca e os demais se collocam á
sua rectaguarda, como na figura 2. Isto é, vão se collocar á rectagtiarda da viatura.
b) Da columna para a linha em unia fileira. Ao cominando :
"Em linha

Marche!"

O pessoal da guarnição da peça entra á esquerda do cabo
chefe de peça, deslocando-se todo o pessoal para a direita, de
forma que a viatura fique no centro do pessoal da guarnição, e á
distancia de três passos (Fig. 1).
18. São prohibidos qtiaesquer outros commandos.
Armamento
IO. Os homens conduzirão o mosqtietão a tiracolo ou em
bandoleira, segundo for determinado. O mosquetão, quando a tiracolo, ficará com o cano para a direita. Devem ser armados com
pistola o l" sargento, o telemetrista, o observador, o apontador e
o atirador n. 2 e as demais praças com mosquetão.
Descarregar material
Í2O. Ao cominando :
"Descarregar material

Marche ! "

O cabo chefe de peça retira as caixas de ferramenta e accessorios, transportando-as a uns 15 metros da viatura; o apontador retira a peça ; o atirador n. 2 (municiador) retira o tripé ou o
supporte (adoptado neste Batalhão); os atiradores ns. 3 e 4, retiram
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os cofres de munição da carreta e o atirador n. l conduz um
balde com agua. Os serventes ficarão no armão, promptos a conduzir munição, quando pedida, e ao mesmo tempo reabastecem os
carregadores rígidos com a respectiva machina ou á mão, quando
for necessário, com auxilio de um cartucho.
31. Ao commando :
"Em bateria

Marche ! "

1°. a) Os atiradores ns. 2 e 3 armam o tripé no terreno, emq u a n t o o apontador procura collocar a metralhadora em seu reparo,
no que é auxiliado pelo cabo chefe de peça.
b) Os cofres de munição são collocados á esquerda do alimentador e com a abertura voltada para elle.
c) As caixas de ferramenta e de accessorios são dispostas do
lado opposto.

c) Os atiradores ns. 3 e 4 conduzem os cofres de munição da
carreta e o atirador n. l conduz o balde com agua e auxilia a
conducção da munição.
33. "A Hombro — Conduzir

Marche ! "

a) O cabo chefe de peça auxilia a separação da metralhadora
do tripé.
b) O apontador conduz a metralhadora, emquanto o atirador
r,. 2 leva o tripé, revesando-se com o atirador n. 3.
c) Os demais atiradores exercem as suas fttncções como anteriormente.
d) Os serventes, também como anteriormente.
31. Attingindo ao ponto em que a peça tem de estacionar, o
cabo chefe de peça commanda:
"Em Bateria

Marche ! "

Tomando o pessoal a posição do n. 21.
2". a) O apontador, junto da flecha, arma a peça ; o atirador n. 2
á esquerda da peça, na altura do alimentador; o atirador n. 3 ao
lado do atirador n. 2; o atirador n. l por traz do apontador, transmittindo os signaes recebidos; o atirador n. 4 a cinco passos da
peça e á rectaguarda; o cabo chefe de peça á direita da peça. Os
serventes como na posição anterior.

3^. A peça estando em bateria, o cabo chefe de peça commanda:
"Alça
Tantos metros".

"Transportar material"

Objective: tal ponto — tal linha

33. O material pôde ser transportado mediante os commandos:
"A Braços — Conduzir

Marche ! "

a) O cabo chefe de peça toma a dianteira e por gestos indica a
direcção da marcha.
b) O atirador n. 2 e o cabo seguram as pernas do tripé, previamente abaixadas, um de cada lado, emquanto que o apontador
segura a extremidade da flecha.

Cominando do fogo

O apontador colloca a alça na distancia dada.
O cabo chefe de peça mostra o objectivo, o apontador aponta
na direcção indicada e diz ao cabo:
"Prompto''.
Em seguida, o cabo chefe de peça levanta o braço verticalmente
para que o commandante da secção perceba o movimento, pronunciando em voz alta:
"Tal peça

Prompto".
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2G. Estes movimentos devem ser feitos de modo que não
sejam percebidos pelo inimigo,
í-í?". Ao cominando :
"Fogo".
O apontador age no gatilho ; o cabo chefe de peça procura observar os resultados do tiro, emquanto que os atiradores ns. 2 e 3
alimentam a peça.
38. Si o tiro cessa inesperadamente, o apontador abandona
o gatilho para indagar a causa da interrupção. Si não conseguir
corrigir o incidente, o apontador communica ao chefe de peça.
»£>. Quando a peça está de novo em condições de atirar, o
cabo chefe de peça levanta o braço e de novo commanda :
"Tal peça

Prompto".

Interrupção momentânea e retomada do tiro
Í5O Ao cominando ou signal:
"Alto fogo".
Todo o pessoal do serviço da peça repete o cominando. O
apontador deixa o gatilho, mas continua a observar o objectivo.
31. Ao cominando :
"Continuar o fogo".
O fogo é retomado com os mesmos elementos.
"Cessar o tiro"
:~Z2. Ao commando :
"Cessar o fogo".
O apontador abandona o gatilho, deita a alça, se estiver levantada. O atirador n. 2 retira o carregador rígido.

33. Ao cominando :
"Tal peça

Limpeza".

Procede-se á limpeza da peça.
34=. Si em seguida ao tiro torna-se necessário um deslocamento, o cabo chefe de peça commanda:
"Cessar fogo" — "Carregar material

Marche ! "

Procede-se como está indicado no n. 24.
"Cessar fogo"
"Transportar material"
Conforme os ns. 22 e 23.
"Inspecção das metralhadoras"
3£í. A inspecção das metralhadoras é obrigatória antes e
depois de qualquer exercício de fogo.
3G. A inspecção das metralhadoras é sempre feita por um
official ou sargento, antes de deixar o terreno dos exercícios.

II

ESCOLA DA SECÇÃO
- COMPOSIÇÃO

A secção de metralhadoras comprehende :
l primeiro ou segundo tenente-commandante.
l segundo sargento, adjunto da secção.
l cabo, chefe dos armões.
l soldado, agente de ligação.
l soldado, corneteiro (signaleiro).
Pessoal das duas peças.
£58. A reunião de duas secções forma o grupo de metralhadoras.
£?£». A secção de metralhadoras é a unidade elementar de
instrucção e de tiro.
4O. A escola da secção comprehende :
I — Os exercícios :
a) — De ordem unida.
b) — De maneabilidade.
c) — De combate.
II — O estudo das regras de execução da collocação em bateria
e o tiro.
III — Emprego das secções na offensiva e na -defensiva.
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FORMAÇÃO EM U H HA
(Uma fileira)

EXERCÍCIOS DE ORDEM UNIDA
41. A secção toma a formação em linha em uma fileira on
em duas fileiras e em columna por um ou por dois (para o pessoal).
Para o material — linha de peças e em columna de peças.
Em principio a secção marcha cm linha de peça; nos
caminhos estreitos marcha em columna de peças.
Formação em linha em uma fileira
(Fig. n. 3)

e o o O O O O O Ò Ó Ó

« o o o O O O O Ò Õ

Figura n? 3

FORMAÇÃO EM Li NHÃ
(Duas fileiras)

4.Z2. O pessoal das peças, á rectaguaTda dás mesmas', com
intervallo de 80 centímetros ao lado uns dos outros, na seguinte
ordem da direita para a esquerda:
Primeira peça:
1°.
2°.
3°.
4°.
5°.
6".
7°,
8".
9°.
10".
11".
12°.

Segundo tenente, commandante da secção.
Segundo sargento, adjuncto da secção.
Cabo, chefe de peça.
Apontador.
Atirador n. 1.
Atirador n. 2.
Atirador n. 3.
Atirador n. 4.
Servente n. 1.
Servente n. 2.
Servente n. 3.
Servente n. 4.

Segunda peça — Como está indicado no n. 4, da escola da
peça.
Observações — O commandante da secção formará á direita
da mesma guarnição e a três passos do sargento adjuncto, ficando
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FORMAÇÃO EM LINHA DE PEÇAS
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este a dous passos do cabo chefe de peça. O corneteiro (signaleiro), e o soldado agente de ligação formarão: o primeiro, á rectaguarda do commandante da secção e o segundo, também á rectaguarda do sargento adjunto da mesma fracção. O cabo chefe dos
armões, no alinhamento da primeira fileira e a três passos de
intervallo do ultimo servente da primeira peça.
O material: As peças ficam á frente e no centro de suas guarnições, á três passos de distancia das mesmas.
Formação em linha em duas fileiras
(Fig. n. 4)

<t:í. O pessoal das peças, á rectaguarda das mesmas, em
linha em duas fileiras na seguinte ordem, da direita para a esquerda— primeira fileira : cabo chefe de peça, apontador, l", 2", 3"
e 4" atiradores — segunda fileira : l", 2", 3" e 4" serventes, os quaes
cobrirão os quatro atiradores.
Observações : O commandante da secção, o sargento adjunto,
o soldado agente da ligação, o corneteiro (signaleiro), como no
n. 42, o cabo chefe dos armões, no alinhamento da primeira
fileira e a três passos do intervallo do 4° atirador da primeira peça.
O material: — As peças ficam á frente de suas guarnições e no
centro das mesmas, na distancia de três passos.
As formações em linha em uma ou duas fileiras são as mais
•próprias ás formações de revistas e inspecções.
Formação em linha de peças
(Fig. n. 5)

4,4=. A peça uma ao lado da outra, com intervallo de meia
viatura (comprimento) e o pessoal formado como para tracção,
conforme o n. 7.
O commandante da secção, á direita da mesma fracção e a três
passos de intervallo do sargento adjuncto, que formará a três passos

FORMAÇÃO EM COLUMNA POR UM

FORMAÇÃO EM COLUMNA POR DOIS
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de intervallo da peça da direita, ambos no alinhamento dos cabos
chefes de peças. O corneteiro (signaleiro) e o agente de ligação,
como no n. 42. O cabo chefe dos armões, entre os armões e no
alinhamento dos serventes ns. l e 4.
Formação em columna por um

(FiK. n. 13)

4£Z. Pessoal: Os homens collocados a 80 centímetros de
distancia, uns dos outros, na ordem estabelecida na formação em
linha em uma fileira, da escola da peça.
Material: As viaturas ficam á frente de suas guarnições, na
distancia de três passos.
Observações : O commandante da secção, o sargento adjunto,
o agente de ligação e o corneteiro (signaleiro) á direita da 1a peça
e a três passos de intervallo da mesma ; o cabo chefe dos armões,
entre as duas guarnições e no alinhamento dos cabos chefes de
peças.
Formação em columna por dous
46. Pessoal : Os homens collocados a 80 centímetros de
distancia uns cios outros, na ordem estabelecida na formação em
linha em duas fileiras.
Material: As viaturas como anteriormente.
Observações: O commandante da secção, o adjunto, o cabo
chefe dos armões, o agente de ligação e o corneteiro (signaleiro),
como anteriormente.
Formação em columna de peças
(Fig. n. 8)

41?'. A peça uma atraz da outra, na distancia de uma viatura e
as guarnições das mesmas, formadas como para tracção, conforme
o n. 7.
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Figura r\°. 7

Figura n? 6
COLUMNA DE PEÇA5
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O commandante da secção, á frente da 1a peça, na distancia
de 6 passos ; o sargento adjunto, á rectaguarda do commandante
da secção e a 3 passos do mesmo; o corneteiro (signaleiro) e o
agente de ligação, á rectaguarda do commandante da secção ; o
cabo chefe dos armões, á direita da T* peça, no alinhamento do
respectivo armão e a 2 passos de intervallo.
4=&. A secção tomará qualquer das formações acima mencionadas, segundo ordem de seu commandante. Si nenhuma indicação
for dada, a formação da reunião será a de linha de peça. As columnas por l e por 2, não sendo muito tácticas, só são empregadas
quando si tiver necessidade de se transportar o material por logares ou passagens estreitas.
PASSAGEM DE UMA FORMAÇÃO Á OUTRA

-lí>. Para passar da formação em linha em uma fileira para a
formação em linha em duas fileiras, o commandante da secção,
dará o cominando :
Tal secção
"Em linha em duas fileiras
Marche !"
Os serventes das peças formam á rectaguarda dos atiradores,
constituindo a segunda fileira, mantendo a distancia de 80 centímetros, tomando assim todos a disposição do n. 43.
O material : Também toma a disposição do n. 43.
EíO. Para passar da formação em linha em duas fileiras para
a de linha em uma fileira, o commandante da secção dará o commando :
Tal secção
"Em linha em uma fileira
Marche !"
Os serventes das peças se deslocam para a esquerda, ao cominando do cabo chefe de peça, e vão em seguida se alinhar pela
l' fileira, tomando todos a disposição do n. 42.
O material: Como no u. 42.
421

2
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!>1. Para passar da formação da columna por um, á formação
em columna por dous, o commandante da secção dará o cominando :
Tal secção

Ti4. Para passar da formação em uma fileira para a de CGlumna por dous, o commandante da secção dará o commando :
Tal secção
"Columna por dous

"Columna por dous

Os serventes das peças se deslocam ao comtnando do cabo
chefe de peça, indo f o r m a r á esquarda dos quatro atiradores, como
indica o n. 46.
O material: As viaturas fica-n á frente de suas guarnições, a
distancia de três passos, como no n. 45.
r»--5. Da columna por dous passar-se-á á columna por um, ao
cominando :
Tal secção
"Columna por um

Marche !"

Os serventes, ao cominando do cabo chefe de peça, fazem
meia volta e vão se collocar á rectaguarda dos demais atiradores,
coiíio no n. 45.
O material: Como indica o numero anterior.
;j>:5. Para passar da formação em linha em uma fileira para a
de columna por um, o commandante da secção dará o cominando :
Tal secção
"Columna por um

..........................

Marche !"

Marche!"

Marche !"

Ao cominando do cabo chefe de peça, todos se deslocam fazendo direita volver e vão se collocar á rectaguarda do cabo chefe
de peça, como no n. 45. A' voz — Perfilar ! — todos se alinham
pela sua respectiva peça.
O material: Como indica o n. 45.

Ao commando do cabo chefe de peça, todos se deslocam fazendo direita volver, tomando a disposição do n. 46. A' voz —
Perfilar! —todos se alinham pela sua respectiva peça.
O material : Como indica o n. 45.
Si*». Da Columna de peças para a linha de peças, o commandante da secção dará o commando :
Tal secção
"Linha de peças pela direita (esquerda)

.......

Marche !"

A segunda viatura vai se collocar á direita ou á esquerda da
primeira, tomando a formação do n. 44.
KG. Da linha de peças para a columna de peças, o commandante da secção dará o commando :
Tal secção
"Columna de peças pela direita (esquerda)...

Marche !"

CiT. Quando pela direita, a segunda peça vai se collocar á
rectaguarda da primeira e, quando pela esquerda, a primeira peça
vai se collocar á frente da segunda, como na formação do numero 47.
ííS. A secção faz meia volta volver nas mesmas condições
que a peça isolada.
Essas duas ultimas formações são as mais usadas quando a
secção em marcha.
£ít*. As secções são numeradas seguidamente dentro da companhia, do mesmo modo que as peças. A' 1 a secção, pertencem as
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l 1 e 2a peças ; á 2" secção, pertencem as 3* e 4" peças ; á 3" secção,
as 5a e 6a peças.
00. Nas marchas da secção isolada, o commandante marchará
onde for mais conveniente.
Exercício de maneabilidade
01. Os exercícios de maneabilidade teem por base as mesmas
formações da ordem unida.
O?2. Na columna por um ou na columna por dous abrem-se
as distancias entre os homens á ordem :
A tantos passos — "Abrir a distancia e.ntre os homens
Marche".
As distancias normaes são retomadas á ordem :
"Columna por um ou columna por dous

Marche !"

©ri. "Na columna por dous póde-se ainda abrir ou cerrar os
intervallos e as distancias ao commando :
Tal peça a direita (esquerda — na frente).
"A tantos passos de intervalloe de distancia..

Marche !"

As distancias normaes são retomadas ao commando:
"Columna por dous

Marche!"

O,i. Nas formações em linha, si bem que excepcionaes nos
exercícios de maneabilidade, as ordens para abrir e cerrar os intervallos e distancias são idênticas.
O!S. Os exercícios de maneabilidade devem ser realisados,
tanto quanto possível, em terreno variado e de tal modo que as
ordens dadas sejam transmittidas com rapidez. Procura-se obter
rapidez na execução, conservando sempre a cohesão e a ordem. As
ordens dadas inspiram-se sempre na forma do terreno e no fim especial, que tem em mira o commandante da secção ; tratar-se-ha muitas
vezes de manter os homens attentos pela execução do movimento.

OO. O commandante da secção é o guia da tropa. Momentaneamente, elle passa o commando ao sargento, quando tiver
que fazer qualquer reconhecimento.
&y'. Na columna de peça, abrem-se as distancias entre as
peças ao commando :
"A tantos passos — Abrir as distancias entre as peças
Marche !".
A distancia normal é retomada á ordem : "Columna de peça...
Marche!".
O8. Na linha de peça póde-se ainda abrir ou cerrar os intervallos entre ellas ao commando :
Tal peça a direita (esquerda).
"A tantos passos de intervallo

Marche!"

O intervallo normal é retomado ao commando :
"Columna de peça

Marche !"

Ot). Uma secção escalonada pode-se abrir ou cerrar o intervallo e a distancia, ao commando :
"Primeira ou segunda peça, a tantos passos de intervallo e de
distancia
Marche !''
As distancias e o intervallo são retomados ao commando :
"Em escalão pela direita ou esquerda

Marche l"

N. B. O intervallo de uma peça á outra é de meia viatura e a
distancia é de uma viatura, quando em columna de marcha ou de
estrada.
*?(>. A marcha de approximação é caracterisada pela disposição que toma o pessoal das peças em largura e profundidade. Em
principio, a secção marcha em columna de peça ou escalonada.
Excepcionalmente a secção poderá marchar em linha de peça.
TM. Para passar a formação de ataque o commandante da
secção manda descarregar o material e transportar o material, que é
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transportado á braço ou no hombro, como ficou dito em os números
21 e 22. O pessoal da peça, separa-se do pessoal do armão, que
ficará abrigado em logar conveniente.
V&. Por ser de capital importância, deve-se nos exercícios de
maneabilidade insistir com os homens, para que tomem entre si,
pelo menos, o intervallo de cinco passos, isto é, na columna
por dous, e o conservem durante os deslocamentos. Em virtude da natural tendência que têm os soldados de se unirem
uns aos outros, ou para junto do commandante, será bom
exercício determinar frequentemente intervallos maiores de cinco
passos.
"T": í. Constantemeiite, ao desenrolar-se um exercício, farse-ha a supposição de que os graduados foram mortos ou feridos.
O sargento substitue o commandante da secção ; o cabo mais
antigo, o sargento ; o apontador, o chefe de peça ; o atirador n 2,
o apontador ; o atirador n. 3, o atirador n. 2; o atirador n. 4,
substituirá, quando preciso for, a qualquer homem da guarnição
da peça.
Si se der a baixa de dois ou três soldados, sob a indicação do
cabo chefe de peça, dá-se o acctimulo de funcções ; se, emfim,
restar um único homem, este assjgura por completo o serviço da
peça, que só deixará de funccionar, quando não existir mais
nenhum combatente. E' o espirito de sacrifício que todo metralhador deve estar compenetrado.
T'-i.-. Os soldados mais intelligentes devem adquirir a necessária pratica para o desempenho das funcções de cabos chefes de
peças e estes a de sargentos.
TT:». Os exercícios de maneabilidade, em que o soldado goza,
a despeito de tudo, de certa liberdade e relativa independência,
devem terminar por outro de ordem unida, afim de reintegral-o na
ideia exacta da cohesão e disciplina da fileira.
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Exercício de combate
f O. Os exercícios de combate têm por base a applicação de
hypotheses tácticas simples, tendo por fim a instrucção technica e
os exercícios de maneabilidade.
Têm por fim :
l". Fazer com que as secções possam agir em ligação entre si
ou com grupos de combate, quer sob indicações do instructor, quer
sob iniciativa própria.
2". Habituares quadros ao exercício do commando de sua unidade no combate, desenvolver o conhecimento do terreno, golpe
de vista e espirito de decisão, por em applicação o ensino concernente ás propriedades da metralhadora, as regras de execução de
tiro, o reabastecimento cm munição, a substituição do pessoal,
transmissões, etc.
W. Os exercícios de combate são executados de dia e de
noite, no principio, para as metralhadoras unicamente, em seguida,
o maior numero de vezes possível com grupos de combate.
Reabastecimento
T^ÍS. E' da mais alta importância que o reabastecimento em
munição seja assegurado de uma maneira constante.
T^O. Na occasião da abertura do fogo, cada metralhadora deve
dispor nos seus cofres de 2.500 tiros.
8O. Quando existir um abrigo nas proximidades das peças,
ahi é disposto um pequeno aprovisionamento de munição, segundo
ordens do commandante da secção.
í-31. Os atiradores encarregados do municiamento organizarão, sempre que for possível, abrigos para depositar a munição.
E1 assegurada também nas proximidades das peças uma provisão de agua.
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8S2. A" indicação de reabastecimento, feita pelo commandante
da secção ou chefe dá peça, os serventes conduzem caixas de munição cheias, que são dispostas junto ás peças, trazendo as vasias,
que são levadas para os respectivos armões, afim de serem substituídas.
83. Os caminhos utilizados para tal fim, devem ser cuidadosamente escolhidos, para evitar perdas inúteis de homens na occasião
do transporte.
84. A carga de cada armão é retirada segundo indicação do
cabo chefe do mesmo. Quando a carga de um armão estiver exgottada completamente, passar-se-ha a reabastecer os carregadores
rígidos ou articulados, com auxilio da machina de carregar, ou
recalibrar á mão com auxilio de um cartucho vasio.
8£>. O reabastecimento em munição é assegurado pelo trem
de combate, segundo as ordens do commandante da companhia de
metralhadoras, seja em carroça de munição ou mesmo em cargueiros.
8*3. Quando uma secção estiver agindo em combinação com
uma companhia de infantaria, si o commandante da secção verificar
que o reabastecimento difficilmente será assegurado pela companhia
de metralhadoras a que pertence, recorrerá ao commandante da
unidade de infantaria, para que este, sem demora, lhe forneça a
munição necessária.
ST"1. O sargento adjuncto da secção é particularmente encarregado de garantir o reabastecimento de munição, pondo ao corrente da situação o commandante da secção sobre a disponibilidade
existente em cartuchos.
Collocacão em bateria
88. Durante a progressão, o material é conduzido nas viaturas, que são puxadas á mão pelas respectivas guarnições.
8í>. Antes de se entrar em acção, o material é retirado como
foi dito na descarga do material de uma peça, sendo depois trans-

portado para a primeira posição de abrigo, depois para outras
posições de abrigo, si for conveniente. A escolha dessas posições e
o meio de dar as ordens relativas á sua occupação são attribuições
do commandante da secção.
00. Aos cornmandos:
Descarregar — material.
Transportar — material.
Os chefes de peças e os demais homens das guarnições das
peças procedem como nos ns. de 20 a 23, sendo cada uma das peças
conduzidas para a posição indicada.
01. O sargento da secção dirige a marcha pelo itinerário
que lhe for determinado e na formação apropriada ao caso. A
marcha da secção dá-se de posição de abrigo á posição de abrige,
até a occasião em que o seu engajamento torna-se imminente.
&2. Ao commando:
"Em bateria
procede-se como no n. 24.

,

Marche !"

Si o commandante da secção notar que ha perigo para os atiradores, á entrada simultânea em posição, e si não houver urgência,
dará o cominando:
"Em bateria homem por homem

Marche !"

entrando cada um na ordem de sua collocação.
O commandante da secção pôde ordenar este movimento successivamente peça por peça.
£»cí. Compete ao conimandante da secção fazer pessoalmente
os reconhecimentos (itinerários, posições de descarregamento, de
abrigo e de tiro). Nestas Condições, elle passa o cominando da
secção ao sargento, e procede aos reconhecimentos acompanhado
do agente de ligação, transmittindo á secção as indicações relativas
ao itinerário, formação a adoptar e a ultima posição de abrigo,
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onde serão tomadas as disposições de combate. Em certos casos, o
commandante da secção, pode fazer-se acompanhar do sargento.
04. A escolha de posição de tiro da secção é determinada de
tal maneira, que as metralhadoras produzam o máximo rendimento.
OEí. O commandante da secção determina a collocação de
cada uma de suas peças, indicando qual a posição que deve ser
dada á metralhadora.
Outrosim, fixa a posição do telemétrista, quando houver na
secção.
Os chefes de peça dirigem-se rapidamente ás posições que lhes
forem indicadas, recebendo logo após um objectivo e a alça.
OO. Este objectivo pode ser: uma tropa contra a qual o fogo
vai ser abarto, uma fracção de tropa amiga, que será apoiada
no momento preciso pelas metralhadoras, já em t osição, seja um
ponto do terreno em que obrigatoriamente o inimigo tenha de
atravessal-o.
&?. Toda a metralhadora em bateria é apontada sobre um
objectivo determinado.
05. O pessoal do serviço das peças deve ficar nas proximidades das mesmas, deitado e abrigado, até o momento da abertura do fogo. O material deve ser encoberto tanto quanto possível,
com galhos de arvores, ramagens, etc.

100. A visibilidade da secção no movimento a braços é
considerável. Si o commandante da secção julgar conveniente
mandará:

Mudança de posição
OO. Quando a secção em bateria tem de mudar de posição, o
commandante da secção indica aos cabos chefes das peças, as
novas posições que devem occupar suas peças e em seguida commanda:
"A braços ou ao honibro — Conduzir

Marche !"

O reabastecimento é immediatamente assegurado na nova
posição.

"Homem por homem — Em bateria — Marche!"
101. Quando a mudança de posição exige um longo deslocamento, o commandante da secção commanda:
"A braços ou ao hombro—Conduzir"
"(Tal formação)
Marche !"
O pessoal do serviço da peça toma a formação indicada.
1O53. Si o terreno e a situação táctica opermjttem, os armões
serão transportados para mais perto de suas peças.
Tiro

1OÍ3. A secção de metralhadoras é a unidade de fogo.
1O4. A regulação e a conducta de fogo, pertencem ao chefe da
secção, dependendo a sua boa execução, da calma, habilidade e
attenção do apontador.
lOCí. A escolha dos objectivos, a abertura do fogo e a intensidade do tiro são determinadas pela missão e pela situação
táctica da unidade, que a secção de metralhadoras tem por missão
apoiar.
1OO. O tiro habitual da metralhadora é o tiro deblocado. Diz-se
que o tiro é deblocado, quando a alavanca que prende a metralhadora ao seu reparo, acha-se livre ; ao contrario, diz-se que o tiro é
blocado, quando a alavanca prende a metralhadora ao reparo-tripé.
O tiro deblocado é executado sem ceifa sobre um objectivo
delgado, tomado de flanco e sobre uma columna tomada de frente.
IO?'. O tiro deblocado (sem ceifa ou com ceifa) é igualmente
empregado para bater, por um tiro executado de flanco, uma zona
de terreno em que se procura impedir o accesso ao inimigo.
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1O8. O tiro blocado, concentrando as balas numa frente
miuto estreita, somente se justifica em casos particulares, taes
como : tiro em passagens estreitas, tiro de enfiada a pequena distancia e tiro em objectivo de pequenas dimensões e bem assignalado.
1OÍ>. O modo do emprego da metralhadora em tiro directo é
em flanqueamento.
Execução do tiro
110. Para a execução do tiro o commandante da secção commanda:
Alça—Tanto
Objectivo -- Tal ponto — (tal linha)
Tiro deblocado sem (ou com) ceifa ou tiro blocado.
Tal peças (ou para as duas peças)
Fogo.
Em cada um desses commandos, os cabos chefes de peças e
os demais homens da guarnição executam o que prescreve no numero 25.
O fogo continua até que o commandante da secção ordene:
Alto — fogo
ou
Cessar — Fogo
Que é repetido pelos atiradores n. l, aos chefes de peça e apontadores.
111. Após a execução de cada tiro, o chefe de peça communica ao commandante da secção o consumo da munição e bem
assim o numero de cartuchos existentes.
112. Si depois de ter ordenado : Alto — Fogo, o commandante
da secção quizer retomar o fogo sobre o mesmo objectivo, commanda :
Tal peça (ou as duas peças)
Fogo

11*3. Si o commandante da secção achar necessário rectificar
a alça, ordena:
Alto — Fogo
Alça — Tanto
Fogo
114. Si o commandante da secção quizer mudar de objectivo
purante o tiro, commanda :
Alto — Fogo
Alça — Tanto
Objectivo — Tal ponto — Tal linha
Tiro deblocado sem (ou com ceifa) — ou Tiro blocado
Tal peça (ou as duas peças)
Fogo
11E>. Si a direcção do novo objectivo obrigar a uma modificação na frente da bateria da secção, o commandante da secção
dará o commando :
Cessar — Fogo
Mudança de objectivo
Objectivo — Tal ponto — ou Tal linha
Designa o novo objectivo e si possível define a situação em
relação ao objectivo precedente; si ha logar, indica aos chefes
de peças novas collocações.
11O. Depois de um tiro de alguma duração, quando o commandante da secção julgar ser preciso uma limpeza, commanda :
Tal peça — Limpeza
O commandante da secção nunca deverá mandar fazer a limpeza das duas peças simultaneamente. Desde que a limpeza tenha
sido feita e que tenha havido o resfriamento do cano, o cabo chefe
de peça dá a indicação :
Tal peça — Prompto
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As communicaçõcs ou ordens do commandante da
secção, podem ser feitas por meio de signaes.
llS. O apontador por sua própria iniciativa suspendo o fogo,
em dous casos: a) Quando o objectivo que lhe foi determinado
desapparece, retomando, de novo, o tiro sem outra modificação, si o
objectivo de novo apparecer; b) Quando se der um incidente de tiro.
Nesse caso, prende immediatamente a metralhadora. O incidente desapparecido, solta a metralhadora, retomando o tiro sem
outra indicação. Num e noutro caso, o cabo chefe de peça segue
com attenção as operações do apontador, intervindo si julgar
necessário.
llír». Si o tiro estiver terminado, o cabo chefe de peça verifica si não existe nenhum cartucho na peça, procedendo em
seguida o commandante da secção á inspecção das peças, como já
foi anteriormente indicado.

e participa ao commandante da companhia as medições feitas.
Convém muito que este telemetrista, faça um rápido croquis com
as indicações das distancias medidas. Os objectivos que surgirem,
devem logo ser assignalados ao commandante da companhia e
depois feita a medição da distancia. Nas medições, de par com a
rapidez, vem em primeira linha a exactidão e a segurança. Pois
uma distancia mal medida, pôde produzir completo insuccesso do
tiro sendo preferível, levar um pouco mais de tempo a fazer a
medição e operar com mais exactidão. Durante o fogo o observador visa constantemente o objectivo, examina se nelle se produzem alterações ; se o inimigo soffre perdas, se os pontos de
chegada estão bem situados, etc.
Todas as observações feitas pelo observador são coinmunicadas ao commandante da companhia, que deverá estar perto do
mesmo commandante.
1524 — Existem diversos telemetros-portateis, para a medição
de distancias, e dentre estes o mais pratico é o telémetro reflector,
cujo emprego abaixo se descreve: Collocando-se na frente do alvo,
o operador faz direita volver, quando a imagem do alvo cahir no
prisma vindo da esquerda, e esquerda volver, quando se der o
contrario.
Desvia o cursor de maneira que a porção da face do vidro de
baixo do R fique descoberta, e segura o instrumento pelo annel
entre os dedos pollegar e indicador; quando em direita volver,
com a mão direita, quando em esquerda volver, com a mão
esquerda.
Leva-se o instrumento á altura dos olhos, afastando estes de
uma grandeza approximadamente igual a duas larguras da mão.
Procurar ver pela janella R a imagem do alvo e, olhando-se tangencialmente pela face superior do instrumento, vise-se um alvo
auxiliar.
Quando a imagem do alvo coincidir com o alvo auxiliar, o

Regulação do tiro
ISO. A falta de uma regulação precisa, tem uma influencia
capital, pois os erros de 59 metros, diminuem sensivelmente o
rendimento do fogo ás distancias inferiores á 1.000 metros, tornando-se nullo ás distancias superiores.
131. Toda a precisão da metralhadora está no conhecimento
da distancia exacta do objectivo. O emprego do telémetro permitte
ás medias e pequenas distancias, aprecial-as convenientemente,
evitando assim erros sensíveis na regulação em alcance. Dahi, a
primeira operação a executar antes de começar o fogo, é calcular
com cuidado a distancia telemetrica do objectivo.
13£i. E' indispensável que cada peça tenha sido convenientemente regulada, ou que o chefe da secção conheça os defeitos da
regulação.
13.3. O telemetrista observa antes e durante o combate o
terreno á frente, mede as distancias de morros e pontos do terreno
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operador colloca no solo um objecto qualquer, para assignalar essa
primeira estação.
Faz deslisar o cursor de forma a fechar a jauella R e se dirige
para a retaguarda, exactamente no alinhamento da primeira estação,
até que chegue á um ponto de onde consiga novamente a coincidência da imagem do alvo com a do alvo auxiliar.
Assignala-se essa segunda estação, mede-se a distancia entre
as duas estações, ou linha base, multiplica-se a grandeza dessa
linha por 50 e tem-se assim a distancia do objectivo.
1Í3BÍ — O tiro da metralhadora pôde ser ainda influenciado
por causas accidentaes, taes como aquecimento do cano, circumstancias atmosphericas (ventos, temperatura e pressão barometrica)
e munição deteriorada.
Esta influencia é quasi desprezível aos alcances inferiores a
1.000 metros; mas além desta distancia o agrupamento de tiros
pôde se localizar fora do objectivo a attingir.
13O — E' útil constatar os desvios em alcance em todas as
distancias, fazendo as correcções pela observação dos tiros.
1.27. Quando a observação dos tiros é possível, a regulação
se faz da seguinte maneira : atirar no objectivo, em tiro blocado,
com a alça supposta boa; si a parte densa do agrupamento localisa-se antes do objectivo, augmentar a alça de 200 metros; continuar assim por alongamentos successivos de 200 metros, até que
a parte densa do agrupamento seja localisada por detraz do objectivo ; diminuir então de 100 metros a ultima alça empregada.
Operar na ordem inversa por lances regressivos de 200 metros, si
o ultimo tiro for longo.
1SS8. Si a observação dos tiros é impossível, o chefe da
secção, para augmentar as probabilidades de attingir o objectivo,
pôde empregar alças escalonadas, em principio de 50 em 50 metros,
de modo a bater uma zona de 100 metros aquém e além da distancia apreciada pelo telémetro. Mas, em razão de seu rendimento
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muito diminuto, o tiro sobre alças escalonadas, progressivas
ou regressivas, não deve ser empregado senão em casos muito
raros.
Tiro contra objectivos moveis
139. Quando o objectivo, apresentando uma certa frente, se
desloca lateralmente em relação ao apontador, o chefe da secção
reparte a frente entre suas peças, dividindo-a em duas partes,
sobre as quaes faz executar simultaneamente um tiro com ceifa.
1£5O. Sobre objectivos, deslocando-se obliquamente em relação a direcção geral do tiro, o commandante da secção emprega
o mesmo processo, dando a cada peça, uma alça correspondente á
distancia da parte do objectivo que deve elle bater.
Contra a infantaria, apresentando-se de frente, é sempre preferível tomar uma alça curta que mais se approxime da distancia
avaliada.
131. O tiro contra a cavallaria, ás pequenas distancias, poderá ser executado em condições vantajosas, dando a alça de 600
metros, si se puder vizar as patas dos animaes.
lí$2. O tiro sobre objectivos inoveis não poderá ser executado, geralmente, senão por surpresa, e sua duração será sempre
curta.
Ceifa
ItííJ. Si a profundidade do objectivo é tal que não possa ser
batida com uma alça única, dá-se a cada peça uma alça, variando
de 100 metros.
1JÍ4L. Em principio, cada peça faz a ceifa sobre toda a
extensão da frente attribuida á sua secção. Esta medida, tem por
fim evitar o effeito resultante da densidade do feixe em tiro blocado,
deixando pontos que não seriam batidos na frente do objectivo.
Deve-se comtudo, si a frente da secção não ultrapassar de 25
metros, fazer com que uma das peças execute, sem ceifa, o tiro
deblocado sobre o centro dessa frente.
421

3
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Cadencia de tiros
. A cadencia de tiro pode ser :
Lenta — 25 tiros por peça e por minuto.
Normal — 50 tiros por peça e por minuto.
Accelerada — 200 a 300 tiros por peça e por minuto.
1£SO. A cadencia accelerada deve ser sustentada durante pouco
tempo, sem ultrapassar de 500 tiros por peça. Si, por motivos imperiosos, o tiro não puder ser interrompido, ha necessidade de resfriar
o cano ou substituil-o.
Intensidade do fogo
'Lí.yy. A intensidade do fogo sobre um objectivo é sufficiente,
jazendo atirar uma das peças da secção.
1E58. O chefe da secção deve, entretanto, fazer atirar simultaneamente as duas peças, em casos urgentes, por exemplo :
l". Sobre fracções particularmente ameaçadoras para as tropas
amigas.
2°. Sobre objectivos compactos que não devem ficar visíveis
senão durante um intervallo de tempo pequeno.
3'. Em caso de surpresa e de ataque a curta distancia.
1E5O. E' necessário, ter sempre em vista, que cada uma das
peças da secção bata a totalidade do objectivo, como si ella
atirasse unicamente.
Emprego das secções de metralhadoras
14-O. As secções de metralhadoras são empregadas no tiro
directo ás grandes distancias (3.000 metros), ás distancias medias
(600 a 800 metros) e ás pequenas distancias (abaixo de 600 metros).
141. A acção das metralhadoras ás grandes distancias, é muito
vantajosa para bater os objectivos fugitivos e importantes, como
pontos de passagens obrigatórias ou, ainda, para assegurar o fJanqueamento dum sector visinho e a execução da concentração de
fogos.
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Em certas circumstancias, e notadamente ao curso da approximação, o tiro directo ás medias e grandes distancias, pôde ser empregado para bater systhematicamente pontos do terreno em que »
inimigo poderá dissimular-se e delles atirar.
14S5. As missões de tiro directo cabem normalmente ás
secções de metralhadoras do regimento. São desempenhadas segundo as ordens do coronel, quer sob a iniciativa dos comman«áantes da companhia de metralhadoras ou de secção.
11:í. Qualquer que seja o emprego da metralhadora, os chefes
que dão a missão, ou as metralhadoras que a executam, devem se
esforçar para realisar as condições que dão ao fogo, a sua efficiencia máxima, notadamente:
a) abertura do fogo por surpreza;
b) procura do tiro de enfiada.
l 14. O tiro perpendicular á frente occupada, não é empregado senão nos pontos de passagens estreitas, pois o objectivo
se acha assim tomado de enfiada pelo fogo da metralhadora (pontes,
estradas, ruas). Semelhante espécie de tiro é ainda opportuno para
certas metralhadoras, quando se pretende concentrar sobre um objectivo, o fogo de todas as peças que podem batel-o (superposição
de fogos de frente, de escarpa e de flanco, eventualmente fogos de
ré vez).
1-lfcí. Arma pesada, poderosa, estável, susceptível de atirar
com grande efficacia, iminentemente apta ás concentrações de fogos,
a metralhadora completa a acção da arma automática dos grupos
de combate. A metralhadora, emfim, pela potência de seu fogo,
permitte economisar infantaria.
146. As secções de metralhadoras podem permanecer em
três situações distinctas:
a) acompanhamento;
b) apoio;
c) reserva.

ESCOLA
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No primeiro caso, seguem as companhias de primeiro escalão
para auxiliar a sua progressão. No segundo caso, com a acção de
seus fogos auxiliam a. progressão das companhias do primeiro escalão. No terceiro caso, ficam como reserva do chefe superior, que
as empregará no momento opportuno.
Em qualquer dos casos, uma secção de acompanhamento, pôde
passar a de apoio ou de reserva, bem como a de reserva pôde se
transformar em secção de acompanhamento ou de apoio, tudo dependendo da situação e da vontade, do chefe superior.
14=7'. Em algu.is casos, as secções podem ser postas á disposição dos commandantes das companhias de infantaria, para certas
missões, dependendo, porém, sob o ponto de vista technico, do
commandante da companhia de metralhadoras.
148. Nunca uma secção de metralhadoras pesadas será empregada em secção de acompanhamento de companhias do primeiro
escalão.
149. E vantajoso sempre affectar a determinadas companhias
as mesmas secções de metralhadoras, porque a ligação intima dos
esforços somente é verdadeiramente efficaz, quando entre tropas
e chefes haja os laços de camaradagem, que permittem conhecer
perfeitamente as qualidades de que se acham possuídos.
ISSO. A secção é a unidade de execução do fogo. As duas
peças duma mesma secção são obrigatoriamente mantidas sob o
cominando directo do chefe da secção. Em principio, as missões
dadas á secção são communicadas a cada uma das peças.
ir>l. As secções podem receber missões : principal e secundaria. O commandante da secção, desde que a missão principal
tenha produzido os resultados necessários, ou tenha que suspendel-a momentaneamente, poderá preoccupar-se com as missões
secundarias.
iri?3. Si as circumstamcias do combate dão logar, o commandante da secção poderá affectar uma de suas peças á missão prin-
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cipal e a outra peça á missão secundaria ; mas, si a peça encarregada da missão principal soffrer uma interrupção qualquer, a
peça incumbida da missão secundaria é obrigatoriamente dirigida
á missão principal.
1553. Quando uma secção de metralhadoras age com um pelotão de infantaria, com o fim de preencher uma missão comnium,
o commando do destacamento mixto compete ao commandante da
unidade de infantaria, si forem da mesma graduação.
Não havendo designação especial, caberá o commando ao mais
antigo, quer seja metralhador ou não.
1^4. As metralhadoras, quando em flanqueamento de uma
unidade, podem ser collocadas na zona da unidade visinha.
Neste caso, o pessoal fica, para os effeitos da disciplina geral,
sujeito ao cominando da unidade da zona, em que se achara secção ;
rnas, para os efieitos dos fogos, fica na dependência do commandante da unidade, que tem de assegurar o flanqueamento, mantendo-se em ligação intima com elle.
l£3Ei. O commandante da secção deve sempre ter presente
que ha necessidade de proceder a um reconhecimento methodico e
completo, mesmo si as circumstancias impuzerem uma determinada
urgência. Observará notadamente :
1°. Posição de descarregamento.
2". Posições successivas de abrigo.
3". Posição de tiro.
4". Itinerários com desenfiamento, permittindo alcançar as
posições atraz mencionadas.
5°. Condições particulares da execução da missão.
ISO. Por todos esses motivos, o commandante da secção,
effectivo ou não, exercerá estas funcções montado.
líiiT'. A importância dos reconhecimentos é considerada como
capital, e dahi uma das missões essenciaes do commandante de
secção. O rendimento da secção depende da maneira porque
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foram feitos os reconhecimentos preliminares da sua conveniente
utilização.
irií-t. O conimandante da secção prepara e dirige a execução
da missão de sua unidade. E' responsável pela conducta do fogo.
!£>:>. O rendimento das metralhadoras no combate depende
essencialmente :
a) de uma preparação tão minuciosa quanto possível, encarando
o engajamento das metralhadoras e a execução do tiro.
b) de um reabastecimento de munição abundante.
c) de uma ligação intima e constante com as unidades visinhas,
seja durante o combate e mesmo antes c apóz o mesmo.
100. Não existem circumstancias que possam justificar a
inacção das metralhadoras. Na falta de ordens precisas, a iniciativa
intelligente do commandante da secção, deve fazer conduzil-as aos
pontos precisos, em que a sua acção se torne preponderante e decisiva.
101. Para determinadas missões, a autoridade superior pôde
designar a secção ou secções que devam ser delias incumbidas,
mencionando-as pelo nome de seu commandante.

bosques, desfiladeiros, entradas de cidades, aldeias, casas isoladas,
desembocaduras de estradas.
1O4-. Para apoiar a execução do ataque:
a) Neutralisar o que puder, entravar ou impedir a execução do
movimento, notadamente órgãos de fogo da infantaria inimiga, os
flanqueamentos conhecidos ou que se revelam durante o combate;
os contra-ataques; eventualmente prestar auxilio aos carros de assalto, tomando sob seus fogos os grupos inimigos que os assaltam;
os órgãos de defesa approximada do adversário, ou mesmo preventivamente as coberturas susceptíveis de dissimularem órgãos de
defesa inimiga que não foram ainda assigualados.
b) Quando uma unidade de infantaria se achar em uma ala, ou
separada da unidade visinha por grandes intervallos, cobrir o flanco
e assegurar a ligação pelo fogo com as unidades visinhas.
c) Occupar um intervallo e assegurar a ligação pelo fogo
entre duas unidades que não fizera .n igualmente a progressão;
tomar de enfiada ou de revéz as fracções inimigas que se oppõem
ao movimento de elementos retardatários na sua progressão, ou, as
que em caso de insuccesso, surgirem de abrigos, já ultrapassados
pelos primeiros elementos de ataque.
d) Excepcionalmente, bater os pontos de reunião das reservas inimigas e os caminhos que ellas podem utilizar.
XOS. Para confirmar os resultados conquistados pelo movimento e conservação do terreno:
a) Occupar immediataniente os objectivos successivamente
a-ttingidos; para as missões de tiro as mais importantes, substituindo as armas automáticas dos grupos de combate a principio
encarregadas dessa missão.
b) Constituir rapidamente uma rede profunda de fogos poderosos, assegurando a conservação do terreno conquistado.
c) Nos intervallos de tempo, em que o ataque for detido,
proteger as unidades de infantaria, afim de permittir primeiramente

Combate offensivo
TOVí. Na offensiva, o fogo das metralhadoras tem por fim
tornar possível o avanço das unidades de infantaria, preparando e
apoiando o ataque, conter, conservar e explorar os resultados
conquistados durante o movimento offe isivo.
1O3. Para preparara execução do movimento:
Inquietara infantaria inimiga; agir sobre seu moral; procurar
impedir a execução de seus trabalhos; bater a sua frente por tiros
systematicos, prolongados e nutridos, quanto o permittem os ré
cursos em munições; bater as coberturas e obstáculos, artificiaes ou
naturaes, susceptíveis de exercerem uma cilada para a tropa amiga
e que devem sem excepção ser consideradas como suspeitos; orlas,
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de se collocarem em ordem, depois, em caso de fracasso, de se
reconstituírem.
1OO. Para explorar os resultados do movimento :
a) Utilizar as novas posições de tiro para constituir uma
base solida de fogos poderosos, em vista da continuação da progressão ; bater as organizações inimigas, pennittindo a conquista
rápida ; perseguir, pelo fogo, o inimigo em retirada, impedindo-o
de organizar uma nova resistência.
b) Acompanhar e apoiar com todo o vigor, os destacamentos
de perseguição.
Combate defensivo
IGf. A principal condição do emprego das metralhadoras
na defensiva é essencialmente o escalonamento em profundidade e
a acção do fogo por surpresa.
168. Um bom emprego das metralhadoras, é de uma importância extrema no combate defensivo, attendendo que a artilharia
não pôde fixar o inimigo na occasião em que elle desemboca e o
auxilio, que ella poderia fornecer á infantaria, depende da circumstancia de espaço e de tempo, que impediriam um auxilio immediato.
Nestas condições, uma única secção de metralhadoras, formando
um núcleo de resistência, será sufficiente para evitar a progressão
do inimigo ou mesmo quebral-a, pennittindo a acção do contraataque, que será levado avante com reaes vantagens.
1G9. Como na offensiva, as metralhadoras devem, em caso
de insuccesso, agir expontaneamente em auxilio dum sector visinho.
TT^O. As missões asseguradas ás metralhadoras no combate
defensivo são as seguintes:
a) Contra-preparação. Quando a actividade do inimigo faz
suppôr que um ataque está imminente, as metralhadoras participam
na contra-preparação, batendo trincheiras, sapas, pontos de passagens, etc.
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b) Barragens. O fogo das metralhadoras attinge o maior de
sua intensidade, quando o inimigo tenta apparecer. Transforma-se
então o fogo das metralhadoras em verdadeiro tiro de barragem,
executado com todas as metralhadoras de que dispõe, comprehendidas também as que, em razão de seu afastamento, não podem
agir em flanqueamento, mas que são susceptíveis de superpor seus
fogos aos das metralhadoras de flanqueamento.
c) Apoio dos contra-ataques. Si o inimigo conseguir penetrar na posição, as metralhadoras executam as barragens interiores
previstas.
Desde que os contra-ataques se desencadeara, as metralhadoras
entram em acção, seja em collocação nos contra-declives dos
flancos das zonas de contra-ataques, seja em collocação atraz sobre
pontos dominantes, atirando por cima das tropas amigas por visadas directas.
1^1. A execução de todas essas missões é prevista no plano
de defesa.
Yy^i. A repartição das metralhadoras no terreno é baseada
nas missões que lhe são commettidas. E' assim que se deve evitar
a sua collocação na parallela principal, ou nas suas proximidades,
a não ser que sejam estabelecidas nas partes elevadas do terreno
ou atraz de uma trincheira.
Nesse ultimo caso, haveria ainda risco de serem as metralhadoras destruídas pelo tiro da artilharia inimiga.
I^ÍJ. As metralhadoras serão escalonadas, não só para assegurar barragens interiores em zonas escolhidas convenientemente,
em que seriam construídas redes de fios de ferro, como também
para apoiar os contra-ataques.
1^4. As metralhadoras poderão em certos casos participar
de barragens na frente da posição, sendo empregadas ainda para
bater as zonas, em que o terreno, por suas formas, impedir uma
barragem densa da artilharia.
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ITTJ. Em consequência da acção destruidora dos fogos, a
metralhadora precisa ser garantida contra os fogos da artilharia
inimiga, isto é:
1°. Afastal-a das organizações visíveis susceptíveis de serem
submettidas a um tiro de destruição systhematica (sapas e parallelas).
2". Dissimulando-a no terreno com folhas de arvores, nos
bosques, buracos de obuzes; quando em trincheiras, somente collocal-as nos momentos opportunos, conservando-as sempre fora
das vistas do inimigo.
3". Abrigar o pessoal e material.
A intervenção rápida da metralhadora exige meios de observação e passagem rápida da posição de esconderijo á posição de
combate.

III

ESCOLA DA COMPANHIA
COMPOSIÇÃO

. A composição de uma companhia de metralhadoras é a
seguinte :
l Capitão Tenente, commandante.
1 Primeiro Tenente, commandaute da l" secção.
2 Segundos Tenentes, com mandantes de secções.
l Segundo Tenente, porta-bandeira.
l Primeiro Sargento, encerregado do reabastecimento.
l Cabo, armeiro.
l Cabo, chefe do serviço de ligação.
l Sargento, telemetrista.
l Sargento, observador.
l Sargento, topographo.
l Cabo, das transmissões.
6 Soldados, das transmissões.
l Soldado, agente de ligação.
l Soldado, da saúde.
9 Soldados, esclarecedores.
l Corneteiro (signaleiro).
3 Tambores (estafetas).
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1VS. A companhia se reúne :
Pessoal das três secções
3
3
6
3
3
6
24
24

á) — Em linha.
b) — Em columna.
c) — Em linha de columna.
d) — Para formação de revista e desfile.

Sargentos, adjuntos.
Cabos, chefes de armões.
Cabos, chefes de peças.
Soldados, agentes de ligação.
Corneteiros (signaleiros).
Soldados, apontadores.
Soldados, atiradores,
Soldados, serventes das peças.

Formação em linha
(Uma fileira)
(Fig. 9)

105 homens.
Especificação :
Capitão Tenente .
Primeiro Tenente.
Segundos Tenentes.
Officiaes
Primeiro Sargento.
Segundos Sargentos
Terceiros Sargentos
Cabos de esquadra
Corneteiros. .
Tambores .
Soldados . . . .

l
3
3
12
4
3
74

l^í>. As secções, como no numero 42, são dispostas ao lado
umas das outras, a oito passos de intervallo, occupando a direita,
a 1a secção e, em seguida, as outras secções por ordem numérica.
O commandante da companhia, a 10 passos á direita do commandante da 1a secção, ficando o agente de ligação e o corneteiro á sua
rectaguarda. A banda marcial, a 10 passos á direita do commandante da companhia. A secção do cominando, dirigida pelo l" sargento, formará á rectaguarda da linha, na distancia de 10 passos.
O material: como na figura 3.
Formação em Linha
(Duas fileiras)
(Fig. IO!

Praças

100

IVV. A escola da companhia comprehende:
I — Os exercícios de ordem unida.
II — O tiro da companhia.
III — A execução de tiro indirecto (parte technica).
IV — Emprego na offensiva e defensiva.

ISO. As secções, como no numero 43, são dispostas ao lado
umas das outras, a oito passos de intervallo, occupando a direita a
l* secção, e, em seguida, as demais secções por ordem numérica.
O commandante da companhia, o agente de ligação, o corneteiro,
a banda marcial e a secção do cominando como anteriormente.
O material: como na figura 4.

— 46 -

ESCOLA DA COMPANHIA
Columna

por

um

Formação em linha de peças
(Fig. 11)

181. As peças collocadas unias ao lado das outras, com intervallos de meia viatura entre ellas e o pessoal formado como para
tracção (n. 7). O commandante da companhia, o agente de ligação,
o corneteiro, a banda marcial e a secção do cominando, como ao
numero 179.
Columna por um
(Fig. 12)

18SÍ. As secções, como no n. 45, dispostas umas ao lado
das outras, a 8 passos de intervallo ; occupando a direita a l" secção,
e, em seguida, as outras secções por ordem numérica. O commandante da companhia, o agente de ligação, o corneteiro, a banda
marcial e a secção do commando como no n. 179, e em columna
por um.
O material: como na figura 6.
Columna por dois
(Fig. 13)

18Í3. As secções, como no n. 46, são dispostas umas ao lado
.das outras, a 8 passos de intervallo, occupando a direita a l ' secção,
e, em seguida, as outras secções por ordem numérica. O commandante da companhia, o agente de ligação, o corneteiro, a banda
marcial e a secção do commando, como no n. 179, e em columna
por 2.
O material : como na fig. 7,
Columna de peças
(Fig. 14)

184. As peças collocadas umas atraz das outras, na distancia
do comprimento de uma viatura entre cada uma delias e o pessoal

Figura n? 12
ESCOLA DA COMPANHIA
Coíumna

por dois

ESCOLA DA C O M P A N H I A
COLUMNA DE PEÇAS
COLUMNA DE SECÇÃO
Figura n* 15
Figura n? 14

O *D

IMO. N M C I U M A U

E S C O L A DA C O M P A N H I A
LINHA DE C O L U M N A DE PEÇAS
Figura n° 16
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ESCOLA DA COMPANHIA
LINHA DECOLUMNADE SECÇÕES

Figura n? 17
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formado como para tracção (n. 7). O commandante da companhia, a
10 passos na frente do commandante da 1a secção, tendo a sua
rectaguarda o agente de ligação e o corneteiro; a banda marcial, a
10 passos á direita da columna e a secção do commando, a 10
passos da ultima viatura.
Columna de secções
(Fig- 15)

ISftí. As secções, umas atraz das outras, na distancia do comprimento de uma viatura com intervallo de meia viatura, entre ellas,
e o pessoal formado como para tracção (n. 7). O commandante da
companhia, a 10 passos a frente do commandante da l" secção,
tendo a sua rectaguarda o agente de ligação e o corneteiro ; a banda
marcial e a secção do commando, como anteriormente.
Linha de columna de peças
(Fig. 16)

ISO. As peças impares ou as peças da direita de cada secção
no mesmo alinhamento, obedecendo o mesmo intervallo entre ellas,
como no numero anterior ; á rectaguarda dessas, as peças pares ou
as da esquerda de cada secção alinhadas pelas peças da frente e obedecendo a distancia do numero anterior. O commandante da companhia, a 10 passos de distancia do commandante da" secção do
centro, tendo á sua rectaguarda o agente de ligação e o corneteiro;
a banda marcial á direita da companhia e a 10 passos de intervallo e a secção do commando á rectaguarda da linha e a 10 passos
de distancia da secção do centro.
Linha de columna de secções
(Fig. 17)

18^. A l» secção á frente, a 2a secção á sua rectaguarda, na
distancia do comprimento de uma viatura. No mesmo alinhamento

— 48 —
PASSAR DA LINHA DE PEÇAS PARA A COLUMNA DE PEÇAS
da 1a secção, a 3a secção, com o intervallo do comprimento de
meia viatura. O commandante da companhia, o agente de ligação,
o corneteiro, a banda marcial e a secção ao commando, como anteriormente.
Formação de revista
. A formação de revista para inspecção é a formação em
linha em uma fileira ou duas e em linha de peças.
Formação de desfile
18Í». Serão adoptadas qualquer das formações de marcha :
Columna de peças, columna de secções e linha de columna de
peças.

PASSAGEM DE UMA FORMAÇÃO Á OUTRA
Da linha em uma fileira para a linha em duas fileiras
1OO. "Em linha em duas fileiras
Marche !"
Passa-se a essa formação, como na escola da secção (n. 49).
O commandante da companhia, o agente ae ligação, o corneteiro, a banda marcial e a secção do commando, como no n . 179.
Da linha em duas fileiras para a linha em uma fileira
1 í > l . "Em linha em uma fileira

Marche !"

Passa-se a essa formação, como na escola da secção (n. 50).
O commandante da companhia, o agente de ligação, o corneteiro, a secção do commando e a banda marcial, como no numero
179.
Da columna por um para a columna por dois
"Columna por dois

Marche !"

193. Passa-se para essa formação, como na escola da secção
(n. 51).

Figura n" 18

PASSAR DA COLUMNA DE PEÇAS PARA A COLUMNA DE SECÇÕES
Figura n? 19
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O cornmandante da companhia, o agente de ligação, o corneteiro, a banda marcial e a secção do cominando, como no n. 183.
Da columna por 2 para a columna por l
1O3. "Columna por l

Marche !"

Passa-se a essa formação, como na escola da secção (u. 52).
O commandante da companhia, o agente de ligação, o corneteiro, a banda marcial e a secção do cominando, como no numero 182.
Da linha de peças para columna de peças
(Fig. 18)

lí>4. "Columna de peças

Marche!"

a

A 1 peça fica firme, ao cominando do cabo chefe de peça;
o cabo chefe da 2a peça e os commaiidantes das outras secções
procuram alcançar á distancia conveniente, para depois se collocarem em columna, de accôrdo com a sua ordem numérica.
Da columna de peças para a linha de peças
lon. "Linha de peças

Marche l"

A 1a peça fica firme, ao cominando do cabo chefe de peça; os
commandantes das outras duas secções e o cabo chefe da 2a peça
procuram alcançar o intervallo conveniente para se collocarem em
linha, de accôrdo com a sua ordem numérica.
Da columna de peças para a columna de secções
(Fig. 19)

li><>. "Columna de secções

Marche l"

As peças impares ou as da direita ficam firmes aos commandos
dos cabos chefes de peça e as peças pares ou as da esquerda se
421

4
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PASSAR DA C O L U M I N A DE S E C Ç Õ E S
A

deslocam e vão se collocar no alinhamento das peças impares,
tomando os respectivos intervallos para se collocarem em linha de
peças, de accôrdo com a sua ordem numérica.

Marche !"

As peças impares ou as peças da direita ficam firmes aos cominandos dos cabos chefes de peça ; os cabos chefes das peças ou
as da esquerda procuram alcançar á distancia conveniente, para
depois se collocarem em columna de accôrdo com a sua ordem
numérica.
Da columna de secções para a linha de peças
(Fig. 20)

1OS. " Linha de peças

Marche ! "

A primeira secção fica firme, ao cominando do seu com m andante ; os commandantes das demais secções procuram alcançar o
intervallo conveniente, para se collocarem em linha, de accôrdo
com a sua ordem numérica.
Da linha de peças para a columna de secções
lí>!>. " Columna de secções

Marche!"

a

O commandante da 1 secção ordena firme e os demais commandantes das outras secções procuram alcançar á distancia
conveniente, para depois se collocarem em columna, de accôrdo
com a sua ordem numérica.
Da linha de peças para a linha de columna de peças
(Fig. 21)

SiOO. " Linha de columna de peças

L I N H A DE PEÇAS

Figura n° 20

Da columna de secções para a columna de peças
lí>^. "Columna de peças

PARA

Marche ! "

As peças impares ficam firmes aos commandos dos cabos
chefes de peças; os demais cabos e chefes de peças procuram
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i
i
PASSAR

DA

PARA A LINHA DE

LINHA

COLUMMA

Figura n°

ii

DE
DE

PEÇAS
SECÇÕES

22

*p>

l

PASSAR DA COLUMNA DE PEÇAS PARA A LINHA
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Figura n° 23

Í
Í
k

i

i
i
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- 51 alcançar á distancia conveniente, para depois se collocareni enr
linha de columna de peças, de accôrdo com a sua ordem numérica.
Da linha de peças para a linha de columna de secções
(Fig. 22)

. " Linha de columna de secções

.......

Marche!"

a

O commandaute da 1 secção ordena firme ; o commandante
cia 2' secção procura alcançar á distancia conveniente, para depois
se collocar em linha de peças, á rectagiiarda da 1 a secção ; o commandante da 3" secção ordena firme.
Da columna de peças para a linha de columna de peças
(Fig. 23)

*JO*-3. " Linha de columna de peças

.........

Marche ! "

O commandante da l" secção ordena firme; os commandantes
das demais secções procuram alcançar o intervallo conveniente,
para se collocareni em columna de peças e alinhadas pela 1a secção,
de accôrdo com a ordem numérica.
Da columna de peças para a linha de columna de secções
(Fis. 24)

MO3. " Linha de columna de secções ...... Marche ! "
Os commandantes das l" e 3 l peças mandam firmes; os commandantes das 2" e 4a peças procuram alcançar o intervallo conveniente, para se collocareni em linha de peças ; o commandante da
3 a secção se desloca pela esquerda, vindo formar em linha de
peças, pela esquerda da l ' secção.

l
PASSAR DA COLUMNA DE SECÇÕES PARA A
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LINHA DE COLUMNA DE PEÇAS
Da columna de secções para a linha de columna de peças

Figura n"

(Fig. 25)

•3O4. "Linha de columna de peças

.........

Marche ! "

A 1a peça fica firme ao cominando do respectivo cabo chefe de
peça ; o chefe da 2a peça, procura alcançar á distancia conveniente,
para se collocar em columna de peças; oscommandantes das outras
duas secções procuram alcançar o intervallo conveniente para se
collocarem também em columna de peças, pela esquerda da 1 a
secção e de accôrdo com a sua ordem numérica.

Í
t

Da columna de secções para a linha de columna de secções
(Fig. 26)

-JOÈ». "Linha de columna de secções
a

......

Marche! "

a

As 1 e 2 secções, ficam firmes aos commandos dos seus respectivos commandantes; o commandante da 3* secção procura alcançar o intervallo conveniente, para se collocar em linha de peças,
á esquerda da 1a secção.
Da linha de columna de peças para a linha de peças
;3OO. "Linha de peças

....................

Marche! "

As peças impares ou as da frente, ficam firmes aos commandos
dos respectivos chefes de peças; as peças pares ou as da rectaguarda procuram alcançar o intervallo conveniente, para se collocarem em linha.
Da linha de columna de peças para a linha de columna de secções
. "Columna de secções

..............

Marche ! "

A l* peça fica firme ao commando do cabo chefe de peça; a 2*
peça procura o intervallo conveni ente para se collocar em linha de

i
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PASSAR DA LINHA DE COLUM N A DE PEÇAS PARA A
LINHA DE COLUMNA DE SECÇÕES

Fiqura n° 27
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peça; a 2" e 3" secções procuram alcançar á distancia conveniente, para depois se collocarem em linha de peças, alinhando-se
as duas secções pela secção da frente.
Da linha de columna de peças para a linha de columna de secções
(Fig. 27)
. "Linha de columna de secções ....... Marche!"
As l" e 5a peça ficam firmes aos commaudos dos seus chefes
de peças; as 2a e 6a peças se deslocam pela esquerda e vão alinhar-se
pelas duas primeiras; a 2a secção procura alcançar a distancia conveniente, para depois se collocar em linha de peças, alinhando
em seguida pela 1a secção.
Da linha de columna de peças para a columna de peças
SíOí>. "Columna de peças ...... .

..........

Marche ! "

A l" peça fica firme ao cominando do cabo chefe de peça; a 2a
peça e as 2" e 3a secções procuram alcançar á distancia conveniente, para depois se collocarem em columna de peças.
Da linha de columna de secções para a linha de peças
í31O. "Linha de peças

......................

Marche!"

a

A 1 secção fica firme ao cominando do seu commandante ; a
3a secção abre o intervallo para a esquerda ; a 2" secção procura
o intervallo conveniente, para se collocar em linha de peças, de
accôrdo com a sua ordem numérica.
Da linha de columna de secções para a linha de columna de peças
Í311. "Linha de columna de peças

Marche! ''

A l* peça fica firme ao cominando do respectivo cabo chefe
de peça ; a 2a peça forma á rectaguarda desta ; a 2" secção procura

EM C O L U M N A S D B R E A SEGUNDA SECÇÃO
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alcançar
peças, á
cançar o
peças, á

o intervallo conveniente, para se collocar em columna de
esquerda da 1a secção ; a 3a- secção também procura alintervallo conveniente, para se collocar em columna de
esquerda da 2a secção.

Figura n° 28

Da linha de columna de secções para columna de peças
•Jiví. "Columna de peças

Marche!"

•

As Ias e 3as peças ficam firmes aos commandos dos cabos
chefes de peças ; as 2a- e 4a peças vão formar em columna de
peças, de accôrdo com as suas ordens numéricas; a 3a secção
procura alcançar a distancia conveniente, formando a rectaguarda
da 2a secção, em columna de peças.
Da linha de columna de secções para columna de secções
Í31J3. "Columna de secções

Marche!"

As Ias e 2as secções ficam firmes aos 'commandos dos respectivos commandantes ; a 3a secção procura alcançar a distancia
co nveniente, se collocando á rectaguarda da 2a secção, de accôrdo
com a sua ordem numérica.
N. B. — O commandante da companhia, o agente de ligação, o
corneteiro, a banda marcial e a secção do cominando obedecerão
ás collocações em formatura, de accôrdo com respectivas formações, já mencionadas.
2314. Passa-se de uma formação á outra também sob o
cominando :
" Em columna sobre tal secção

Marche !"

(Fig. 28)

*,iiri. A secção base fica firme ao cominando do seu respectivo commandante; os commandantes das demais secções
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EM COLUMNA COM A SEGUNDA SECÇÃO NA TESTA

Figura n° 29
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Figura n° 32

DA C O L U M N A PARA A LINHA
(SEM MUDANÇA DE FRENTE)
EM LINHA SOBRE A SECÇÃO DA ESQUERDA
Figura n°33
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tomam posição na frente ou á rectaguarda, conforme a sua ordem
numérica.
"Em colunina — tal secção na testa

Marche !"

(Fig. 29)

M IO. A secção base fica firme ao cominando do seu commandante ; a secção (ou secções) que fica (ou ficam) á sua direita,
entra ou (entram) immediatamente á sua rectaguarda e as outras
(ou outra) que se acham (ou se acha) á sua esquerda, entram
(ou entra) á rectaguarda das secções da direita, tudo nas condições
indicadas.
fSl'7. Si se quizer ordenar o movimento por peças, os commandos são semelhantes.
"Em columna de peças
Marche !"
(Fis. 30)

"Em columna sobre tal peça

Marche !"

(Fig. 31)

"Em columna de peças — tal peça na testa...

Marche !"

;1

U S. 32)

DA COLUMNA PARA A LINHA
a) Sem mudança de frente
íílW. "Em linha sobre a secção da direita... Marche!"
(Fig. 33)

A secção da direita fica firme ao cominando do seu commandante, e as demais secções obliquando vão entrar á sua esquerda.
S31i». "Era linha sobre tal secção

Marche!"

(Fig. 34)

As secções, que estão na frente, vêm se collocar á direita, alinhando-se pela secção que servio de base, que ficará firme ao
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EM L I N H A SOBRE A P E C A DA DIREITA

cominando do respectivo commandante de secção; as secções que
se achavam á rectaguarda, obliquando, entram á esquerda da secção
base.
MMO. O movimento também poderá ser por peças:
"Em linha sobre a peça da direita

Marche ! "

Figura n° 35

44l
A

(Fig. 35)

"Em linha sobre tal peça

Marche ! "
(Fig. 30)

b) Com mudança de frente
MM1. "Em linha frente para a esquerda (direita)
Marche ! "
(Fig. 37)

Cada secção ou peça, si se tratar de columna de secções ou
peças, faz um gyro de 90" para a esquerda (direita).
í3Sí'-3. Todos os commandos serão precedidos da designação
da unidade de metralhadora, tal como na secção ou peça.
^2123. O commandante da companhia deve reunir a mesma
desde os primeiros mezes de instrucção para fazel-a manobrar em
exercícios de ordem unida e emprehender marchas de treinamento.
'—•— l . Quando a companhia conduzir bandeira, ficará esta
entre o signal distintivo (agente de ligação) e o commandante da
l" secção, no meio da distancia de 10 passos, si em columna ; ou
no meio do intervallo de 10 passos, si em linha. A bandeira será
conduzida como nas demais unidades de infantaria.
SíiTJ. O tiro indirecto deve constituir objecto do regulamento do tiro de metralhadoras.
íwíiO. A companhia na defensiva ou na offensiva pôde empregar o tiro directo e o tiro indirecto.

A

A

EM LINHA SOBRE A T E R C E I R A PEÇA

Figura n° 56
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&f£V. E' a unidade de tiro, sob as ordens do seu commandante, em vista de uma acção de conjuncto sobre uni mesmo objectivo.
Dá-se-lhe uma Zona de Acção, para poder tomar rapidamente
pelo fogo o objectivo previsto ou subitamente assignalado na sua
zona de acção.
.--i.víí-í. O commandante da companhia prepara de antemão a
Repartição e os Dados de tiro, ou os indica na occasião do tiro
para cada objectivo. A determinação desses elementos depende
da maneira de acção da companhia.
víviô. A necessidade de assegurar a continuidade de fogo
obriga a dispor as peças de tal maneira, que uma delias possa agir
durante as interrupções da outra, seja para limpeza do material,
seja para resfriamento do cano, reparação dos incidentes ou descanso do pessoal. Por taes motivos as peças de cada secção
recebem os mesmos dados de tiro, e salvo, em caso de barragem
rápida, abrem fogo alternativamente, de tal sorte que não se dê a
interrupção do fogo.
•33O. A repartição de tiro é feita pelo commandante da
companhia sobre o conjuncto do objectivo, que é dividido em diversas partes, attribuindo-se a cada secção uma dessas partes.
?331. Os dados de tiro são calculados para cada secção e si
for necessário a amplitude da ceifa.
São idênticos para as duas peças e são determinados de modo
a dirigir o tiro sobre o centro da parte do objectivo attribuido á
secção.
O angulo de tiro é dado sob a forma de um numero de referencia; a direcção é dada em millesimos. O gráo corresponde
arredondadamente a 18'"
Exemplos:
Í33». a) Objectivo em largura com uma frente proximamente igual a da companhia. Um deslocamento de angulo igual
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para todas as peças dirige o tiro sobre o conjuncto do objectivo.
Para as três secções: diminuição de 250 millesimos.
A operação é feita por meio da régua vizor; as estacas são
dispostas na frente de cada peça.
b) Objectivo em largura com uma frente de 150 metros.
l". Medir com o transferidor os ângulos, com o eixo de tiro, as
direcções, indo de cada secção ao centro das três partes, supponhamos, I, 2 e 3.
2°. Medir o mesmo angulo para uma secção qualquer a 2a, por
exemplo, e fazer o calculo respectivo.
A frente do objectivo, sendo de 150 metros, ultrapassa a frente
da companhia de 100 metros. Admittindo-se que o objectivo está a
2.400 ms., o angulo para a 2a secção é 42' ' ' cuja quarta parte é 10''
Temos então que dar os seguintes ângulos:

Os tiros de inquietação têm por fim produzir a fadiga moral
nas tropas inimigas. O seu característico é a irregularidade na
abertura do fogo, sua duração e cadencia, habitualmente lenta,
indo de tiro a tiro a uma velocidade média, afim de manter o inimigo em estado constante de preoccupação.
O consumo diário de munição é de 2.000 a 5.000 tiros por peça
e por dia.
A inquietação pôde também, em certos pontos, assumir o caracter de verdadeira interdicção.
Esta espécie de fogo executa-se mais especialmente á noite, nas
horas habituaes dos movimentos do inimigo. A escolha dos objectivos, assim como a determinação das horas do fogo, resulta das
informações obtidas do inimigo.
Os principaes objectivos são :
As vias de communicação e de reabastecimento, as sendas, as
encruzilhadas, immediações dos postos de commando, ramaes que
possam ser enfiados, contra-vertentes, emfim todos os pontos em
que se quizer prejudicar os trabalhos inimigos. O meio geralmente
empregado é o tiro indirecto.
?33 l. FOGO DE BARRAGEM — O tiro de barragem é • executado segundo as ordens do commandante da companhia, seja de
accôrdo com o plano de emprego, seja a pedido da infantaria. Uma
companhia de metralhadoras a 3 secções, bate com efficacia uma
frente de 40 metros, rnais ou menos e, com um fogo menos nutrido,
uma frente de 80 metros mais ou menos.
No começo o tiro de barragem é iniciado com uma rajada de tiros
em cadencia accellerada, de uma duração curta (500 tiros por peça),
atirando simultaneamente todas as peças, salvo ordem em contrario.
O tiro de barragem cessa por um tiro de conter a cadencia
normal, retomando as peças o tiro alternativo.
As unidades de metralhadoras só executam barragem fixas,
que se podem deslocar de 200 em 200 metros.

A 1a secção o angulo da 2" — 10''
A 3a secção o angulo da 2" — 10'''
c) Objectivo em profundidade.
Bater uma zona de terreno de 500 metros de profundidade de
2.200 a 2.600 metros.
A primeira secção á distancia de 2.300 metros.
A segunda secção á distancia de 2.400 metros.
A terceira secção á distancia de 2.500 metros.

DIVERSAS ESPÉCIES DE TIRO

. Tiro de inquietação — Os tiros de inquietação comportam geralmente muitos objectivos distinctos, que são repartidos
entre as secções e ás vezes mesmo entre as peças.

i
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para todas as peças dirige o tiro sobre o conjuncto do objectivo.
Para as três secções: diminuição de 250 millesimos.
A operação é feita por meio da régua vizor; as estacas são
dispostas na frente de cada peça.
b) Objectivo em largura com uma frente de 150 metros.
l". Medir com o transferidor os ângulos, com o eixo de tiro, as
direcções, indo de cada secção ao centro das três partes, supponhamos, I, 2 e 3.
2". Medir o mesmo angulo para uma secção qualquer a 2a, por
exemplo, e fazer o calculo respectivo.
A frente do objectivo, sendo de 150 metros, ultrapassa a frente
da companhia de 100 metros. Admittindo-se que o objectivo está a
2.400 ins., o angulo para a 2a secção é 4 2 ' ' ' cuja quarta parte é 10''
Temos então que dar os seguintes ângulos :

Os tiros de inquietação têm por fim produzir a fadiga moral
nas tropas inimigas. O seu característico é a irregularidade na
abertura do fogo, sua duração e cadencia, habitualmente lenta,
indo de tiro a tiro a uma velocidade média, afim de manter o inimigo em estado constante de preoccupação.
O consumo diário de munição é de 2.000 a 5.000 tiros por peça
e por dia.
A inquietação pôde também, em certos pontos, assumir o caracter de verdadeira interdicção.
Esta espécie de fogo executa-se mais especialmente á noite, nas
horas habituaes dos movimentos do inimigo. A escolha dos objectivos, assim como a determinação das horas do fogo, resulta das
informações obtidas do inimigo.
Os principaes objectivos são :
As vias de communicação e de reabastecimento, as sendas, as
encruzilhadas, immediações dos postos de commando, ramaes que
possam ser enfiados, contra-vertentes, emfim todos os pontos em
que se quizer prejudicar os trabalhos inimigos. O meio geralmente
empregado é o tiro indirecto.
?J3--1-. FOGO DE BARRAGEM — O tiro de barragem é • executado segundo as ordens do commandante da companhia, seja de
accôrdo com o plano de emprego, seja a pedido da infantaria. Uma
companhia de metralhadoras a 3 secções, bate com efficacia uma
frente de 40 metros, mais ou menos e, com um fogo menos nutrido,
uma frente de 80 metros mais ou menos.
No começo o tiro de barragem é iniciado com uma rajada de tiros
em cadencia accellerada, de uma duração curta (500 tiros por peça),
atirando simultaneamente todas as peças, salvo ordem em contrario.
O tiro de barragem cessa por um tiro de conter a cadencia
normal, retomando as peças o tiro alternativo.
As unidades de metralhadoras só executam barragem fixas,
que se podem deslocar de 200 em 200 metros.

A l" secção o angulo da 2a — 10' '
A 3a secção o angulo da 2' — 10'''
c) Objectivo em profundidade.
Bater uma zona de terreno de 500 metros de profundidade de
2.200 a 2.600 metros.
A primeira secção á distancia de 2.300 metros.
A segunda secção á distancia de 2.400 metros.
A terceira secção á distancia de 2.500 metros.

DIVEESAS ESPÉCIES DE TIRO

333. Tiro de inquietação — Os tiros de inquietação comportam geralmente muitos objectivos distinctos, que são repartidos
entre as secções e ás vezes mesmo entre as peças.
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A barragem apresenta três formas distinctas: de frente, em
profundidade e obliqua.
a) Na barragem de frente as secções são repartidas em toda a
extensão do objectivo, sobre o qual, tem de ser executada a barragem e fazem a ceifa com a amplitude desejada. A profundidade
do feixe dispensa fazer um escalonamento de alças.
b) Na barragem em profundidade as alças das secções são escalonadas sobre toda a extensão da zona que tem de ser effectuada
a barragem.
A dispersão de tiro em largura, sendo maior do que em profundidade, é sufticiente que o plano de tiro em flanqueamento passe
a 200 metros da tropa, que se tem do proteger.
c) Na barragem obliqua as alças e as direcções são escalonadas sobre a extensão da linha que tem de ser feita a barragem.
í-iSfl. Quando, ha necessidade de executar um deslocamento
de barragem fixas, a segurança da infantaria é garantida, construindo-se graphicos onde são traçados em funcção do tempo e da
distancia:
a) A linha de marcha da infantaria ;
b) U,na linha parallela a 500 metros na frente da infantaria; é
a linha de segurança.
c) As linhas de barragem devem bater na frente da linha de
segurança.
Consumo de munição — 15.000 tiros por peça e por dia.
víE$O. TIRO DE ENJAULAMENTO — Tem por fim isolar uma
zona, afim de que não seja occupada ou organizada, ou ainda,
facilitar um reconhecimento. São dirigidos contra os caminhos de
accesso á zona considerada, e geralmente executados directamente,
para utilizar-se no máximo a precisão das peças. O tiro de enjaulamento é realizado pela combinação da barragem de frente, em
profundidade e obliqua.

Procura-se, de preferencia, as barragens em profundidade, pois
a grande extensão das barragens de frente, obrigam a leval-as a
uma distancia considerável alem da zona a isolar.
•-23^. TIRO DE CONCENTRAÇÃO — E' dirigido contra objectivos
particularmente importantes, taes como : ilhotas de resistência,
pontos de apoio, sahidas de povoados, tropas reunidas, zonas
desenfiadas capazes de servir de local de reunião para contraataques, quebradas ou cortaduras do terreno, aproveitáveis como
posições de metralhadoras, baterias . de artilharia, etc. E' feito
segundo ordens do cominando superior da infantaria e sob a indicação do commandante da companhia de metralhadoras, que
designa o ponto de concentração por suas coordenadas sobre a
carta. As disposições a tomar pelo commandante da companhia se
resumem a uma mudança de objectivo, que deve ser effectuada com
toda a rapidez possível.
Em consequência, si as dimensões da zona a bater não são
suficientemente determinadas, o commandante da companhia sem
se preocupar de reduzir ou não a amplitude da frente precedentemente batida, se contentará em deslocar o feixe de tiro de modo a
conduzil-o sobre o centro do ponto de concentração, commandando
um tiro accellerado que é executado por todas as peças simultaneamente. Tendo terminado esse tiro a companhia, segundo ordem
recebida, continua, em totalidade ou em parte o tiro de cadencia
normal sobre o ponto de concentração, ou bem retoma a sua
situação precedente.
REGULAÇÃO DE TIRO

Já tratámos, na escola da secção, da regulagem do tiro,
agora, na escola da companhia, achamos conveniente, dilatar o
assumpto com mais algumas noções extrahidas da instrucção
allemã.
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*-i:5í>. A regulação se faz sempre por meio do tiro blocado e
em regra por secções sobre um ponto que o commandante da
secção determinará. Esse ponto de regulação, quanto possível,
deve estar no meio do sector da secção, afim de que cada
apontador, quando passar a fazer o tiro deblocado, tenha facilidade em achar o seu sector. (Figura 38.)
Commando: Alça — T a n t o .
por
(Supponhamos 1.000 metros.)
Objectivo -- Infantaria
- Tal ponto (Tal linha).
Tiro blocado — Regular
a alça por secções.
Companhia — Fogo.
•^i i O. Si a observação é rná a co.npanhia atira com todas as
metralhadoras contra um ponto (Tiro concentrado) (Figs. 39 e 40).
Commando: Alça — 1.000 metros.
Objectivo — Infantaria — Canto
Regulação.atirando
esquerdo do campo verde.
contra um mísmt
Companhia — Fogo.
NÍ41. Si não se conseguio fazer
ainda nenhuma observação no tiro de
regulação, ordena-se outra vez tiro blocado, contra outro ponto e co:n alça
differente. Si depois de alguns poucos disparos no tiro blocado
já se conseguiu observar, manda-se antecipada nente cessar fogo,
levantando um braço.
M l %í. No tiro de regulação convém muito fazer fogo com
uma alça propositalmente mais curta, porque diante do alvo a observação será feita muito mais promptamente que atráz delle. O
feixe na maioria dos casos desapparecerá atraz do alvo, ao passo
que na frente delle se conseguirá observar frequentemente na su-

bida voltada para o observador. Deve-se ter especial cuidado em
examinar o terreno diante do alvo. Com os binóculos e com o telémetro se esquadrinha o terreno para ver se diante do objectivo
existem dobras nas quaes o feixe possa desapparecer. Muitas vezes
acontece não se conseguir nenhuma observação no tiro de regulação, e deve-se então tomar uma alça mais curta, porque se presume que o feixe cahiu atraz do alvo, quando na verdade deu-se o
contrario e o feixe cahiu em uma dobra diante do alvo.
O ponto do terreno que serve de referencia para a designação
do ponto de regulação, deve estar tão próximo quanto possível da
linha de alvos; do contrario não se consegue que os feixes das
seis metralhadoras caiam sobre o mesmo ponto.
Regulação quando o objectivo está escalando
213. Contra objectivo que esteja escalonado só se pôde
ordenar a alça correspondente á distancia media, se todas as metralhadoras atirarem para o mesmo ponto. (Fig. 40.)
Commando: Alça — 1.000
metros.
Regulação, de
Objectivo — Frente da ar
_
ObjecTivo
vore grande.
escalonado
Tiro blocado.— Companhia
"H*.'
— Fogo.
?^34<1. Na regulação por secções, o commandante da secção
que estiver próximo do conimandante da companhia deve dizer
a este em voz alta para que ponto da frente inimiga a secção
atira, afim de que o commandante da companhia possa observar.
*-24r>. Terminado o tiro blocado, isto é, o tiro de regulação,
o apontador, sem ordem especial, solta a alavanca que prende a
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metralhadora ao seu reparo, collocando a mesma voltada para o
sector que lhe corresponde, afim de ganhar tempo para começar o
tiro deblocado. Cada apontador deve estar tão treinado, que por

M V7. 1 — Regulação da alça por secções, contra um objectivo escalonado. (Fig. 40.)
Commandante da companhia :
Regular a alça por secções, está o objectivo escalonado — Alça
para o centro — 950 metros.
Commandantes de secções :
a

1 SECcAo : Apontar para o canto esquerdo do campo verde —
Alça 1.000 metros.
2a SECÇÃO : Apontar para a frente da arvore isolada — Alça
950 metros.
3a SECÇÃO : Apontar para frente do canto direito da cerca,
— Alça 900 metros.
Commandante da companhia :
Attenção — Tiro blocado.
si mesmo e com a máxima presteza acerte logo com o seu
sector. (Fig. 41.)

Si-íí-íi, 3 — Regulação com todas as metralhadoras disponíveis para o mesmo ponto (tiro concentrado) (Fig. 39).
Commandante da companhia :

Vozes de cominando no tiro de regulação
Í3^LC. l — Regulação da alça por secções, contra um objectivo na mesma altura (linha inimiga). (Fig. 38.)
Commandante da companhia:
Regular a alça por secções-Alça 1.000 metros.
Objectivo — Tal linha.
Commandantes de secções:
a
1 SECÇÃO: Apontar para o canto esquerdo do campo verde.
2* SECÇÃO: Apontar para a frente da arvore isolada.
3a SECÇÃO: Apontar para a frente do canto direito da cerca.
Commandante da companhia:
Attenção — Tiro blocado.

Regular a alça por secções -- Apontar para o canto esquerdo do campo verde — Alça 1.000 metros, tiro blocado.
Commandantes de secções :
Repetem a voz do Commandante da companhia.
3 IO. 4 — Repetição do tiro blocado sobre outro objectivo com outra alça :
Commandante da companhia :
Regular a alça por secções — Alça 900 metros — Objectivo —
Apontar mais á direita, sobre a mancha de areia na frente do
campo verde — Tiro blocado.
Commandantes de secções:
Repetem a voz do Commandante da companhia.
421

5
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Observação de tiro

lado o feixe; dahi elle está em melhores condições de apreciar
os pontos de chegada que da posição das metralhadoras (Fig. 43).
El!e transmitte n companhia o resultado da observação feita,.
por meio de signaes feitos com o gorro ou mesmo o braço.

Distingue-se :
a)
b)
c)
d)

Boa observação.
Soffrivel observação.
Má observação.
Observação nulía.

viril, d) Boa observação — Si a observação é boa, distinguem-se não alguns pontos de chegada, mas pôde fazer-se
uma ideia boa e justa do feixe da própria metralhadora no
conjuncto dos pontos de chegada de cada uni. Além disso, o
terreno não deve offerecer grandes difficuldades; por exemplo,
junto ao objectivo não devem existir muitos altos e baixos, impedindo afinal que se aproveitem as melhores condições de
observação.
/3íj>.*3. b) Observação soffrivel — Si a observação é soffrivel, póde-se conseguir ainda observar o resultado com a metralhadora isolada, pelo emprego do tiro blocado ou do concentrado, mas no tiro de ceifa não se pôde mais fazer nenhuma
observação com a metralhadora isolada.
vííiÊS. c) Observação má — Nesta, somente, emprega-se
pelo menos duas metralhadoras para se poder obter observação.
Além disso, si o feixe estiver bem dirigido, reconhecer-se-á a
efficacia no objectivo (alvo).
2£i4:. d) Observação nulla — Nesta, em geral, não se descobre nenhum ponto de chegada; nem mesmo empregando-se
diversas metralhadoras.
OBSERVAÇÃO LATERAL
víriri. Será conveniente para regulação mandar observar o tiro
de uma posição lateral. Manda-se um sargento, o observador,
avançar obliquamente ou subir a uma arvore e observar de

31Sec.

2 9 Sec.

1*'Secção

Regulação por S.CÇMS contra obJMtivo «cafonado

Os signaes são os
Mais alto
Mais curto
Bom
outro lado.

seguintes :
Fazer signal para cima.
Fazer signal para baixo.
Agitar o gorro horizontalmente para um e

Pontos de cheâada y

Observação lataral
Fig. 43

Sardenta

lh

Com o commandante da companhia deve ficar um homem, que
vigia o sargento observador e transmitte em voz alta ao commandante da companhia os signaes.
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O TIRO DE EFFICACIA
Repartição e abertura do fogo
SS6JO. E' preciso que cada metralhadora tome sempre o seu
sector (Fig. 41). O chefe de cada peça terá tanto mais difficuldade
em observar o seu próprio feixe, quanto maior for o numero de
peças que atiram para o mesmo sector. Com a designação dos
sectores das peças será fácil aos chefes de peças o reconhecimento
do respectivo feixe e só por este meio terão elles a possibilidade
de restringir o mesmo feixe. As vozes de cominando para abrir o
fogo são reguladas pela observação obtida, pela apreciação do
terreno junto ao alvo e pelas condições do próprio alvo. O principio
geral é tomar sempre uma alça cerca de 50 metros mais alta do
que aquella que se deveria tomar, em virtude da observação,
porque, em geral, quando se passa a executar o tiro de ceifa, o
feixe se abaixa cerca de 50 metros. A causa disso é a vibração da
arma e o recuo da mesma, após o primeiro tiro, influindo isso
sobre o tripé. Portanto, é necessário que o tripé, fique firme sobre
o solo. A abertura do fogo fica sempre na mão do commandante da
companhia. Somente quando elle expressamente ordena — Fogo por
secções ou — Fogo por peça — cada secção ou metralhadora abre o
seu fogo independentemente das outras.
Vozes de commando para a abertura do fogo
íiCí'?'. l — No tiro blocado a observação foi feita no alvo e
pouco aquém delle :
Commandante da companhia :
50 metros mais alto — Tiro deblocado.
2 — No tiro blocado a observação foi feita só aquém do alvo :
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Commandante da companhia :
100 metros mais alto — Tiro deblocado.
3 — No tiro blocado a observação foi feita no alvo e além delle:
Commandante da companhia :
Bem — Tiro deblocado.
4 — O objectivo está escalonado e o tiro de regulação foi feito
com todas as metralhadoras para a frente da arvore isolada. O tiro
blocado forneceu observação no objectivo e aquém delle.
Commandante da companhia :
B e m — Inimigo á direita cerca de 50 metros mais para traz,
inimigo á esquerda cerca de 50 metros mais para a frente — Tiro
deblocado.
Tiro contra metralhadoras
SSE>8. Para o apontador, o fogo contra metralhadoras é o mais
difficil, por offerecerem ellas um alvo muito pequeno, em geral
muito occulto no terreno e por isso difficil de se descobrir; difficil
também de ser attingido, porque o feixe da metralhadora se torna
muito apertado, quando o tiro for blocado, e por causa da largura
do feixe, si o tiro for deblocado.
Quando a infantaria atira contra as metralhadoras, cada infante
aponta sempre para atirar; porém o caso é differente, quando
se trata de metralhadoras, porque o apontador só pôde fazer pontaria no primeiro tiro e dahi por diante a linha de visada soffre
taes deslocamentos, em consequência do recuo, que mal permitte
uma grosseira pontaria. Para se inutilizar uma metralhadora, deve-se
concentrar bem o feixe da metralhadora, mas não se deve prender o
órgão de pontaria em direcção, porque, do contrario, o feixe se tornará muito apertado ; a 1.000 metros o tiro, sendo blocado, a largura do feixe é de l a 1,5 metro. Atirar-se com um feixe tão fino, é
bom, porém a experiência ensina que ás médias distancias não ha
condições de observação que pennittain o seu emprego. Então o
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que se deve fazer é evitar que o feixe se torne demasiadamente
aberto em largura; para isso, o melhor meio de conseguil-o é o
emprego da posição de tiro deitado, afim de que o apontador tenha
firmeza sobre os cotovellos.
Si o apontador fizer fogo concentrado desse modo, com os cotovellos firmemente apoiados, a 1.000 metros, o feixe, todavia, ainda
terá cerca de 6 metros de largura. Com a posição de tiro sentado o
feixe se alarga no tiro concentrado, porque falta o apoio para os
cotovellos, e attinge em geral cerca de 10 metros. Com um feixe
assi:n tão fino é preciso gastar muita munição para attingir efficazmcute uma metralhadora.
Para bater u;n alvo-metralhadora no sentido da profundidade,
é preciso empregar o tiro em profundidade. Distribuindo o fogo
por uma profundidade de mais de 100 metros, o feixe se tornará
outra vez muito pouco denso e será necessário consumir muita
munição. Concluc-se dahi que, para atirar contra metralhadoras, se
deve empregar:
1 — Tiro tão pouco ceifante quanto possível, metralhadora solta.
2 — Tiro em profundidade de 50 metros ou no máximo de 100
metros.
Disso se conclue que, contra metralhadoras, deve regular-se o
tiro com exactidão, mas muito especialmente se deve determinar
com rigor, observando o tiro, o desvio lateral do feixe em relação
ao objectivo, afim de se poder então indicar com precisão ao apontador qual o ponto de visada conveniente para o tiro de efficacia.
Quando a observação é deficiente, si para os lados não se pôde
fazer a regulação com exactidão, é vantajoso fazer um breve tiro
ceifante, durante pouco tempo. O apontador o executa de maneira
que tenha consciência de que desloca a linha de mira uma escassa
largura do alvo para a direita e esquerda a partir do ponto de visada ordenado. Por esse meio já quasi que fica duplicado o precedente tiro ceifante; elle passa de 6 metros a 10-12 metros de lar-

gura. Este tiro de ceifa só se executa por ordem especial do chefe
da metralhadora. Si nada for ordenado, faz-sc fogo concentrado
sobre o ponto do objectivo designado. Depois da regulação, trata;ido-se desse objectivo^ devem os apontadores procurar depressa
e independente de ordem os seus objectivos particulares e dirigir
sobre elles suas metralhadoras, porque, neste caso, muito especialmente, ha toda a urgência. Quando o commandante da companhia dá as vozes para o tiro, já os bons apontadores devem ter
acabado de collocar as metralhadoras na boa direcção. Si não for
ordenado n e n h u m ponto de visada especial, visa-se sempre o
canto esquerdo. E' vantajoso que as metralhadoras não atirem continuamente cada uma para a sua metralhadora, e sim, troquem de
objectivo na secção (cruzando os fogos ), porque, conforme a experiência mostra, frequentemente uma metralhadora acerta muito bem,
ao passo que a outra erra o tiro. E! melhor attingir uniforme m e n te
todas as metralhadoras inimigas do que attingir muito bem três e não
obter nada nas outras três.
Vozes do cominando no tiro contra metralhadoras
"f>O. l— Boa observação (Fig. 44).
Commandante da companhia :
Alça 1.000 metros.
Objectivo — Metralhadoras em frente — Regulação por secções.
Commandantcs de secções :

•* * *

l" SECÇÃO : Apontar para a metralhadora mais á direita.
Ficj.44
2a SECÇÃO : Apontar para a 3' mejSgM.
tralhadora a partir da direita.
3" SECÇÃO : Apontar para a metralhadora mais á esquerda.
Commandante da companhia : Tiro blocado—Fogo.
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Observação em geral boa. Comniandante da companhia: Bem.
Tiro deblocado.
Daqui por diante cada chefe de metralhadora trabalha independentemente.

quando as columnas isoladas se apresentam um pouco de lado.
Também é vantajoso o fogo cruzado contra objectivos de artilharia,
afim de obter effeito um pouco atraz dos escudos.

Fogo cruzado

Tiro contra artilharia em posição

,*JOO. Em qualquer tiro, com ou sem profundidade, pôde
acontecer que uma metralhadora ou mesmo uma secção não veja o
seu sector e não possa fazer fogo para elle. Si isso acontecer,
deve-se avisar ao cominando da secção
ou companhia, antes de começar o tiro,
tanto quanto possível, afim de que se
ordene a tempo que secção deve trocar
£*£• *|SJ!,1*iMt de objectivo com a referida secção. Si o
""
comniandante da secção onda companhia
Pio ^- fS
vier a saber disso demasiadamente tarde,
a troca de objectivo se effectuará com difficuldade e não será tão
bem feita como antes do começo do tiro.
O chefe da metralhadora ou o comniandante da secção, que
recebe a ordem de — Cruzar fogo, — deve executal-a immediatainente. Esta é uma das poucas ordens necessárias á direcção do fogo, Secçjo «s.^
que devem ser ím mediatamente executadas.
A execução se faz como está
indicado nas figuras 45 e 47 e sempre
de forma que os feixes de uma secção
caiam uni ao lado do outro e não se
Fig. 46
cruzem por sua vez.
Este fogo cruzado também pôde ser empregado como tiro de
efficacia, afim de se obter maior effeito sobre determinados
objectivos. Assim, já se o emprega contra columnas bem visíveis,

•-Mil. E' muito difficil que o fogo de frente contra artilharia
em posição de fogo seja efficaz, porque ella dispõe da protecção
dos escudos. Si é preciso atirar de frente contra artilharia, procede-se como no tiro contra metralhadoras. A grandes distancias
o tiro é infructifero, a distancias próximas, ao contrario, dando
ao fogo uma profundidade até 100 metros, póde-se contar com

efficacia mediante a massa de projectis lançados. Fogo com
maior profundidade acarreta excessivo consumo de munição.
Empregando o fogo cruzado, póde-se em parte attingir os
serventes abrigados pelos escudos. No tiro contra artilharia em
posição, deve-se sempre procurar obter efficacia atirando de
flanco.
No tiro contra as viaturas atreladas da artilharia, procede-se
como contra columnas, isto é:
Si as viaturas estão cm columnas, na regulação sempre se atira
com todas as metralhadoras contra uma delias. (Fig. 47 A). A Si as
columnas estiverem muito juntas ou si não for possível nenhuma
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observação, convém empregar fogo de ceifa contra ellas. O fogo
cruzado é também muito vantajoso, mas é preciso prestar attcnção

Primeiro caso
Em qualquer das estações, A ou B, a linha norte-sul passa
direita da linha de collimacão da bússola. (Fig. 48.)

F,q.48

Temos, então:

Az. A = Az. B — O
Az. B = Az. A + O

(D
(2)

Segundo caso

%5OI5. Em qualquer das estações, a linha norte-sul passa á
esquerda da linha de collimacão da bússola. (Fig. 49.)

Fig. <t7 A

aos pontos de chegada jauto ao objectivo. Vento forte pôde
desviar lateralmente o feixe de cerca de 10'" a l.OOO" 1 de distancia ;
a 1.503m de cerca de 20 metros.

PONTARIA EXPEDITA COM A BÚSSOLA
Tiro indirecto

•-iO*3. O emprego deste instrumento, indispensável no caso
em que o comniandante se afasta muito de suas peças, perde-a de
vista e não encontra um ponto de pontaria, dá lugar a três casos.

Temos, então :
Az. A = Az. B + O
Az. B = Az. A — O
Porém, devido a bússola ser graduada da esquerda para a
direita, o signal de O, nestas duas ultimas formulas, deve ser
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tomado ao contrario e ellas se transformam nas primeiras (1) e (2) que
são, então, geraes para ambos os casos e consideradas fundidas em
um único : a linha norte-sul passa em ambas as estações, ao mesmo
tempo, á esquerda ou á direita do plano de collimação (180" — O")
da bússola.
Formula geral:

A = B — O e B --= A + O

(1) e (2)

REGRA : Quando o observatório está á direita (.4) subtrahe-se
a parallaxe O e quando elle está á esquerda (A) somma-se essa
parallaxe para obter o-azimuth procurado.
Terceiro caso
S26<1. Apresenta-se excepcionalmente quando a parallaxe O
é muito grande. O commandante da unidade não poderá, certamente, escolher um observatório de
tal modo afastado de sua peça, mas
um azimuth opportunamente enviado por um outro observador
poderá, no caso que vamos conFi<j. 50 siderar, prestar inestimáveis serviços.
Em uma das estações (A) a
linha norte-sul (Fig. 50) passa á
esquerda e na outra (B) ella passa á direita do plano de collimação
da bússola.
Temos então:
Az. A = 330° — O + Az. B
Az. B = Az. A + O — 360° ou
A = 360° — O + B
(3)
B = A + O — 360°
(4)

Estas formulas somente differem das (1) e (2) pela introducção
do elemento 360°, positivo no valor de ^4 e negativo no de B, para
evitar-se um azimuth negativo, quando na formula (3), a parallaxe
O é maior do que o azimuth B e, também, um angulo maior deSGO 1
com a somma A + O na formula (4).
Os três casos ficam, assim, reduzidos a um único, expresso
pelas formulas geraes.
A -= B - O; e B = A 4- O

com a seguinte regra geral:
REGRA GERAL: Quando o observatório está á direita, subtrahese a parallaxe O e quando o observatório estiver á esquerda,
somma-se essa parallaxe para obter-se o azimuth a ser commandado.
Quando se encontrar n m angulo negativo ou maior de 360",
subtrahe-se de 360" e 360", respectivamente.
APPLICAÇÕES •

,*3Or>. O operador não deve, como por meio de qualquer processo expedito, esperar obter, senão excepcionalmente, resultados
muito exactos e os erros commettidos, attingindo mesmo a 0,200,
serão facilmente corrigidos na continuação do tiro com uma boa
observação.
Esses erros são devidos a differentes causas :
a) a bússola empregada, sendo pequena, não apresenta subdivisões menores de l ou 2 gráos.
b) Não sendo installada fixamente (póde-se ler um azimuth a
cavallo ou andando), a leitura será sempre imperfeita.
c) A parallaxe O é medida em millesimos práticos, que serão
transformados cm gráos, em números redondos, dividindo-se o
numero de millesimos não por 17,4, mas por 18. Causa que desappareceria si ella fosse graduada em millesimos.
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d) Erros na medida da parallaxe O.
e) Desvios produzidos na agulha, quando o observador se
approxima de ferros. Não obstante essas differentes causas de erros,
recommenda-se o emprego da bússola pela sua commodidade e
rapidez, principalmente quando o observador dispõe de uma boa
carta, que, além disso, elimina muitas dessas causas.

Í3OO. De um observatório B, situado á direita da peça A,
o commandante quer commandar uma deriva e bater um objectivo
distante da peça de 2800m. Esse objectivo fica situado ao norte.
O commandante dirige para ella a linha de collimação 180° — O 1
(o O 1 sempre voltado para o objectivo), visa-se pela parte imantada
o aziyiuth B = 344".
Distancia de A a B 18'"

Cominando:
Tiro blocado — Alça 2800
Azimuth: A = 344" — 20' = 333"40'

Í3O'7. Do observatório A, á esquerda da peça em B, o operador mede o azimuth 54".

Az. B •*= 54° + 10 = 64"

i. Distancia entre A c B = 38 passos duplos = 56ttl.
Distancia de A a O, avaliada á simples vista e depois pela
carta, 6000m.
56

= 0,009 = 30'
6000
Az. B = 46 30'

Tomado o mesmo objectivo e afastando a peça B para uma
distancia de 81m, chegou-se ao seguinte resultado:

Az. A = 46"
81
O = -TnÃfT" — 0,013 = l" em números redondos
Az. B = 46" + l" = 47"

4" EXEMPLO

2° Exemplo

O - -Í - 182'" = 10°

- = 46'

Exactamente 46'40'.
Erro commettido 20' ou 0,006.

= "28oV=°' 006 = 20 '

Distancia de A ao objectivo
» B »
»
» A a B
Distancia média da base A B ao objectivo

Az. A

0=

l' Exemplo

0

3" Exemplo

2500"'
3000°
500m
2750"1

Az. B = 42"
O = 1470'" = 81" 30'
Az. A == 42" — 81"30' = - 39°30' = 320"30'
M 4 > í > . Este exercício foi realizado estando a estação B no
quartel do 1° Regimento de Artilharia na Villa Militar e a estação A em uma casa situada no Campo de Marte, em Realengo,
próximo á Escola Militar. Não obstante os erros'provenientes da
medida da enorme parallaxe, chegou-se então a commetter, apenas,
um erro de 26'" (millesimos) para mais.
Essas notas foram extrahidas da revista da Defesa Nacional,
da lavra do então Capitão do Exercito, Pargas Rodrigues.
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SIGNALISAÇÃO

íi^O. Em cada uma das secções haverá um signaleiro (corneteiro ou tambor) para o serviço de transmissões de ordens, por
meio de signaes, aos atiradores números I de cada peça, os quaes
são responsáveis pela transmissão das mesmas ordens sobre o fogo
ao chefe da metralhadora e apontador, de forma que estes as entendam.
Pois bem, esses atiradores reconhecem os signaes, levantando
o braço.
Por sua vez os signalciros-das secções observarão o signaleiro
do cominando da companhia de metralhadoras, transmittindo incontinenti aos commandantes das secções qualquer signal referente á
sua secção e avisa ao signaleiro do commandante da companhia
que o da secção recebeu e entendeu a ordem.
vi"?1!. Devido ao ruído das 6 metralhadoras atirando todas
ao mesmo tempo, as vozes humanas não são ouvidas e nem tão
pouco os silvos dos apitos, e por isso os commandantes das
secções em voz alta, determinam que os seus signaleiros transmitiam por meio de signaes de braço as ordens recebidas.
^2T'-í. Os dous homens junto ao commandante da companhia
transmittem todos os commandos e ordens recebidas ás secções
e são responsáveis pelo recebimento e exacta comprehensão dos
signaes, participando ao mesmo commandante que uma determinada
ordem foi recebida pela secção ou metralhadora a que se destinava.
íJT^íí. Também em cada companhia de metralhadoras existe
um sargento observador que durante o fogo observa constantemcnte o objectivo, examina si nelle se produzem alterações, si o inimigo soffre perdas, si os pontos de chegada estão bem situados, etc.
Todas essas observações são communicadas ao commandante
da companhia pelo mesmo observador, concluindo-se dahi que elle
deve estar tão perto quanto possível do mesmo commandante.

Í2I5/<1-. Vários são os signaes empregados para a direcção do
fogo, como sejam: por meio do braço, pelo Morse, por semaphoras, sendo que o primeiro desses é o mais empregado.
A transmissão de signaes por meio do braço julgo ser-a mais
expedita, não só devido ao estrondo das 6 metralhadoras na occasião do fogo e, além disso, essa mesma transmissão verbal das
ordens por estafetas ou mensageiros não deve ser realizada sob o
fogo inimigo, pois, em primeiro logar, o movimento na linha denunciaria a posição ao inimigo, e em segundo logar, homens meio
levantados estariam muito expostos.
Como regra geral todos os atiradores devem executar e comprchender correctamente os signaes para a direcção do fogo.
Para significar que entendeu uma ordem, todo atirador faz
signal com a mão, levantando-a um pouco.
SIGNAES PARA DIRECÇÃO DO FOGO
Por meio do braço

.íiTTrJ. N. l — APONTAR COM o BRAÇO E INDICADOR ESTEN_ para uma secção ou metralhadora, indica que o signal que
se vae fazer em seguida é dirigido para essa secção ou metralhadora.
N. 2 — AUOMENTAR A ALÇA DE 50 METROS — Ante-braço para
cima em angulo recto com o braço; mão aberta, com os dedos separados.
N. 3 — AUGMENTAR A ALÇA DE 100 METROS — Repetir o signal
anterior, de preferencia com o outro braço.
N. 4 — TIRO MAIS ALTO — Movimento enérgico para cima do
braço estendido na direcção da secção ou metralhadora a quem se
dirige o signal.
N. 5 — TIRO MAIS CURTO — Movimento enérgico, para baixo, do
.braço estendido na direcção da secção ou metralhadora a quem se
dirige o signal.
DIDOS

421

6

-
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N. 6 — TIRO MAIS Á DIREITA — Apontar para a metralhadora que
deve executar a ordem e movimento enérgico do braço para a direita.
N. 7 — TIRO MAIS Á ESQUERDA — Apontar para a metralhadora
que deve executar a ordem e movimento enérgico do braço para a
esquerda.
N. 8 — FOGO COM MAIS PROFUNDIDADE — Repetidos gyros do
punho fechado.
N. 9 — CESSAR FOGO — Levantar o braço estendido como prevenção. Para execução, baixar energicamente o braço.
N. 10 — CRUZAR FOGO — Para indicar as duas metralhadoras oa
secções que devem cruzar o fogo, apontar para ellas com o braço
e indicador estendidos; cruzar em seguida os ante-bracos na frente
do peito, com as mãos estendidas.
N. 11—BATER o MESMO SECTOR ou ZONA —Apontar com o
braço e indicador estendidos para unia secção ou metralhadora e
depois com a mão indicar outra secção ou metralhadora, significa
que esta ultima deve ajudar a primeira, batendo o mesmo sector
ou zona.
N. 12 — EM BATERIA — Mostrar um dedo e depois o punho fechado, gyrando este.
N. 13 — TRANSPORTAR MATERIAL — Mostrar o punho fechado e
depois indicar a direcção.
N. 14 —TRANSPORTAR MATERIAL NO HOMBRO — Mesmo signal
acima, collocando a mão sobre o hombro.
N. 15 —TRANSPORTAR MATERIAL NO BRAÇO — C o m o em bateria,
collocando depois a mão sobre o braço.
N. 16 — MUDANÇA DE OBJECTIVO — Indicar primeiramente a direcção e depois fazer um dos signass de numero 14 ou 15.
N. 17 — ReTiRAR UMA PEÇA ou SECçAo — Qyrar o braço varias
vezes sobre a cabeça e indicar a rectaguarda, apontando para a.
peça ou secção.
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N. 18 — TIRO DE INQUIETAÇÃO — Apontar para uma peça, secção
ou todas as peças, abaixando energicamente o braço no sentido
vertical, varias vezes.
N-. 19. — TIRO DE BARRAGEM — Apontar para uma peça, secção
ou todas as peças, movimentando o braço energicamente no sentido horizontal, varias vezes.
N. 20 — TiRO DE CONCENTRAÇÃO — Apontar para uma peça,
secção ou todas as peças, e depois com a mão, varias vezes, indicar
o objectivo a bater.
N. 21 — TIRO DE ENJAULAMENTO — Apontar para um objectivo
e em seguida fazer um dos signaes do n. 19 ou 20.
N. 22 — ENTENDIDO — Breve signal com a mão levantada.
SIGNAES PARA A DIRECÇÃO DO FOGO
Pelo Alphabeto "Morse"

ZSVG. Pelo Morse poderão ser feitos os seguintes signaes,
também pelos braços. O ponto será representado pelo braço todo
estendido e a linha pelos dons braços abertos, podendo ser usadas
handeirolas.
Desde que existam postos de cominando, o commandante da
companhia pôde se dirigir aos seus commandados por meio da telegraphia commiim.
Alphabeto 'Morse'

A .•. —
«..«•
b •• • • •
c •>•<••

a —..
e •
é ••••••
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Comprehendo
Erro • . • .
Fim

l ....

• Mi ••

3

• •

4

• • • • ma

5 • • • • •
6 » • • • • •

m •• «™
n mm *

O

• ma • m

7 ——...

ma ma ma

8 ma ma ma .

p

• ma ma »

q mm mm . mm

O

r «••
s • • •

V

Como durante o fogo real raras vezes se podem empregar os
signaes normaes, empregar-se-hão em combate os seguintes, que
devem ser conhecidos de todos os combatentes e que se podem
fazer, mesmo na posição de deitado, com bandeirolas, braços,
gorros, etc., empregando-se o alphabeto Morse:
Como exemplos :

• • • ma

Z ma mm • •
ão « • •• • mm

ponto final (•) • •
Virgula ( , )

• •

« mm » mm • m

Ponto de interrogação (?)
Ponto e virgula (;) mm •
Dois pontos (:) • • • • • <
Ponto de admiração (!) •
Chamada • • • • • • • •
Resposta • mm • • •

aaa • ma • ma * mm Avançar.
ttt ma ma ma Alongar o tiro de nossa arma (quando feito da
linha avançada de combate para a rectaguarda).
m m m ma mm ma ma ma ma Pede-se munição (quando feito da
linha avançada para a rectaguarda).
O mesmo. Segue munição (quando feito da rectaguarda para a
linha avançada).
ccc • • • • • • mm • mi • mm • mm • Vamos dar o assalto
(da linha avançada para a rectaguarda).
O mesmo. O assalto esta imminente (da rectaguarda para a
linha avançada).
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A cada signal se responderá com a lettra e (•), que quer dizer —
entendido; no caso de duvida se responderá com a lettra r (• • •),
que quer dizer— repita.
Para uso de outros signaes é preciso combinação prévia em
cada caso especial.
'•syy. Os toques de corneta e o apito são expressamente
prohibidos, quando possam revelar a presença ao inimigo.
•JTSi. Quando os meios acima indicados não são sufficientes,
empregam-se as ordens, verbaes ou escnptas ; ellas devem ser
claras, simples e exactas. O encarregado da transmissão de uma
ordem verbal deve repetil-a logo que a recebe, e esforçar-se por
empregar as mesmas palavras quando a transmittir ; na volta se
apresentará, dizendo simplesmente — dada a ordem — si não tiver
outra comniunicação a fazer.
O portador de uma ordem não diminue a andadura ao passar
por um superior, de qualquer graduação, e justifica seu procedimento dizendo em voz alta, ao passar : — ordem a tal unidade ou a
Fulano.

AVANÇAR — Abaixar o braço (previamente levantado na posição
de attenção), na direcção da marcha, conservando-o horizontalmente
nessa direcção alguns momentos.
ALTO — Abaixar o braço, previamente levantado.
FORMAÇÃO DE ATAQUE — Elevar os braços á frente do corpo até
a altura dos hombros e depois abril-os horizontalmente. Quando
as circumstancias o exigirem, indicar em seguida, com o braço
estendido, a direcção da marcha ou o avanço.
REUNIR — Descrever um circulo com o braço levantado acima
da cabeça.
DEITAR — Levantar ambos os braços verticalmente e immediatamente abaixal-os ao longo do corpo.
LEVANTAR — Elevar verticalmente ambos os braços, tendo-os
estendidos, antes, ao longo do corpo.
Esses signaes que são mais usados na instrucção de infantaria
podem também ser feitos com arma.
Além desses signaes, existirão outros secretos.
Combate offensivo

SIGNAES PAEA A DIRECÇÃO DO FOGO

Pela semaphora
Siv^O. O em uso no nosso Código de Signaes da Armada.
Observações
Nos exercícios pôde empregar-se os signaes seguintes, para os
quaes o chefe pôde previamente chamar a attenção por meio do
apito:
ATTENÇÃO — Silvo de apito ou braço direito levantado verticalmente.

Mf-*O. Na ofíeiisiva o tiro indirecto é empregado :
l". Na preparação — tiros de inquietação.
2". Durante e após o ataque — por barragens fixas na frente
da infantaria.
3°. Em todas as circumstancias — por fogos de concentração,
ou enjaulameuto.
r-if-Jl. O tiro de inquietação tem por fim provocar a fadiga
moral do inimigo.
A importância das perdas infligidas pôde não ser notável,
porém obriga o adversário a tomar precauções, em razão da multiplicidade e da incerteza da zona batida, do desencadeamento,
duração e origem do tiro.
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O tiro de inquietação pôde tomar, em certos casos, o
caracter de uma verdadeira interdicção.
J38Í3. Elle é executado mais particularmente á noite, em horas
habituaes dos movimentos do inimigo.
Í3í~i4. A observação dos tiros executados durante o dia,
quando possível, deve ser feita do próprio sector em que se
acha a companhia ou então no sector visinho.
SiSÊ». O tiro de inquietação permitte impulsionar a instrucção
individual das metralhadoras e realizar o adextramento da companhia de metralhadoras, ao ponto de vista do tiro indirecto.
íáíSO. A escolha do objectivo, bem como a determinação das
horas do tiro, resultam dos ensinamentos que forem recebidos sobre
a situação do inimigo. Os principaes objectivos são : as vias de
communicação e de reabastecimento, os postos de cominando,
sapas, podendo ser tomadas de enfiada as vias estreitas e os
depósitos, os contra-declives, emfim, em todos os pontos em
que possam ser estabelecidas obras pelo inimigo.
íiST. As barragens contribuem para proteger a infantaria,
seja nas linhas de partida, quando não puder a infantaria continuar a progressão, e por fim nos pontos de chegada.
,^28í?*. As barragens obedecem a um plano de emprego determinado pelo cominando superior, em concordância com e
plano de barragens da artilharia.
*-íWS>. Na preparação e execução das barragens, cada commandante de companhia dispõe de uma caderneta, onde são
assentados os dados de tiro a executar pela sua companhia,
assim como de uma certa zona de ataque, indicando o objectivo e horário dos tiros. As barragens são estabelecidas contra
as organizações do inimigo, ou nas zonas propicias aos contraataques (contra-declives, gargantas). Si o numero das peças for
sufficiente, são dispostas de modo a bater toda a frente
do ataque.
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SOO. Quando a infantaria for detida, o tiro é dirigido contra
um objectivo intermediário. Attingindo a infantaria o seu objectivo,
o tir.o de barragem continua ainda por algumas horas, terminando
por um tiro de inquietação.
^2O1. A companhia deve estar em condições de attender rapidamente aos pedidos de barragem da infantaria.
íiO.vi. O signal de barragem é, em principio, commum ás
metralhadoras e á artilharia, podendo, porém, com vantagem ser
empregado um signal especial para as metralhadoras.
•^í>:3. A barragem das metralhadoras não deve ser desencadeada antes da barragem da artilharia, para não dar aviso ao inimigo.
Í2í> i . No caso de ataque de uma zona com grande profundidade, convém prever o deslocamento da companhia de metralhadoras. A nova posição da companhia e a hora de seu deslocamento
são fixadas no plano de deslocamento da autoridade superior.
:J9~>. Os caminhos de accesso e as novas posições são
antecipadamente reconhecidas pelo commandante da companhia de
metralhadoras, que deve ter todos os elementos indispensáveis,
'taes como cartas, photographias tiradas pelo avião.
Í39O. As mudanças de posição são feitas por escalões successivos e, de preferencia, quando a infantaria alcançar um objectivo qualquer.
tt\yy . Os tiros de concentração são dirigidos contra objectivos de dimensões reduzidos, taes como linha de resistência,
pontos de apoio, reunião de tropas, zonas desenfiadas, podendo
servir de ponto de partida dos contra-ataques, posições convenientes ás metralhadoras e baterias de artilharia.
:=íí>!-*. Os tiros de concentração são executados segundo as
ordens do commando superior e figuram no plano do emprego.
:~2&i>. Si o tiro de concentração for pedido na occasião de
ura tiro de inquietação ou de barragem, cessa essa missão momentaneamente.
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300. Os tiros de enjaulamento têm por fim isolar uma zona,
em vista de sua occupação ou de sua organização. Podem ser empregados para facilitar um reconhecimento qualquer.
301. A companhia de metralhadoras age na offensiva, com
a totalidade de suas secções de metralhadoras.
EMPREGO NA DEFENSIVA

I5OS. Os tiros de inquietação são empregados nas mesmas
condições que na offensiva. As condições de execução destes tiros
são fixadas segundo os ensinamentos diários a i .speito do inimigo.
liOcí. Os tiros de barragens fixas são empregados na frente
do sector ou nos seus pontos accessiveis.
Esta cooperação pôde ser feita em proveito do sector visinho,
secundo entendimento entre as autoridades superiores.
I3O4-. Os tiros de concentração e os de enjaulamento são
empregados na frente do sector, segundo os pedidos da infantaria.
;3O">. Em caso de substituição, as cadernetas de peças
passam para as unidades incumbidas da missão.
J3OO. Adiiiitte-se na defensiva a subdivisão da companhia
de metralhadoras.
LIMITES DO EMPREGO DO TIRO INDIRECTO

\" — E' prohibido atirar a menos de 500 metros adiante de tropas amigas.
2" — O tiro só se emprega até 3.000 metros.
3" — As barragens fixas são as únicas autorizadas ; não se
fazem, portanto, barragens moveis. E' prohibido fazer barragens
. além de 2.500 metros.
Os deslocamentos das barragens fixas devem ser feitos por
lances de 200 metros.
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4" — Um agrupamento de seis peças, com o consumo normal de
projectis, pôde manter barragem nutrida numa frente de 100 metros
'e, efficaz, numa de 200 metros, conforme as distancias.
5° — E m vista da dispersão do tiro, do grande consumo de munições e da deterioração do material, o tiro indirecto só deve ser
empregado contra objectivos importantes ou zonas de certa extensão. Tal como acontece no tiro directo, convirá sempre empregar fogos de escarpa ou de enfiada, que aproveitam melhor
o feixe da trajectória e a profundidade do terreno batido, ainda,
menos perigosos e impressionantes para a tropa, por cima da qual
se realizam.
POSIÇÕES DE TIRO INDIRECTO

I5OS. O commandante da companhia de metralhadoras, tendo
recebido do commandante do regimento ui;:a missão de tiro indirecto, fixa a posição das suas peças. Tanto quanto possível, para
uma dada missão, deverá prever uma segunda posição, que será
utilizada no caso de ter sido a primeira descoberta pelo inimigo.
As posições são escolhidas sem prévio reconhecimento do terreno,
e são .eterminadas pelas condições tácticas em consideração:
l" — As distancias de tiro favoráveis (1.500 a 3.000 metros).
2a — A distancia mínima que permitte o tiro por cima da mascara cobridora.
31' — A necessidade de dissimulação ás vistas dos observatórios
terrestres e aéreos. Uma vez terminada a preparação do tiro, o
pessoal será abrigado, tanto quanto possível, em excavações feitas,
antes e durante o combate, e em ligeiras organizações protectoras.
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