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CAPITULO I

Disposições gerais

Artigo 1. º As medalhas de·stinacfa.s a galardoar os
filiados da Mocidade Portuguesa (iM. P.) são as de
«Bom ·c omportamento», «Mérito ·e scolar e profissional»,
«Mérito ·desportivoJJ e «Altos serviçosJJ, e as respectivas
insígnias serão conformes aos· )llodelos anexos a êste
regulamento.
Art. 2.º Correspondendo à relatividade do mérito a
gal·a rdoar, hav:erá três graus de numeração descendente
eln cada esipécie de medalhas, ·e:x.cepto na de «Ailtos
serviçosJJ, que é co·n stituída por um único grau.
Art. 3.º As medalhas s·e rão ·e m número indeterminado e poderão ser conf·ericla·s. em •q ualquer escalão da
M. P. aos que tenlrnm dois anos icfo filiaição e freqüência de um cent~ro de instrução geral com boa informação, requisitos 1dispensados para a me.dalha de «Altos
serviços)).
§ único. Para a contagem do prazo considera-se a
actividade da M. P. iniciada no dia 1 .de Dezembro
de cada ano civil.
Art. 4. º A concessão das m~dalhas ser.á sempre publicach em 01'de?n de Se1·viço ·e no Boletim da Orga.,
nização, lida em formatura ·e m todos. os centros de instrução .e registada na fi.cha do agraciado.
1
Art. Õ.º A ·e ntrega das· medalha·s será efectuada
colectivamen te em uma cerimónia oficial da Organização, de preferência no dia 1 de Dezembro, excepto
a de «Altos serviços», que dará s•empre motivo à própria
solenidade.
r .

4
CAPITULO II

Das diversas medalhas, insígnias e prerrogativas
SECÇÃO I

Bom comportamento

Art. ·6 .º A medalha ·de «Bom comportamento>) destin.a-se a o·alaTdoar o •exemplar cum1)rimento de todas
as obrigações ·da Org'amização pelos seus :filiados e será
conferida nos casos seguintes:
a) A do 3. 0 grau ao filiado que obtiver durante três
anos ·consecutivos a informação de muito bom na respectiva :ficha ou um mínimo ·de três louvores publicados
em 01·dem, de Se1·viço do Comissariado Nacional;
b) A do 2.º grau ao ifiliado ·que, possuindo a do 3.º,
obtiver, durante mais dois anos consecutivos ou três interpolados, a mesma informação, nunca inferior a bom,
ou os mesmos louvores;
e) A do l.º grau ao filiado que, possuindo a elo 2.º,
satisfizer a idênticos r·e quisitos.
Art. 7. º A s insígnias ·ela medalha 1de cc Bom comportamento>) s·e rão suspensas 1clé fita de sêlla <le 30 milímetros de largo, com uma ljsta verde de 20 milímetros
ao centro, acompanhada em orla por listas brancas de
5 milímetros, e têm as segui·ntes variantes:
a) 3.0 grau-a :fita assenta sôbre chapa rígida;
b) 2.º grau - a mesma, tendo sobreposta, a meio,
uma pequena quina de m etal iprateaílo que não cubra
totalmente a parte verde ela 'fita;
e) 1. 0 grau - a anterior, com a quina de metal clourndo.
Art. 8. º Nos dias de grande gala, nas sole.niclacles
oficiais e nas cerimónias que impliquem trajo de rigor
serão usadas as seguintes insígnias de cobre, prata ou
ouro, ·Conforme o modêlo n. 0 1, ·e segundo os graus da
m edalha:
Um 1di1sco 1netálico 1cle 35 milímetros d 1e 1cliâimetro,
earrega·clo pela muz idas quinais ide P ro1:tugal C()llll os
iesicud·etes laiter.ais :a;pooitaidos ·ao centro, llilterrompendo
a quina do chefe os di~eres, em duas linhas .e em letra
gótica, «Bom comportamento>) .e a quina do contra-chefe
os dizeres, em clua:S linhas e em letra gótica, «Mocidacle
Portuguesa».
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O conjunto é acompanhado: em chef.e, por dois ramos de l ouro em faixa, afrontados no tôpo; mn contra-chefe, por 1dois ramos de louro •e m faixa, atados em
ponta; nos flancos, por dois rnmos de louro ·em pala .
Art. 9.º Os agm.cia,clos com 'ª medalha 1de cc Bom icomporbamen to» terão preferêm.cia nias wdmissõ,es aos ~di
versos icurno.s -ele ·e1spe1cialização ida Orga·n izaçãü.
SECÇÃO II

Mérito escolar e profissional

Art. 10. º A med.alha de cc Mérito ·esic1oliar e profissional» destilil..a-·s e a .gala:ridoar a 1ex·oeipcion1aJ aipliieiação
ao estudo -e .trabalho pelos filiados da M. P. ·e ·s erá conferi·da nos seguintes caisos:
a) A do 3.º grau ao filiado que na freqüência de
qualquer curso oficial, ainda que em estabelecimento
particular, obtiver durante três anos consecutivos a
classifi·cação ·de bom, como média geral ·d€ passagem ou
nota de exame;
' b) A do 2. º grau ao filiado que .d-urante três anos conS{~cu ti vos obtiver a classifi1
caçãõ de m1Úto bom e ao que,
possuilil.do a mecl1alha ido 3. º griaill obti1ver d:ura1n.i1e mais
dois a:nos coins:ecutivos ·a daisisifi.oação rmíniima ·de bom;
e) A do 1. 0 grau ao filiado que, possuindo a do 2.º,
obtiver durante mais ·dois anos consecutivos a classificação mínima de bom.
Art. 11.º A·s in.síg1n ias ida medalha ·de «Mérito .es.:.
colar e 1profüs1sional» is·e rão 'tmspensas 1d1e fitia de 1sê·da
ele 30 milímetros de largo, com uma lista verde de 20
milímetros ao centro, acompanhada em orla por listas
amarelas ele 5 milímetros, e têm as seguintes variantes:
a) 3. 0 grau - a 1fita assenta sôbre chapa rígida;
b) 2. º grau - a mesma, tendo sobreposta, a meio,
uma .p equena quina de metal prateado, que não cubra
totalmente a parte verde ela fita;
e) 1. º grau - a anterior, com a quina de metal dourado .
.Art . 12.º Nos dias de grande gala, nas solenidad·es
oficiais e nas cerimónias que impliquem trajo de rigoJ?
serão :.usadas as S'egui,n tes insígnias ·de cobre, prata ou
ouro, -cünfonme o rrrwdêlo 1n .º 2, ·e 1segu,"1.,do Ü'S graus. da
media1ha:
Um disco metálico id e 21 milímetros de diâmetro,
carregado pela cruz das quinas ·de Portugal, firmadas

6
1110S flancos, com os es•c ud·e tes laterais ap'ontados ao
centro.
O disco é acompanhado por duas palmas de 7 milímetros d·e largo, cruzadas e atadas em ponta e afrontadas no tôpo.
Art-'- 13. º Os ag:riaCÍ•aJdos ieom a medalha ·d•e <<Mérito
escolar ·e profissional» terão .pr.e:ferê1nieia 111·a ieo·nrstitu'ição de gruipos representativos da Organização que se
desloquem no País ou ao estrang·e iro por motivo de natureza profissional, científica, literária ou artística.
SECÇÃO III

Mérito desportivo

Art. 14.º A meidalha ia.e ccMér.ito 1de·spo:r:tivo» destina-se a galardoar a dedicação às 1wtividades desportivas ela M:. P. ou o valor excepcional revelado nas respecti vas provas e ser·á conferida nos S·e guintes casos:
a) A do 3. 0 grau aos vencedores ou componentes de
grupo·s V1e1nceiclior1es da·s ieompetiçõ es .n:a ci:oniai•s da Organização em provas individuais ou colectivas, bem como
aos vencedores de outras provas em que tenham sido
autorizados a participar;
. b) A elo 2. º grau aos •q ue, por três vezes, em anos
cons·3cutivos, ou cinco vezes em anos interpolados, alcançarem direito ao 3.º grau, bem como aos .detentor,es
dos «máximos homologados» (records), individuais ou
colectivos, nas respectivas categorias, bem como aos
v1eruce•doT1es idie •pr10V1as in ter n1a·cio:n1ai1s ida Org.amiziaçãü;
e) A do 1. 0 grau aos detentores dos ccmáximos homologados» nacionais, individuais ou colectivos, e aos classifi.cados em provas internacionais autorizadas pelo
Comissariado Nacional.
§ 1. 0 Poderá ser conferido qualquer dos graus a vanguardistas e cadetes que se ·distingam em provas atléticas para êles organizadas em harmonia com tabelas
estabelecidas pelo .Comissariado Nacional.
§ 2.º A medalha de cc Mérito desportivo» poderá ser
conferida aos centros de instrução da M. P. por virtude das classificações obtidas pelos seus filiados ou
pelos seus grupos desportivos.
Art. 15.º As insíg.nias da medalha de «Mérito desportivo» serão suspensas ele fita de sê da verde de 30 mi1
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límetros de largo, com uma lista vermelha de 5 milímetros ao centro, e têm as seguintes variantes:
a) 3. 0 grau - a fita a ssenta sôbre .chapa rígida;
b) 2. 0 grau - a mesma, tendo sobreposta, a meio,
uma ·P·3qu-e na quina de metal prateado, que não cubra
totalmente a parte verde da fita;
e) l.º grau - a anterior, com a quina ·de metal dourado.
Ar,t . 16 .º Nüs iefüvs .êLe gra·n1d·e gala, -n as solienid.ades
ofi'Cia·i s .e ·n as c-erimóniais qu.e impliquem trajo ide -rigor
s-e rão u1s1aidia·s as segui,n ties in1sígini1as de 1cobre, ipratia ·ou
ouro, conforme o modêlo n.º 3, e segundo os graus da
medalha:
Uma 1placa metálica quadrangular de 35 milímetros
por lado, tendo ao centro os dizeres «Mérito desportivo))
em seis faixas, acompanhados rpor dois ramos de louro
em pala, firmados no contra-chefe e estes acompanhados pelas palavras cc Mocidade Portuguesa» apontadas
'
ao centro.
Art. 17. º Nos es.tanclartes dos centros agraciados nos
t ermos elo § 2.º elo artigo 14.º será ieolocado, na bas.e ela
lainça, um laço de fita die ·sê.a.a· v·ermelha- verd•e-v.ermelha, ieom a k1IT.guria idie 1 decímetro, simples (3.º grau),
franjada .em 1prafa (2.º grau) ou franja-ela ·e m ouro
(1.º grau), t endo numa id as 1extremicl1rudes gravada a
p:mta (3.º e 2.º graus) ou gravaida a ouro (l.º grau) ·à
designação e ,a diata 1da c omrp:etição des1portiva 1em que
foi :Úoançaida a distinção.
Art. 18.º Os agraciados com a medalha de «Mérito•
de-sportivo>> terão, em igualdade ele preparação, preferência na constitu1ção ele grupos representativos da
M. P. 1no P1afo ou ·e·sitrangeiro 1para frns de 1natureza desportiva.
SECÇÃO IV

Altos serviços

Art. 19.º A medalha ele ccAltos serviços» destina-se
a galardoar actos excepcionais de abnegação e coragem dvica ie assinalaido·s serviços à Pátria ou à ·civilização .e será obj,e cto de ieo·n cessão póstuma àqueles que
p.e11derem 'ª vida 1cluT1ante -ou por 1ef.eito da prática de
qualquer ·dos mesmos :vetos.
·
§ único. A medalha de «Altos serviços » poderá ser
conferida colectivamente a qualquer grupo de filia1
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dos da M. P. por feitos realizados em conjunto e o
facto ·S·erá registado 01ais fichas :Unidividuaiis .
. A. rt. 20.º A insígnia da medailha de cc.A.ltos serviços» será suspensa de fita de sêda de 30 milímetros
de largo, com uma lista verde ·de 20 milímetro_s ao centro, acompanhada em orla por listas azúes de 5 milímetros, assente sôbre chapa rígida, tendo sobreposta a
meio uma palma de ouro, em diagonal, de 20 milíme.tros de comprimento e 4 milímetros de largo.
Art. 21. º Quando o grupo ag:rraciaid.o 'IlOS termos do
§ único do artigo 19. º constituir uma formação regular
orgânica a que corresponda estandarte ou bandeira, será
nestes colocado na bas·e da lança um laço de fita de
sêda azul-verde-azul, ·com 1 decímetro de largura, franj a da a ouro, tem do gravadas a ouro, ·e m uma das extremidades, a designação e a data do ,feito e pendente da
outra extremidade a respectiva medalha.
§ único . .Os 1componentes do gruipo usarão como insígnia es•p ecial um pequeno laço de fita de sêda das côres •e dime.n·sões 1descTitas 010 artigo 20. º
Art. 22. º Nos dias ·de grande gala, nas solenidades
oficiais e nas cerimónias que impliquem trajo de rigor
ser·á usada a seguinte insígnia, conforme o modêlo
anexo n. º 4:
Cruz :florencia·da de verde d·e 41 milímetros, tendo ao
centro uma placa quadrangul:::i,r branca, carregada pela
cruz das quinas de Portugal, dos ·s eus esmaltes, tendo os
escudetes laterais apontados ao centro.
,
Art. .2 3. º Os agraciados com .a medalha de cc Altos
serviços» terão honras de comandante de falange e preferência a:bsoluta para as mais ·e levadas missões que
à M. P. ou dentro ·d.ela ·possam ser distribuídas.
SECÇÃO V

Do uso das insígnias

Art. 24.º Os agraciados com mais de um grau de
qualquer das meidalhas só poderão fazo:3r uso das insígnias correspondentes ao grau mais elev·ado.
Art. 25.º As insígnias são colocadas sôbre o peito,
1 centímetro acima da costura da pestana do bôlso -esquerdo e p ela seguinte ordem de precedência, da direita
para a es·q uerda:
a) Altos ·s erviços;
b) Bom comportamento;
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e) Mérirbo 1esüo1ar e profis,sion:al;
d) Mérito desportivo.
Art. 26.º Quando as insígnias não caibam numa só
linha, serão •colocadas em duas ou mais, distanciadas
de 15. milímetros, sendo a ordem de precedência · iniciada pela linha superior, ·e dispostas de forma que a
linha mai,s baixa fique 1 .oeintímetro 1ruoima dia 1pe>S"brunia
do bôls-o eisqueTCLo.
A1rt . 27. º . O laço a que se refere o § único do art igo 21.º será colocado elo lado direito ela farda, 1 cen- .
tímetro acima da costura da pestana do bôlso.
Art . 28 .º O uso da-s insígnias só é ·c onsentido depois
de cumpridas todas as formalidades estabeliecidas por
êste regulamento.
CAPITULO III

Do processo de concessão
.A.rt. 29. º Nenhuma medalha poderá ser concedida
sem prévio inquérito, ide resultado positivo, aoêrca da
idonei·dacle moral e cívica do :filiado.
Art . 30 .º A conoe1'3são ela medalha ele <<Altos serviços» será feita pelo Ministro da Educação Nacional,
por iniciativa sua ou mediante proposta fundamentada
do Comissariado N aicionial da M. P., ,e piubliioaid1a no
Diário do Govê1'1w.
Art. 31.º A concessão da .m edalha de «Mérito escolar
e profissional» •s erá feita pelo Comissariado Nacional,
com base exdusiva na informação do aproveitamento
escolar ou 'profissional, fornecida pelos :riespectivos serviços ,do Ministério da Educação Nacional ou pelo ch efe
elo trabalho, e no primeiro caso será registada na caderneta es·colar.
Art. 32.º .A. concessão idas medalhas de «Bom comportamento» e «Mérito desportivo» é ela competência <lo
Comissariado Nacional, mediante proposta do comissário nacional ou de algum ' dos ,seus adjuntos, do
comandante da milfoia ou ,do comandante da Escola ·
Central de Grnduados, dos delegados provinciais ou
dos subdelegado s regionais, e constará da acta ela reünião .
§ 1. º A proposta será sempre acompanhada ·de u ma
exposição sucinta dos fundamentos da informação fornecida ·pelo ,director do estabel ecimento de ·e nsino que
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o filia~o freqüente, oµ pelo chefe de trabalho não sendo
estudante, e, quando possív-el, por documentos compbmentaIDes.
§ 2.º Da rejeição da proposta não se fará justificação
escrita nem d.ela haverá recurso.
Art. 33.º O diploma da concessão, cde modêlo ~ficial
mente aiprovcrudo, regi stará o motivo do g·alardão ·e será
submetido à assinatura do Minis,t ro da Educação Nacional, :e 1nê.11e s·erá :apôsto o 1sêlo bnanco d:a M. P. sôbr.e
a ·a·s srnatura do comissário nacional.
1

1
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CAP!TULO IV

Sanções

Art. 34.º Quando os agraciados incorram em falta
que afecte a sua reputação moral, o prestígio da Organiziação ou o bom :n ome do P,afs, o Comissariado Nacional instaurará .p roeesso· disciplinar para :aplicação de
alg.u ma {lcaS •s:egui1ntes penalidiades, segundo a gravida·de
da fal ta.:
ci) Suspensão temporária, total 011 par-cial, das prerrogativas ·e ·do uso dais ins.í gniirus;
b) 1Ces·sação defini tiva das prerrogativas e .elo u so das
i nsígn1ias.
§ 1. º As pe1nais scerão ipublicaic1a-s •e m Ordem de Serviço
e no Boletim •e a id a alínea b) ·s erá lida .e m formatura
em todos os c.entros de i1nsfrução da M. P.
§ 2.º Quando a medalha seja de «Altos serviçosn
a decisão compete ao l\i1ini1sfo·o 1cla Educação N aJCion·al,
sob parecer ou proposta fundamentada do Comissariado Nacional.
Art. 35.º Como preparatório ·do processo pod·e o Comissariado Nacional determinar, quando a argüição
seja grave, a imediata suspensão do uso das insígnias,
com a excepção da de «Altos serviços».
Ar.t. 36.º A conclenação penal ·p or crime ou delito
i.nfamante terá por efeito ia perdia imedi·a ta do diDeito
ao uso .da;s i•nisígnias.
Art. 37.º A irradiação dos quadros da M. P. importa
a •extinção de todo o ·direito às 1CO'Il•decor.ações.
Art. 38. º O Comissariado N aüional, depois de fazer
consignar em acta a sanção da perda definitiva do direito ao uso ·d as insígnias ou a irradiação, promoverá a
recolha das insígnias e a inutilização do diploma.
1

1
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CAP1TULO V

Disposições diversas
Art. 39.º Para todos os efeitos consideram-se como
tendo comploetaclo trê.'3 anos de filiação na -M. P. todos
os :filiados que ef.ectuaram a sua inscrição .d urante o ano
de 1936.
Art. 40. º o· :fili1a:do ·da M. P. que f ô[' •agrruciaido com
qualquer coin.d:eco·raçãío o:fiiciiial ou med1a lha é obrig.aido a
comunicar o f1acfo imecliatamente, por .escrito, .ao Comissariado N aicÍO'Il•a l .da M. P., por i1n termédio do .:rresp·ecti vo
centro.
Arrt. 41.º O :fili aiclo .da M. P. iq'll!e fôr .ag·:rraciaido oom
qualquer medalha não o:fi.cial não poderá usar sôbre a
farda -da Organiz·ação as respectivas insígnias sem prévia autorização elo Comissariado Nacional, solicitada
por escTito, ·por intermédio do clirector do re-spectivo
c-e·n tro .e com a sua informação.
A1rt. 42. º A cO'nc es.são de uma iec:mde.cor.a.ção O'll medalha oficial e, quiamdo autorizaid·a a 1ruceitação pelo Comissari:ruclo N aicional, .a cle urma medailha m:ão o:fiioial iserá
&empre ·publi:c.aiclia ·e m Ordem de Serviço ·e 1no Boletim
da Organização, lida •erm. formatuira ·.e m todos os centros
de i1D..strução 1e regi1Sttaida na fi.cha ·do .agraiciaid-o.
A.:rit. 43.º Todo o :e xpediente r.elia.tivo à imatéiria dêste
r·egu1ameinto, bem como o respectivo arquivo, incumbem
ao secretário-inspector.
Ministério da Educação Nacional, 30 d.e Novembro
de 1938. - O Ministro ida Educação Nacional, Antóm:o
Fm'Ú-1, Carneiro Pacheco.
1
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