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SENH OR

É precisamente no momento em que no paiz se deba
tem as mais encontradas opiniões ácerca do aproveitamento
das enormes charnecas alemtejanas, como tentativa para
se debellar a falta de trigos nacionaes, e com esta as in
númeras difficuldades que d’ahi resultam, que os signata
rios d’esta veem mui respeitosamente apresentar a Vossa
Magestade um modesto alvitre tendente a melhorar, até
certo ponto e o mais economicamente possível, um tão an
gustioso estado de cousas.
Alguns minutos da esclarecida attenção de Vossa Ma
gestade para as breves paginas que seguem, serão valiosissima recompensa para alguns dias de trabalho aturado no
circumspecto estudo das idéas que vamos apresentar.
Senhor. Dois modestos officiaes do exercito de Vossa
Magestade, sentindo-se com forças para uma actividade
superior em beneficio da sua patria, sujeitam-se de bom
grado ás enormes difficuldades da vida isolada, doentia e
cara, nas charnecas do Alemtejo, sem outras ambições que
não sejam a de se tomarem uteis ao seu paiz e ao gover
no de Vossa Magestade; pois que algumas recompensas,
que n’este trabalho indicam, como estimulo e para um
tempo talvez muito remoto, são tão modestas com relação
ao trabalho e dedicação que é preciso desenvolver para
levar a fim tão duro emprehendimento, que não podem
constituir ambição para quem actualmente vive com um
certo desafogo relativo.
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O que desejam, é desenvolver toda a sua actividade n’uma empreza bastante ardua, mas cujos resultados podem
ser incalculáveis em breve espaço de tempo e contribuir
para o nome já tão sympathico e prestigioso do nosso
exercito.
Que Vossa Magestade se digne attender tão despreten
cioso quão modesto alvitre, e serão satisfeitos os mais ar
dentes votos dos dedicados subditos de Vossa Magestade.
Serpa, 6 de abril de 1897.
gPellx ^ ¡m a iia à o ofoeiio.

Capitão de infantería.

(galloi Mil’-eilo 0 ffoaueila gPellãOj
Alferes de infantería.

N o t a . — Este projeeto foi, pelos signatarios, apresentado a Sua
Magestade El-Kei em 1 de maio do corrente anno.

PEOJECTO
PARA O

ESTABELECIMENTO DE DMA COLONIA MILITAR
A G R IC O L A E D IS C IP L IN A R
SERRA DE SERPA
Senhor.— Os dois officiaes abaixo assignados, bastante
conhecedores da serra de Serpa e práticos em edificações
económicas e nos trabalhos de culturas e pecuaria, pro
põem-se a fertilisai1 e colonisai1 com a mais restricta eco
nomia e as maiores vantagens para o estado, as extensas
massas de terreno, sem a minima vegetação arbórea, con
stituidas por faixas continuas de esteval de grandes di
mensões e de campos immensos de charneca improductiva
da alludida serra.
Trocando espontaneamente as commodidades e gosos
que offerece a vida das cidades pelas agruras da vida ru
ral, sem comtudo deixarem de prestar valiosos serviços ao
exercito, como se verá da indole d’este emprehendimento,
procuram esta occupação honrosa e salutar para estabele
cer uma colonia militar agrícola e disciplinar no centro
da mesma serra, que tem por fim empregar em todos os
seus trabalhos de edificações, aproveitamento de aguas,
culturas, creação de gados e apuramento das especies e
exploração e aperfeiçoamento de varias industrias proprias
da região, o pessoal da colonia, destacado do exercito com
as aptidões requeridas para cada mister e ainda as praças
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destinadas ao deposito disciplinar do forte da Graça, cuja
regeneração será mais efficaz e oAcrecerá maiores garan
tias, adiando o trabalho agrícola obrigatorio á educação e
correcção militar; porque assim se evita a ociosidade e a
perversão d’esta multidão de incorrigiveis, attestada pelas
antigas casas de correcção e ainda não desmentida pelo
actual deposito disciplinar.
Desnecessário será o encarecer a viabilidade e utilidade
d’este commettimento, porque tanto urna como outra são
evidentes ; nem tão pouco se póde duvidar da conveniente
applicação dos terrenos ou receiar do restricto emprego
das módicas quantias adiantadas para as despezas da installação da colonia, compra de gados e instrumentos agrí
colas e culturas iniciaes, porque a empreza é militar, e
toda a sua gerencia, bem como os seus actos, estão sujei
tos á fiscalisação superior ; resta sámente esperar um rela
tivo manancial de riqueza para o paiz em troca de urna
extensa e insalubre charneca, que em poucos annos se
transformará de sáfara em fecunda e de estéril em produ
ctiva, constituindo campos ferteis e salutares, povoados
por um pessoal util, ordeiro e instruido ; porque a compa
nhia a par dos trabalhos agricolas sustentará a educação e
regimen militar e envidará os seus esforços para augmen
tar o grau de instrucção dos seus colonos em escolas profissionaes dirigidas pelo pessoal superior, ficando a instruc
ção primaria e a moral a cargo do capellão da colonia.
Idéas geraes sobre os fins da colonia
Os terrenos baldios e incultos da serra de Serpa contêem
quasi todas as formações geológicas conhecidas, e a esta
circumstancia se deverá não só o aproveitamento fácil e
económico dos materiaes indispensáveis para a construcção das edificações da colonia, taes como: pedra, areia,
fabrico de cal, tijolos e telhas, etc., manufacturados na
proximidade, mas sobre tudo o arroteamento de muitas
e extensas zonas destinadas á cultura de trigo e outros cereaes e ainda, nas zonas proprias á plantação da vinha e
olivedo, a plantação e sementeira artificial do sobreiro
(quercus súber) e azinheiro (quercus ilex), e a sementeira
do pinheiro (pinus marítima), reservando-se os ubérrimos
valles, aonde a humidade e temperatura são constantes,
para os pomares e arvores fructíferas de grande varie
dade.
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A cultura dos trigos em larga escala, deverá contribuir
era poucos anuos, poderosamente, para attenuar a crise tão
sentida n’estes últimos tempos ; e a cultura dos outros cereaes é indispensável para o sustento económico dos gados
da colonia.
A arborisação, com os specimens indicados, alem de
representar uma riqueza extraordinaria pelo que qualquer
d’essas arvores produz, tem as enormíssimas vantagens de
tornar a região mais salubre, de chamar a humidade, impe
dindo ao mesmo tempo a evaporação, tudo isto alem da
producção do combustível, madeiras para construcções,
fructos para engorda de gados, etc., etc.
Dispondo de tão poderosos elementos fica a colonia ha
bilitada, com fundamentada esperança e extraordinaria eco
nomia, a iniciar o grande caminho para a solução dos tres
' grandes problemas a que nos propomos :
1. ° Colonisação;
2. ° Aproveitamento dos terrenos da serra de Serpa na
cultura do trigo em larga escala e outros cereaes;
3. ° Arborisação variada e util d’esta região.
Como consequências d’estes principaes problemas deri
vam:
a) A colonisação pelo elemento civil, promovida e attrahida pelo estabelecimento da colonia militar, indispen
sável como elemento económico de força, ordem e tra
balho ;
b) A regeneração pelo trabalho, educação militar e agri
cola, e rigorosa disciplina das praças incorrigíveis do exer
cito ;
c) A creação e apuramento dos gados e exploração das
industrias correlativas ;
d) A exploração de aguas e seu regimen;
e) A abertura de caminhos carreteiros que facilitem as
relações da colonia com os centros povoados e o transito
de mercadorias ;
f ) O evitar n’um futuro proximo a emigração, garan
tindo aos desprotegidos os meios de trabalho e subsisten
cia n’esta região;
g) Finalmente, o melhorar a vida económica do paiz
peía abundancia de productos lançados no seu commercio
por esta exploração.
E claro que, se o exemplo d’esta colonia for seguido á
medida que se vão conhecendo os seus benéficos e van
tajosos resultados, por tantas outras que o governo mais
tarde póde estabelecer em todas as regiõés e em idénticas
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circumstancias á da serra de Serpa, poderá o paiz muito
brevemente e com extraordinaria economia realisar o seu
desideratum dever aproveitados 1.600:000 hectares de ter
renos incultos e despovoados da vasta provincia do Alemtejo, e ao mesmo tempo emancipar-se dos encargos onero
sos da actual importação de trigos exóticos, que tanto tem
empobrecido o paiz, sugando-lhe o melhor dos seus have
res e levando á emigração uma grande parte da popula
ção faminta.
E este emprehendimento não póde ser feito sem a inter
venção principal do elemento militar, que não só garante
pela disciplina a execução rigorosamente fiscalisada dos
trabalhos necessários, como também contém pelo respeito
e pela força qualquer tentativa que os naturaes, ciosos do
pretendido e injustificável direito a estes baldios', possam
fazer para dificultar ou mesmo annullar tão importante e
necessária exploração, e ainda poupa ao estado fabulosos
dispendios com commissões de estudos previos, que nem
sempre, infelizmente, têem dado resultados ; e que por
esta fórma ficam a cargo do pessoal superior da colonia
como inicio e na continuação dos seus trabalhos.
Para facilidade e completa viabilidade d’esta empreza,
os dois signatarios já ouviram o presidente e vice-presidente da camara municipal de Serpa, que se enthusiasmaram, applaudindo os seus trabalhos e concordando ple
namente, quando se respeitem os direitos sobre as antigas
malhadas; porque os proprietários se propõem a acompa
nhar os melhoramentos e progressos agrícolas da colonia,
fertilisando do mesmo modo os seus limitados terrenos.
A enorme extensão da serra de Serpa tudo permitte,
deixando campos vastíssimos (mais de 30:000 hectares)
para a installação e completo desenvolvimento em larga
escala de todas as culturas e arborisação complexa da co
lonia, podendo ainda dispensar para usufruição dos povos
do concelho de Serpa um baldio suficiente para os seus
gados.
Organisação e administração da colonia
Com séde do logar X do centro da serra de Serpa (es
tamos a proceder á escolha e levantamento do local) será
installada uma companhia militar agrícola e disciplinar,
destinada a colonisar e arrotear os terrenos da referida
serra, cujo pessoal será o seguinte:
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Quadro do pessoal da colonia
Major ou capitão (chefe superior da colonia)............. 1
Subalternos.................................................................... 2
Cirurgião militar............................................................ 1
Capellão militar.............................................................. 1
Agronomo...................................................................... 1
Primeiro sargento.................................................
1
Segundos sargentos....................................................... 5
Primeiros cabos........................................................
8
Segundos cabos e soldados.......................................... 105
Corneteiros e clarins..................................................... 3
Serralheiro..................................................................... 1
Ferrador.......................................................................... 1
130
O pessoal superior será escolhido de entre os ofiiciaes
que mais conheçam a provincia do Alemtejo, e especial
mente a serra de Serpa, sendo um dos subalternos de cavallaria com o maior numero possível de conhecimentos
sobre pecuaria, e todos considerados nos estados maiores
das respectivas armas.
O pessoal inferior e praças de prêt da colonia serão des
tacadas dos respectivos corpos, mediante previo convite,
de entre os mais robustos, mais habilitados, melhor com
portados e na rasão seguinte:
Do regimento de engenheria :
1 segundo sargento, 4 carpinteiros e 8 pedreiros.
Da administração militar:
1 segundo sargento e 2 padeiros.
Da companhia de saude :
1 primeiro cabo enfermeiro.
Dos regimentos de cavallaría :
1 segundo sargento, 1 primeiro cabo, 9 soldados, 1 ferra
dor e 1 clarim.
Dos regimentos de infantería :
1 primeiro sargento, 2 segundos sargentos, 6 primeiros
cabos, 4 segundos cabos, 1 serralheiro, 2 corneteiros e
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78 soldados, sendo d’estes preferidos os de sapadores
ou os que saibam de qualquer arte ou officio, principal
mente os de pedreiro, carpinteiro, ferreiro, etc.
O agronomo, cujo ordenado não poderá ser superior a
3603000 réis annuaes, poderá com vantagem ser substi
tuido por dois homens práticos da região, por entre os
quaes n’esse caso será dividido o referido ordenado.
Da colotiia passarão a fazer parte, sob guarda e vigi
lancia da força armada referida, todas as praças existentes
no deposito disciplinar do forte da Graça, que será extincto, e todas aquellas que de futuro venham a ser condemnadas pelos tiibunaes militares na pena de encorporação.
Estes encorporados, alem de cooperarem para o fim
commuai, regeneram-se pelo trabalho activo, regimen mi
litar e educação moral a que serão sujeitos.
Para installação da colonia militar agrícola e disciplinar
proceder-se-ha ás edificações necessárias, cujo plano e or
çamento vão juntos a este trabalho.
O plano prevê todas as installações necessárias a uma
colonia d'esta natureza, quando no seu inteiro desenvolvi
mento ; mas attender-se-ha primeiramente á construcção
dos corpos mais indispensáveis, como: casernas, cozinha,
padaria e fornos, abrigos para gados, secretaria e depen
dencias, aonde provisoriamente se alojarão os ofïïciaes e
outros que a necessidade irá indicando como mais urgen
tes.
Para execução d’estas obras deverá o pessoal instal
lasse em barracas de campanha, com cantinas para ran
cho, etc., etc., convindo que os trabalhos se iniciem em
tempo proprio e a par das primeiras culturas, incluindo os
precisos para o sustento dos gados.
O orçamento, sendo feito com a maxima economia, prevê
o caso de serem já aproveitados os materiaes fabricados
pela colonia, como : cal, tijolos, telhas, etc., a utilisação
dos transportes já adquiridos e toda a mão de obra feita
pelo pessoal.
O governo concederá um adiantamento de 15:0003000
réis para ser empregado na installação da colonia, rece
bido em prestações, ã medida das despezas e com a seguinte
distribuição provável :
Edificações (segundo o orçamento geral) ... 6:5003000
Gados............................................................... 3:7 503000
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Mobilia, machinas e instrumentos agrícolas.. 2:000$000
Sementes (primeiras culturas).......... ............ 1:250$000
Para primeiro sustento dos gados e impre
vistos ............................................................ 1:500)^000
15:000,51000
A applicação d’estas verbas será escripturada e docu
mentada em livros especiaes a cargo do conselho adminis
trativo, formado pelos tres officiaes da colonia, e do mesmo
modo toda e qualquer despeza ou receita, de fórma a po
der ser fiscalisada com a maxima promptidão, quando o
governo o entenda. A mobilia das secretarias e a neces
sária para a accommodação das praças e encorporados, bem
como os utensilios para a manufactura do rancho, etc.,
serão fornecidos pelos respectivos depósitos do exercito,
podendo ser aproveitados para os encorporados os que já
lhes estão distribuidos no forte da Graça.
O fardamento do pessoal da colonia será o usado pelo
exercito, com algumas alterações que serão estudadas em
harmonia com o clima e com as necessidades e a natu
reza do serviço.
Vencimentos, recompensas e penalidades
Os officiaes da colonia perceberão os soldos e gratifica
ções das respectivas armas, e as praças de prêt vencimen
tos e subvenção para rancho iguaes ás que recebem nas
guarnições de Lisboa, Porto e Eivas, tudo pago pelo estado.
Emquanto não houver producção agrícola deverá ser
abonado aos officiaes o subsidio de residencia e ás praças
de prêt uma gratificação de trabalho, que será regulada
da seguinte fórma: sargentos 200 réis, primeiros cabos
120 réis e para as demais praças 80 réis. D’esta gratifi
cação entrará um terço n’uma caixa, que se denominará
de previdencia e que tem por fim garantir um peculio in
dividual com que cada praça, terminado o seu tempo de
serviço, possa iniciar qualquer meio de vida honroso.
Os encorporados vencerão, por cada dia em que forem
empregados em trabalhos agrícolas, uma gratificação de
40 róis, da qual metade entrará n’um cofre para lhe ser
entregue quando terminarem a pena e tenham de reco
lher aos corpos a que forem destinados.
Tanto a caixa de previdencia, como o deposito dos en-
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eorporados, serão administrados pelo conselho administra
tivo da colonia e terão livros especiaes de escripturaçâo.
Todos estes subsidios e gratificações serão abonados
pelo estado a titulo de adiantamento e cessam logo que a
exploração agrícola esteja em plena actividade e produza,
liquido de despezas, o suificiente para o seu custeio abso
luto, ficando a gratificação dos encorporados também a
cargo do fundo <ie reserva.
Desde este momento os lucros totaes da colonia no fim
de cada anno serão distribuidos pela seguinte forma:
30 por cento para amortisação do dinheiro que o estado
adiantou para obras, culturas iniciaes, subsidios e gratifi
cações ás praças e encorporados e outras despezas extraor
dinarias ;
10
por cento para subsidio á camara municipal de
Serpa e junta de parochia de Aldeia Nova;
20 por cento para ser distribuido pelo pessoal superior
da colonia a titulo de premio pela sua iniciativa e traba
lho e em harmonia com as respectivas graduações ;
10 por cento para serem distribuidos, em proporção, pelo
pessoal inferior e praças de prêt da colonia ;
30 por cento para fundos de reserva, que serão applicados em melhoramentos e ampliações dos emprehendimentos agrícolas.
O subsidio para a camara municipal de Serpa 1 não po
derá exceder nunca a verba de 3:500$000 réis annuaes.
O premio dos officiaes não poderá exceder o triplo dos
respectivos soldos, nem o das praças o triplo do seu prêt.
0 dinheiro que exceder as percentagens destinadas á
camara de Serpa *, officiaes e praças, bem como o destinado
a pagar a divida ao estado depois de liquidada, entrará
para os fundos de reserva.
Passadas todas aquellas verbas para este fundo e reali
sados todos os melhoramentos fundamentaes, ficarão todos
os vencimentos do pessoal a cargo da colonia, a qual pas
sará a governar-se por si propria, sob fiscalisação immediata do governo.
Quando este fundo attingir cifra superior a todas as
despezas da colonia, já no auge do seu desenvolvimento,
1 In c lu e -s e ( te s ta v e rb a o su b sid io p a r a a j u n ta d e p a ro c h ia de
A ld e ia N o v a . S u b s id io s e s te s ju s tific a d o s p e lo s d ire ito s q u e su p p o m os te re m a q u e lla s c o rp o ra ç õ e s aos te rre n o s b a ld io s d a S e r r a d e
S e rp a .
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o conselho de administração, devidamente auctorisado pelo
governo, poderá auxiliar por meio de emprestimos garanti
dos e ao modico juro annual de 3 por cento a pequena
agricultara local, de preferencia a estabelecida nas proxi
midades da colonia, do que resultará um beneficio tão de
sejado e ha tanto tempo estudado por todos os estadistas.
A garantia principal d’estes pequenos emprestimos con
sistirá em serem administrados pelo conselho da colonia,
pouco a pouco, em pequenas quantias, e sómente quando
se veja a rigorosa applicação das primeiras aos fins para
que foram pedidas.
Todas as edificações, gados, mobilias, utensilios, perten
ces agrícolas e os terrenos cultivados ou conveniente
mente aproveitados, serão propriedade do estado e consta
rão de registos especiaes. Porém, a titulo de estimulo e
como remuneração de actividade e trabalho serão destina
dos 150 hectares por cada 1:000 aproveitados, para serem
distribuidos da seguinte forma pelo pessoal da colonia:
60 hectares para o pessoal superior, em talhões, iguaes ;
90 hectares para o pessoal inferior e praças de prêt que
mais se tenham distinguido no desenvolvimento material
da colonia e reúnam o comportamento exemplar.
Estas concessões são feitas e reguladas em conselho de
todo o pessoal superior da colonia presidido pelo chefe e
serão averbadas em livro especial, de que se enviarão di
plomas assignados pelo conselho aos interessados, os quaes
desde logo poderão entrar na posse dos terrenos, menos
as praças de prêt, que só o poderão fazer quando passem
á reserva ou deixem o serviço militar da colonia.
Os diplomas, chancellados com o sêllo em branco da
colonia, constituem titulos individuaos e legaes de proprie
dade para todos os effeitos, e serão isentos de sêllo ou de
qualquer outro onus.
As penalidades estão previstas no regulamento discipli
nar do exercito, mas serão adequadas á natureza da colo
nia em regulamento especial.
Disposições diversas
As praças de prêt que passem á reserva poderão conti
nuar a habitar na colonia com suas familias em casas li
geiras, que para esse fim se irão construindo, empregando
os materiaes menos custosos e o pessoal da colonia.
Todo o pessoal, que, depois de passado á reserva, per
manecer na colonia para administrar os terrenos que lhe
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forem concedidos, ou simplesmente como colonos civis, fi
cam sujeitos á jurisdicção administrativa do chefe da co
lonia, que para este fim terá poderes, e é obrigado a co
operar durante vinte dias em cada anno na construcção de
novas habitações para colonos, a qual terá logar em epocha e dias determinados.
Logo que se achem construidos os aquartelamentos ne
cessários, poderão ser admittidos na colonia tantos colonos
civis, quantos os julgados precisos pelo conselho superior
da colonia para o arroteamento das terras.
Para este fim serão requisitados ao ministerio do reino
ou admittidos os que se apresentarem devidamento habili
tados ao chefe da colonia.
Para ser admittido como colono é preciso ter bom com
portamento moral e civil, attestado pelo parocho, com o
visto da auctoridade administrativa da residencia do pre
tendente, ser apto para trabalho de campo, ter a robustez
necessária e não ter menos de dezoito annos, nem mais
de cincoenta annos de idade, salvo os chefes e menores
das familias colonas.
A todos os colonos será dado aquartelamento gratuito
durante os dois primeiros annos, findos os quaes passarão
a pagar uma módica renda, em harmonia com os seus re
cursos, arbitrada pelo conselho; poderão ter rancho igual
ao das praças, e pelo preço por que sáe a cada uma, in
cluindo a subvenção; e, finalmente, dar-se-lhes-ha traba
lho, o qual será remunerado, tendo em attenção os bene
ficios da casa e do rancho.
Para garantir que todos os colonos tenham trabalho não
serão admittidos senão os indispensáveis com estas rega
lias ; ficando,_porém, livre o estabelecimento na colonia de
todos aquelles que queiram viver independentes d’estes
beneficios, mas em casas suas.
Todos os colonos civis ficarão sujeitos á auctoridade po
licial e administrativa do chefe da colonia, o qual terá to
das as attribuições dos administradores de concelho.
Edificações algumas particulares poderão ser construidas
dentro dos terrenos da colonia sem a devida concessão,
approvaçào do plano e determinação dos alinhamentos
feita pelo chefe da colonia, a fim de que tudo obedeça a
um plano geral do fundamento para uma povoação, que
no futuro poderá ser importante.
Para não tomar mais tempo aVossa Magestade conclui
remos por declarar que tudo que fica exposto são os prin
cipios geraes, em que entendemos dever basear-se a organi*
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sação da colonia militar, mas que serão devidamente aper
feiçoados e desenvolvidos nos seus insignificantes detalhes
logo que os signatarios tenham a certeza na protecção de
Vossa Magestade para este patriótico emprehendimento.
Sobre as installações da colonia pouparemos tambera
uma descripção fastidiosa, por isso que a planta junta, se
bem que feita á maneira de croquis, por falta absoluta de
instrumentos e material adequado n’esta localidade, repre
senta nitidamente as disposições das diversas construcções
a executar pelo pessoal da colonia sob a direcção dos res
pectivos officiaes.
E esta urna tentativa, Senhor, que se produzir os resul
tados esperados quasi certos, e sempre com os abonos e
despezas sobejamente garantidos, será urna suprema glo
ria para os signatarios terem conseguido mais um titulo
de reconhecimento nacional para o heroico exercito de
Vossa Magestade, a que tem a honra de pertencer.
Serpa, 6 de abril de 1897.

ffielix génadaào é/beilo,
Capitão de infantería.

{gado¿ Míl'eílo (Royanla ffieïlào,
Alferes de infantería.

'

Descripção snmmaria dos predios
de qne constam as edificações fnndamentaes da colonia,
qne sappre a planta junta á primeira memoria
5 predios para habitação do pessoal superior da colonia:
consta cada um de 2 corredores de passagem e communieação, sala de visitas, sala de espera, escriptorio, sala de
jantar, cozinha, dispensa e arrecadação, 4 quartos, casa
de banho e retrete, e 1 pateo interior.
1 predio para secretaria e dependencias, comprehende :
ao centro 1 corredor de passagem e communicação ; á di
reita, salas para amanuenses, subalternos, commandante,
das sessões, 3 arrecadações para armamentos e artigos de
uniforme; á esquerda, gabinete do medico e deposito da
ambulancia, gabinete do agronomo e arrecadação de al
guns utensilios agricolas, casa para aula e 3 compartimen
tos para diversos destinos.
6 predios para alojamento do pessoal inferior: constam
de 6 casas de 4 divisões para habitação de sargentos com
familias ; 40 casas de 2 divisões para praças casadas e pri
meiros colonos; 2 casernas de 17m,60XCm para os encorporados; 1 calabouço, 3 segredos, 1 casa da guarda e
1 enfermaría.
1 predio, que comprehende 1 cozinha de 12mX 6 ra,40
e urna dispensa de 7"',80X6ra,40.
1 predio para padaria de 8m,80X 5m,80.
1 telheiro com 2 fornos : um de 3m,8Ó de diâmetro para
coser o pão de munição e o outro de 3 metros para o pão
alvo.
1 predio para as officinas de selleiro e correeiro, de
ferreiro e serralheiro, e arrecadação dos materiaes.
1 predio para as officinas de carpinteiro e abegão, e ar
recadação dos materiaes.
2 predios com divisões para as diversas industrias agrí
colas.
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1 predio com 2 cavallariças separadas para 20 cavallos
e 20 muares.
1 predio com 2 cavallariças separadas para 12 burros
e 36 eguas.
1 predio com abrigo para 80 bois.
2 predios, cada um com 2 grandes armazéns para cereaes.
1 telheiro para a lavanderia.
1 casa de banho com 8 tinas de pedra.
Diversas sentinas com fossos moveis.
Serpa, 6 de abril de 1897.
ffie lix m n a d a c to éfoeilo,
Capitão de infantería.

(fjaïloi Miùeito (èftbqueaa ffieltão,
Alferes de infantería.
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M a p p a n.." 1

Orçamento geral da despeza a fazer com as edificações fundamentaes, pre
vendo o aproveitamento dos materiaes, explorados e manufacturados
na propria serra, transportes e trabalhos já feitos pelo gado e pessoal
da colonia.
4

Importancias

Construcção de o fornos para c a l ...................................
ÓOáOOO
Construcção de um telheiro e 2 fomos para fabrica de
ladrilho e telhas............................................................
200$000
Madeiras para portas, janellas,soalhos, etc...................
2:000$000
Vigamentos, barrotes para cobertura dos predios . . . .
ÜOOáOOO
Cannas................................................................................
200$000
V ig a s ..................................................................................
200$000
P re g o s.............................................................., ...............
150$000
Ferragem, grades, etc...............................
500$000
tinas de pedra......................................
90$000
Cimentos e cal hydrauliea...............................................
60$000
Tintas e oleos já preparados e para preparar............
210 $000
Utensilios e ferramentas para officinade carpinteiro..
180$000
Utensilios e ferramentas para officina
deferreiro . . . . 200$000
Materiaes para a dita officina................
150£000
Utensilios e ferramentas para a fabrica de ladrilho
e telhas...........................................................................
36 $000
Diversos utensilios e ferramentas para emprego ñas
construcções...................................................................
200$000
Transporte de materiaes até á estação de Serpa ou
Pomarào...........................
300$000
Imprevistos.................................. ....................................
204$000
Somma....................................................
6:500$000
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Relação referente ao mappa n,° 1 das despezas com os utensilios
e ferramentas para a ofBclna de carpinteiro e abegao
Importancia*
9 bancos de madeira para trabalho .
4 garlopas (completas)......................
9 plainas..............................................
3 guilhermes........................................
2 can tis................................................
18 bedames de differentes tamanhos .
18 formões de differentes tamanhos..
G goivas de differentes tamanhos . . .
18 serras de differentes tamanhos . . .
4 serrotes de costas............................
18 martellos...........................................
6 compassos.........................................
4 esquadros.........................................
4 maços de m adeira..........................
3 sargentos ..........................................
12 cepos para molduras......................
G enxós (completas)............................
G trados ...............................................
30 verrumas de differentes tamanhos
3 caldeiros para grude......................
2 pedras de amolar.........................
4 pedras de afiar.................................
2 arcos de púas ................................ .
24 púas de differentes tamanhos.. . . ,
10 lim as................................................
G grosas .............................................
1 torno de ferro................................ .
4 torquezes...........................................
3 desbastadores................................
3 graminhos..................... . : ...........
2 serras braçaes.................................
3 serrotes de ponta.......................... .
4 junteiras.........................................
6 machados.........................................
Imprevistos...........................................
Somma

945000

85000

95400
15500

15000

35600

25160
5000
75200

25000
95040

15200

15G00
5400
5720
45800
05000
I52OO

15200

15800
1 5 2 OO

15200
5720
15440

25200

15200
35500
5800
15200
5600

45800
5360
45000
45800
425560

1805000
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Relação referente ao mappa n.° 1 das despezas com os utensilios
e ferramentas para a officina de ferreiro e serralheiro
Importancias
2 s a fra s .................................................................
2 bigornas.......................................................................
4 malhos.......................................................................
6 martellos.....................................
18 limas differentes..........................................................
6 limatões differentes....................................................
2 tornos.............
2 tarrachas........................ -............................................
2 tornos de mão .................................... ......................
16 tenazes.........................................................................
2 assentadores................................................................
4 talhadeiras.................................................................
12 ponteiros.......................................................................
12 tufos..............................................................................
1 engenho........................................................................
16 brocas............................................................................
2 folies.............................................................................
2 bancas para trabalho..................................................
1 tina para a g u a ............................................................
4 safradeiras....................................................................
Imprevistos.......................................................................

455000
I 8 5 OOO
45800
45800
35600
15200
125000
105500
15200
95000
5800
5800
15200
25880
85000
15600
365000
45000
15200
5640
325180

Somma.....................................................

2005000

Relação referente ao mappa n.° 1 das despezas com a acquisição
dos utensilios e ferramentas para a fabrica de tijoios e telbas
Importancias
■
12 formas para adobes....................................................
12 fôrmas para tabiques..................................................
12 formas para tijolo de abobadilha..............................
12 formas para tijolo de crescer....................................
12 fôrmas para baldosas.............................
12 formas para lambazes.....................................
12 grades de ferro para fabrica de telha......................
12 galapos............ .............................................................
12 rasouras de m adeira..................................................
6 enxadas..........................................................................
6 enxadões.................................................
Despezas imprevistas......................................................

25400
25400
25400
25400
25400
25400
45800
5600
5480
45800
65000
45920

Somma......................................

365000
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Muppti u.a %£

Mappa descriptivo da despeza provável com a acquisição
dos gados para serem empregados em transportes, primeiras culturas
e primeira creação na colonia
I

Genero

T,

Equídeos . . .

n

isoviaeos.. . .

n

m aeos........

n

L ap n aeo s...
Suideos.. . .

Especie

Cavallo reproductor ( a ) . . .
Cavallos de marca para officiaes (a) (b) .............................
Eguag \ ^ ' ...................
Muares................................
Jumentos..............................
Bois.....................................
Vaccas.................................
Carneiros...........................
O velhas..............................
Chibatos ...........................
0abrag _ ...........................
Porcos para creaçào.........
Somma................

®
*o

^
S
! §

i&

Preço
por
cabeça

Importancia

1 1805000

1805000

3 1505000
10
ym m
i
905000
6 155000
12
605000
io
405000
25
25000
150
15800
10
25600
go
I 5 7 OO
30
55000

5505000
(JO0¿()0(,
3605000
905000
7205000
40050(H)
505000
27050(H)
265000
1535000
1505000

3:7495000

(a) Este gado será fornecido pelo governo, caso se não encontre pelo preço e em
boas condições, ou adquirido pela commissão da colonia, a que para este fim será
adjunto um veterinario do exercito.
(&) Os officiaes terão direito a cavallo praça nos termos do regulamento da re
monta do exercito ; e poderão levar para a colonia os cavalloa que tiverem como suas
praças no exercito.
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M appa n.* 3

Mappa descriptivo da despeza provável com a acqulsição de mobília,
machinas e instrumentos agricolas*12
Importancia»

1 carro alemtejano completo com arreios para trans
porte pessoal..................................................................
2 carros alemtejanos completos com arreios para trans
porte de materiaes, etc..................................................
10 carretas para bois, completos, com arreios para
transporte de materiaes...............................................
30 arados completos e com arreios de 6¿000 réis. . . .
1 charrua «Grignor»..........................................................
2 charmas portuguezas....................................................
2 grades grandes.........................................................
2 grades pequenas............................................................
2 trilhos................................................................................
1 sachadeira mechanica . . . '.............................................
120 enxadões......................................................................
100 picaretes.......................................................................
100 p á s ................................................................................
100 enxadas........................................................................
1 sonda artesiana.............................................................
12 duzias de sáceos a 3*500 ré is...................................
Para alguns instrumentos agricolas modernos ou aper
feiçoados e outros imprevistos...................................
Para compra dos materiaes para os concertos dos ins
trumentos agrícolas arruinados, que serão já exe
cutados na oñicina de ferreiro...................................
Somma

721000
100*000

360*000

180*000
20*000

24*000
40*000
18*000
32*000
15*000
180*000
75*000
60*000
140*000
250*000
42*000
292*000
100*000
2 : 000*000
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M a p p a ii.° 4

Mappa da despeza provável com as primeiras sementes
Importancias

800 decalitros de trigo a 520 réis o decalitro (preço
4163000
m edio).....................................................................
750 decalitros de cevada a 300 réis o decalitro (preço
m edio)..................................................................... J 2253000
750 decalitros de aveia a 220 réis o decalitro (preço
1653000
medio)......................................................................
300 decalitros de fava a 360 réis o decalitro (preço ¡
1063000
medio).......................................................................
50 decalitros de milho a 320 réis o decalitro (preço
163000
medio)......................................................................
300 decalitros de centeio a 300 réis o decalitro (preço
medio).......................................................................
903000
150 decalitros de grão a 500 réis o decalitro (preço
medio).......................................................................
753000
200 decalitros de chicheros a 200 réis o decalitro'
403000
(preço medio).........................................................
100 decalitros de tremoços a 200 réis o decalitro
(preço m edio)........................................................I
223000
2000 kilogrammes de batata a 30 réis o kilogramme
603000
(preço m edio)..........................................................|
20 decalitros de linhaça a 900 réis o decalitro (preço ¡
183000
medio).......................................................................
173000
Imprevistos..........................................................................
1:2503000
Somma
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M a p p a ii.“ 5

Mappa das verbas, que deyem sair da verba geral do orçamento
para sustento dos gados e Imprevistos
Importancias

F o rra g e n s p a r a su s te n to do s g a d o s n o s p rim e iro s 9
m e z e s ......................................................................................................
D e sp e z a s i m p r e v i s t a s .......................................................................
S o m m a ....................................................................
S e rp a ,

6

1 : 000£000

500£000
1 :5 0 0 ^ 0 0 0

d e a b ril d e 1897.

éfelíx c^ínmiacio éfoeao,
Capitão de infantería.

fjjailoi Miheilo çflbyueila $ elido,
Alferes de infantería.

\

