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Boletim do Exército nº 406, de 20 de setembro de 1927

Contribuições do Acadêmico Marcelo Peixoto da Silva
Uniforme obrigatório para os alumnos dos Centros de Preparação de Officiaes da Reserva
(grafia original)
O Sr. Ministro da Guerra autoriza, a titulo provisório, a adopção conforme os modelos juntos, do seguinte
uniforme obrigatorio para os alumnos dos Centros de Preparação de Offciaes da Reserva:
A) Túnica de brim kaki igual ao modelo adoptado para offïciaes, com as seguintes especificações:
Botões de massa preta com o emblema da arma do alumno (modelo do Exercito);
Distinctivo do curso - barrinhas de soutache branco com 3,5 centímetros de comprimento, collocadas verticalmente
no terço superior da manga e servindo para distinguir o curso frequentado (1 para o de soldado, 2 para o de graduado
e 3 para o de commandante de secção ou pelotão);
Distinctivo da reserva - estrella de metal branco na golla.
B) Calção de brim kaki, modelo regulamentar do Exercito.
C) Gorro sem pala, com os seguintes detalhes :
Cinta de panno de 6 centimetros de largura, com presilhas na frente, sendo duas para a esquerda e uma para
a direita, 2 centimetros de largura cada uma, correspondendo, a da direita ao espaço deixado entre as outras duas;
uma travessa do mesmo panno, de 4,5 centímetros de largura passando da direita para a esquerda, por cima da capa
e terminando desse lado em duas pontas; tanto a travessa como as presilhas se abotoam por botões dourados
(pequenos) com emblema da arma cursada pelo alumno e do modelo adoptado no Exercito.
Esta cinta será do panno usado no Exercito pelos officiaes da arma e avivada, conforme o modelo, com a cor
também peculiar aos vivos dessa arma, no Exercito activo.
Capa de brim kaki, com 6 a 8 centimetros acima da cinta – de forma rectangular, com os vértices Iigeiraimente
arredondados.
Emblemas:
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Da Arma, em metal branco (modelo regulamentar no Exército) na cinta do lado direito, junto ao ponto que sae
a travessa;
Da Escola, em metal branco na frente do gorro correspondente ao meio das presilhas e assim especificados:
Escola Polytechnica - Esfera armilar;
Escola de Direito - Balança e espada;
Escola de Medicina - Emblemas usados; no Exercito para médicos, pharmaceuticos e dentistas;
Escola de Bellas Artes - Uma pyra rodeada;de dois ramos de louro;
Escola Superior de Agronomia - Um globo inscripto num quadrado e com dizeres.
Escola Superior de Commercio - Uma roda, com duas azas.
Diplomados em qualquer especialidade - Um tope com as cores nacionaes.
D) Perneiras e botinas pretas.
Declara outrosim que os directores dos mesmos Centros devem apresentar nos primeiros três mezes
seguintes á presente data as observações que a experiência suggerir, afim de ser tomada decisã definitiva sobre a
proposta do capitão Luiz de Araújo Corrêa Lima, director do Centro da 1ª R. M. (aviso n. 387, de 16-9-927, ao D. G.).
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O PATRONO DA CAVALARIA
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“QUERO A ORDEM E A LIBERDADE, MAS QUANDO
ESTA PERIGAR, MINHA ESPADA ESTARÁ PRONTA
PARA DEFENDÊ-LA. AS DIFICULDADES NÃO ME
QUEBRANTAM O ÂNIMO”.
General Osorio
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