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Dom João por Graças de Deu?; Príncipe fíegenxe
de Portugal^ e dos Algavres, daquem e daleK Mar^
em AfrJea^í e de Guiné^ e da Conquista,^ Na^fegaçâo

i Etiópia, AraMa, Pérsia, e da In-e Comercio da Etiópia5, AraMa,
dia^ et©o Faço saber a todos os que esta Carta
vir em que sendo consideração aos muitos que ln<=
teressa ao Meu Real Serviço., ao Bom PuDlico dos
Meus Vassalos, e a Defesa e Segurança dos Meus
Castor Domínios que se estabeleça no Brasil,e na
minha atual côrte^ e Cidade do Rio de Janeiro um
Curso regular das Ciências Exatas? e de Observa
ção? assim como de todas aquelas? que sáo aplica
çôes das mesmas aos Estudos Militares? e Práticos
que formam a Ciência Militar em todos os seus di
fíeels e interessantes ramos? de maneira que dos
mesmos Cursos de Estudo? se formem hábeis Oficá=
ais de Artilharia? Engenharia e ainda mesmo Ofi=
ciais da Classe de Engenheiros Geógrafos e Topo-
grafos? que possam também ter o útil emprego de
dirigir objetos Administrativo da Minas de Cami=
nhos? Portos? Canais? Pontes? Fontes e Calçadass
Hei por bem? que na minha atual Corte e Cidade
do Rio de Janeiro se estabeleça uma Academia Real
Militar para um Curso completo de Ciências Mate
máticas? de Ciências de Observação? quais a Físi
ca? Química, Mineralogia? Metalurgia? e História
Natural? que compreendera o Reino Vegetal? e Ani
mal? e das Ciências Militares em toda a sua exten
çâo? tanto de Tática? como de Fcrtiflcaçáo? e Ar
tilharia? na forma que mais abaixo mando especifi
cari havendo uma Inspeçáo Geral? que pertencerá
ao Ministro e Secretário de Estado da Guerra e
imediàtamente debaixo das suas ordens à Junta Mi
litar, que mando crear para dirigir o mesmo Esta
belecimento? que sou servido ordenar na forma dos
seguintes Estatutos,

TÍTULO PRIMEIRO
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DA JUNTA MILITAR

A Junta Militax' será composta do Presidente
que será Tenente General^ e sempre tirado do
Corpo de Artilharia^ ou do Corpo dos EngenrielroSç,
e de quatro5, ou mais Oficiais (se eu assim for
servido) com patente de Coronel ou daí çara cima^
sendo um deles Oficial Engermeiro que for Díre-^
tor do Meu Real Arquivo Militar?, e os outros tres
os que como mais hábeis nos Estudos Científicos^
e Militares5, eu for servido escolher5, e nomear
para o mesmo serviço^ que exercerão rm quanto a_s
sim convier ao Meu Real Serviço^ e for do Meu Re
al Agrado, servindo o mais moderno de Secretário
da mesma Juntao

A Junta Militar se reunirá uma vez cada mês
ordinariamente, allm da época de principio,e fim
dos estudos em^cada ano, e outra extraordinária»
mente quando for convocada, ou pelo seu Presiden
te, ou por ordem especial do Inspetor Geraio As
sessões serão em uma das aulas, que se mandará
preparar para êste fimo A primeira antes do prin
cipio do ano letivo, será por objeto a admissão
dos alunos nas suas diferentes classes, que se=
râo sempre admitidos por despacho^da mesma Junta
Militar, e a consideração dos objetos que se de°
verão levar a minha Real Presença pelo Inspetor
Geral, seja pata melhoramento dos estudos, seja,
para aprovar ou alterar os compêndios de que de»
verão servir»se5, seja para quaisquer novas provi
dências, que hUjam de propor»se a benefício do
mesmo Estabelecimento o A última sessão versará
sobre o tempo e forma dos exames, se a Junta jul
gar, que deve btopôr alguma alteração a este res^
peito ao que aqn| mando estabelecer^ sobre as in
formações dos Estudantes de todas as classes,que
a Junta deverá fazer subir à Minha Real Presença
na forma que vUi determinada| sobre a escolha dos
professores, oU outros Oficiais Examinadoras,que
a Junta julgar escolher para fazerem os
exames 5 e finalmente sobre as propostas
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dos Partidos para os Estudantes^ que a Junta fa°
rá segundo a Informação dos Lentes e Examinado^
reSj e sobre a proposta dos prêmios,, que se ha<=
jam de dar, na forma mais abaixo especificada5,aos
que compuzerem Memórias^ que mereçam a aprovaçS©
da Junta 5 e hajam de ser publicadas pela lmpres<=
sâoj, e que também darao direito aos que paraofU
turo queiram propor-se^ como Candidatos;, para as
Cadeiras da Academia Real Militar as outras ses°
soes terão por objeto a diminuição dos pontos Eco
nômicosj e da Disciplina da Academia, assim como
tudo o que possa dizer respeito e interessar o
seu melhoramento, e dos seus estudos,

Ficará pertencendo ao Presidente da Junta Mi=
litar a direção dos estudos de Mineralogia, Quí=
mica, e Física 5 ao Deputado Diretor do Arquivo Mi
litar a direção, e assistência aos trabalhos Geo~
desicos, que anualmente se farão em grandes dimen
soes nos lugares que anualmente a Junta Militar
destinar para o mesmo fim, e que serão executados
com a maior perfeição, e sem que nada haja a de
sejar em tal matéria, servindo-lhe de modelo os
trabalhos de Le Roy em Inglaterra, e os de Delam-
bre em França, Ao segundo Deputado pertencerá o
exercício e disciplina das aulas, e de toda a Aca
demia, vigiando particularmente sobre a observân
cia dos presentes Estatutos, e propondo a Junta
Militar todos os objetos que julgar convenientes
e dignos da sua deliberação, para que possam ser
levados à minha Real presença pelo Inspetor Ge
ral, O terceiro Deputado da mesma Junta será des
tinado ao traçamento de algum polígono Militar,
que se construa no campo, para mostrar o ataque,
e a defesa das Praças aos alunos, e a assistência
das escolhas dos Exercícios de Artilharia, tanto
de peça, como de Morteiro, e de Minas, que para o
mesmo fim se estabelecerão com tudo o que for ne
cessário para o mesmo objetoo Finalmente o quar
to Deputado assistira ao reconhecimento
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de terreno5, e as Manobras de Tática se pro=
puzerem sobre o terreno^ para o'defÍn<â^3: 01 ata=-
car e este trabalho será sempre acoir».P^í^'-badc d©
Cartas Militares, que os alunos leva- em sem
instrumentos, e por meios práticos~ deduzidos
de grandes princípios físicos, para -traçarem nas
mesmas Cartas as manobras que propug^®^®®- ® hão
de ser depois apresentadas à Junta willtar, para
que subam com especial recomendação ^ mlnhà ReaX
presença pelo Inspetor Geralc

A Junta me proporá todos os ano& pelo Inspe=-
tor Geral a justa retribuição que ma ndarem dar
a cada um dos seus membros, segundo trabalho ©
despeza que lhes causar a direção, g^jcecução das
ordens de que ficará encarregados ca^^®- dos
seus membros,^ e sendo este serviço t^odo de honra
será esta a única retribuição que conceder
ao Presidente e Deputados da Junta ̂ ilitar de±=
xando reservado â minha Real Justiça 9 ® Grandeza
a ulterior consideração de que o pf^sidente, e

Quando o Inspetor Geral fôr assj stir as au<=

mais Deputados se fizerem merecedoras

Ias e exames da Academia Real MilitgX^'
Militar lhe destinará nessas ocasiões ̂  lugar de
honra, que se lhe deve pelo seu lug^r» e muito
convirá ao meu Real serviço, que va ®s
suas ocupações assim lh®o Permitiren^<

TITULO SEGüNDf^
Número dos Professores, Ciências que de=

SKo +• «4vem ensinarI e dos seus substitutos.
O Lente do primeiro ano ensinar^ Arithmétlea

e Álgebra ate às 6 equações do e quarto
gráu, a Geometria, a Trigonometria ^etilíneajdari
do também as primeiras noçoes da ^
mo os Estu° V

r^mrnim - y ^ . r
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dantes náo serão admitidos pela Junta Militar sem
saberem as quatro primeiras operações da Arithmé=>
ticaç o Lente ensinará logo a Álgebra,, cingindo ■=
se quando pUder ao método do célebre ^leroj nos
seus excelentes elementos da mesma ciência5 debai
xo de cu,3os princípios? e da Arithmetica, e Alge=
bra de Ia cervixç, formará o compêndio para o seu
CursoI e depois explicará a excelente Geometria,e
Trigonometrin Retilínea de La Genebre^ dando tam
bem as primeiras noções da sua Trigonometriã Es=
férlca, abrangendo assim um princípio de curso ma
temático muito interessante, no qual procurará fa
zer intender aos seus alunos toda a^beleza e ex-
tençao do calculo Algebrico nas Potências, nas
Quantidades Ebcparentivas, nos Logarithmos e Cál =
culos de anuidades, assim como familiariza-los com
as formulas de Trigonometria, de que lhes mostra
rá as suas cartas aplicáveis, trabalhando muito
em exercita-los nos diversos Problemas, e procu =
Pando desenvolver aquele espírito de invenção,que
nas Giênciaí^ aâ
tíôrtaso Na Geometria e Trigonometria de Le Gendre,
seguindo o aspínto do Autor, procurará mostrarhem o enlac'^ dos princípios^da Álgebra dos da Ge^
metria, e doutrina dos Solidos dará todos os
princípios ciue conduzem as mais ̂ luminosas aplica
ções da esb^^eometria, e fará ver quanto os Cálcu
los dos Soliõos conduzem as medidas de toda a qua
lidade, aos orçamentos de tudo o que há sentido

formas Corpos Solidos determinados, ou exa
tamente, ou Por aproximação 5 assim como na Trigoc=

itôdâ. ^ oxtençâo d3. G©od6Sic8.^ 0
dará notíci^ das medidas deduzidas da grandeza do
gráu terrestre, © da exação, e perfeição a que tem
í^hegado nestas últimos tempos esta parte tao essen
ciai da Geoíi®trla, que dai mesmo tirou o seu nom^
® não se es4^®oerá de dar exemplos tirados da ce—
labre Obra õ® Oelambr®? ® nesta matéria so se ex
plicará neste ano o que for compreensível
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pelos Esturiantes, em razáo das primeiras noções
que recebe^^ein de Trigonometria Esf Ir icá o Os aíu =
nos deste terão alem da lição de matematieaj
outra de d^se-rJio de igual duraçãoj e que principia
=rá logo d-Spols que acabar a primeira o

O Lent^ do segundo ano repetindo> e ampliando
as noções <de Cálculo já dadas no primeiro ano^con
tinuará depois explicando os métodos para a reso--
luçâo das equações9 e dando-lhes toda a extençao
que atualmente tem^ e procedendo as aplicações de
Álgebra, de Geometria das linhas e das curvas,tan
to às do segundo gráu, como de gráus superiores,
passará depois ao cálculo Diferencial, e Integral,
ou das solcições, e fluentes mostrando os máximos,
e as suas aplicações cessa aonde tem chegado nos
nossos dias, nas brilhantes aplicações de Física,
a Astronomia, e ao Cálculo das probabilidades o O
Lente deveria formar o seu compêndio debaixo dos
princípios de Álgebra, Cálculo Diferencial e Int_e
gral de La Cervix, e terá cuidado de ir adicionan
do todos os métodos, e novas descobertas, que po£
sam ir fa2endo=seo Sendo notável de quão poucos
princípios deduzidos de experiência se deduzem as
teorias da Mecânica, da Hidrodinamica, e da Óticas
estará ao cuidado do Professor apresentar no seu
compêndio a facilidade com que se deduzem as con
seqüências que formam as mesmas Ciências, e abrir
assim o caminho que se deseja5 o que ele consegu^
rá se procurar dar aos seus Discípulos o conheci
mento íntimo dos princípios do^Cálculo, e se com
mão destra lhes grangear nâo sõ a facilidade do
cálculo, mas se lhes ensinar o modo de adevinhar
o que luminosamente ele aponta e que muitas vezes
o olho pouco conhecedor nâo sabe distinguir5nosso
estudo em toda a sua extençâoo Os alunos deste
ano terão alem desta lição outra que será alterna
tivamente, tim dia de Geometria Descritiva, outra
sendo o essonclal da Obra de Monge e o outro de
Desenhoo
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o  do terceiro ano ensinará os princípios
de Mecây^lca, tanto na tática j como na aiproamicaje

•  os da lí ̂ drodinâmica, tanto na Hidrostatica ̂ como
na Hidr>;^tilicas e regulará o seu compêndio pelos ul
timos t:>»íitado3 que maior celebridade mecerem ser =
vlndo=3\_e de base para os princípios rigorosos das
duas cisticias a Obra de Francoeurp servindo^lbes at

^  nue puder tirar.das
a.U.clcD CigflCiclb d UUI^cL u©

aplicaçt^igS teóricas e práticas que puder tirarç,das
«a-y-t-íí»'! ísí-ij x,«! Dh-rflí? dp PTTinv. do Abba^e Bossutode Ta=excelerif, Obras de Pronyj do Abba^e Bossut^de Ta=
ble^ e Obra de Gregoryj devendo extrair desta
última -Kxjdo o que toca a máquinas, e suas apliea ■=
çoeSa dW que deverá fazer a explicação sobre as Es^
tampas9 ^ sobre os Modelos^ qne sucessivamente se
irão fa>^ndo construir para o uso da mesma Escola o
Igualmer^-i;© deverá tirar da Obra de Bezoutj, de Ro=
binsj d^<3 Memórias de Eulero? tudo o que tem aos
Problem^g dos Projetos, do que deverá dar todos os
princíps «5 teoricoL? , afim que depois no Curso da
Artilhai» não tenham em tal matéria a ocupar^se ,
Se não (^«5 aplicações práticas deduzidas dos prin=
cíplos teoricoso Os Discípulos deste ano terão a=
lém da liçao já determinada a de Desenho, em dois
dias da Semana, que a Junta Militar destinar para
o mesmo f imo

O Letite do quarto ano explicara a Trigonometria
Esférica de Le Gendre em toda a sua extenção,e os
Princípios de õtica, Catotrica e Diotrica,dará no
ções de ^ qualidade de oculos de refracçâo, e ,
reflexão. e depois passará a explicar o Sistema do '
Mundo pai»a que muito se servirá das Obras de La ;
Caille e de La Lande, e da Mecânica Celeste de La
í^lace nãQ entrando nas suas sublimes teorias, por- '
que para j.sso lhe faltaria o tempo, mas mostrandoOs grandes resultados, que ele tão ̂ elegantemente
expôs, e daí explicando todos os métodos para as
determinações Latitudes e Longitudes no mar, e na i
terra, f^^endo todas as observações com a maior re -
Sularidade? e mostrando as aplicações conveniente^
as medidas Geodesieas, que novamente dará 1
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8

em toda a ^-aa extençâoo Exporá igualmente uma no^
çâo das Geográficas, das diversas proje "
çoes^ e d^rf suas aplicações ás Cartas Geográficas
e às Topo^" áílcas; explicando tambim os priiiciP^®^
das Carta.^ jviarítimas reduzidas ̂ e do novo método
como ̂que construida a Carta de França 5 dando
também noç^^s gerais sobre Geografia do Globo9 e
suas diviSfSí^Sc As Obras de La Place de La Lourde^

_  _ J_4.. --i. -J?- T- n c... o niir> =de La Caltx^;, ® ^ introdução de La Cervix,, a Geo=
grafia de p;j,r!Lkentonj servirão de base ao compen =
dio que de-^^ formar, e no qual há de procurar
cher toda ^ extençâo destas vistasc Os alunos dès,
te ano ter^-^ alem desta lição outra de Física^ex^
cepto dois <5ias da semana que serão aplicados aos
desenhos d^^ figuras e máquinas, pertencentes as
Ciências qv^^ estudara no mesmo ano, O Lente de Fi°
sica forma:^»^ o seu compêndio sobre os elementos
de Física Abbade Hany, que nada deixam a dese»
jar em tal jj^ateria quanto aos nossos conhecimen =
tos atuais 5, também em vista o compêndio de
Física de :^j.isson? e o que julgue dever apresentar
das Obras cie outros celebres Físicos o

No quirito haverá dois Lentes, 0 primeiro
ensinara Estratégia, Contramentaçâo, For=
tificaçâo de Campanha, e reconhecimento de Terre=
nos o Ensina o seu compêndio sobre as melhores ^
obras que tei» aparecido sobre tâo importante mate
ria, seguindo muito para a primeira parte Gui de
Cernon, e pai*^. a última a Obra de Cessac as belas
memórias qUe se acham no Manual Topográfico,
publica o Arq^i^ívo Militar de França, O segundo en
sinará Quími-c^? dara todos os métodos Docimarti =
cas pará 0 das Minas, servindo°se das
Obras de Lavoisie2'9 Vanqu •. í.íxi^ Fourevir, de
Grange Chap-ta.1 para formar o seu compêndio, onde
fará toda a sua apli®^çSo as Artes, e a utilidade
que dela derivam,

No sexto ano haverá dois Lentes, O primeiro
ensinará de manhã
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Fortificaçáo Regular e Irregular? ataque e defe'=
za das praças? Princípios de Arquitetura Civllj
traço e construçáü das Estradas^ Pontes, Canaes^e
Portos? Orçamento das^obrasi e tudo o que mais pg
de interessar, seja sobre o corte das pedras^seja
a força das terras para derrubarem os edifíciosj,
ou muralhas que lhe sâo contíguasc O Lente forma=
rá o seu compêndio sobre as melhores 5 e mais mo^
dernas Obras^ servindo^-se das Obras do Gui de Ver
non, das Memórias do Abbade Bossut de MullerjetCo
O segundo Lente ensinará Mineralogia excepto em
dois dias da semana^ que^serao destinados ao De ■=
senhoj e se servirá do método de Werner? demons -=
trando o Gabinete de Pabit d^Onheim, e servindo^
se dos elementos do Cavalheiro Napion, tendo em
vista Hany de Broihant^ e outros celebres Minera=
lugistaso

No sétimo ano haverá igualmente dois Lentes o O
primeiro ensinará Artilharia Teórica^ e Prática^
Minas e Geometria Subterrânea o Formará o seu com=
pendio para o mesmo fi^^s © para o de Minas poderá
servlr^se do de Rosa o O segundo Lente explicará a
História Natural nos dois reinos Animal e Vegetal,
devendo explicar o sistema de Lineo com os últimos
aditamentos de Jussien, e La Cepedeo

Alem destes onze Proí'essores9 compreendido o
de Desenho, haverá cinco substitutos, e julgando
necessário a Junta poderá propor que se estabele>=
çam Professores da Língua Francesa, Inglesa, e Ale
mâ, e será obrigação dos Professores substituírem^
se uns aos outros, quando sucedam nâo bastarem os
substitutos, de maneira que jamais se da caso de
haver Cadeiras, que deixem de ser servidas havendo
alunos que possam ouvir as liçoeso

Logo que possa formar=-se uma Biblioteca Cientí
fica, e Militar para ©sta Academia, haverá um Len==
te de História Militar, que servirá de Bibliotecá-^
lio; e que no oitavo ^no explicará a História
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