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resumo
Procura-se, no presente artigo, analisar a profunda revolução operada no 

reinado de Dom Carlos a nível da Falerística, quer militar, quer civil. De 1891 até 
ao final do seu reinado foram diversas as condecorações criadas ou reformuladas, 
mostrando que o justo reconhecimento público foi, indiscutivelmente, uma das 
preocupações deste reinado em que Portugal tanto se transformou.
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Civis / Ordens Honoríficas

abstract
In the present article we try to analyse the profound Phaleristics revolution, 

military and civilian, occurred during Dom Carlos kingdom. From 1891 until the 
end of his own kingdom several decorations were created or reformed, showing 
that fair public reconnaissance was, undoubtedly, one of the main concerns of his 
leadership, a time, during what Portugal changed a lot. 

Key words
Charles the 1st of Portugal / Phaleristics / Decorations / Military Medal / 

Civilian medals / Honorific Orders

HNO e PE.indd   13 14-09-2009   13:48:29



HNO e PE.indd   14 14-09-2009   13:48:29



Lusíada. História n.º 5-6/2009  15

D. Carlos I e a  Falerística, p. 11-41

Depois de uma autêntica explosão falerística ocorrida com as profundas 
transformações sociais consequentes da Revolução Francesa (Oliveira 2008) 
e que em Portugal se reflectiu com a criação e regulamentação de várias 
condecorações ligadas à Guerra Peninsular, Campanhas de Montevideu e 
Revolução Vintista (Estrela 2009) vamos assistir a um período de estagnação no 
que concerne a esta área do reconhecimento público do mérito. 

O reinado de Dom Carlos corresponde a um dos raros períodos da nossa 
história em que a Falerística prosperou a níveis dificilmente equiparados. Esta 
nova “revolução” falerística foi porém apenas um dos muitos aspectos em 
que o reinado do rei “Diplomata” se elevou como um dos mais profícuos e 
importantes da história recente de Portugal.

Por facilidade e leitura organizativa dividiremos este estudo sobre a 
Falerística do reinado de D. Carlos em duas áreas distintas: a Falerística Militar 
e a Falerística Civil.

Começando pela Falerística ligada ao universo militar importa lembrar, 
como curiosidade, que o futuro rei D. Carlos nasceu poucos dias antes de seu 
pai, D. Luís I, ter instituído o que foi o primeiro Regulamento da Medalha 
Militar publicado em Portugal (2 de Outubro de 1863) e quando subiu ao trono, 
em 1889, aquele tinha apenas pouco mais de um quarto de século e fora já 
objecto de regulamentação posterior1. 

A criação da Medalha Militar Portuguesa parece ter apenas acompanhado 
uma certa tendência ou mesmo “moda” europeia, não resultando assim de 
qualquer opção ou necessidade intrínseca do nosso país. Na realidade, após 
a grande Guerra da Crimeia (1853-1856) a primeira a merecer uma inédita 
cobertura jornalística, com a subsequente mediatização do conflito, verificou-
se uma notável proliferação de medalhas concedidas e permutadas pelas várias 
nações aliadas2. Além destas condecorações comemorativas a França criara em 
1852 a mítica Médaille Militaire, e antes dela a Itália, no reinado de Carlos Alberto 
da Sardenha3, criara em 1833 a Medaglia d’Argento al Valore Militare (Medalha de 

1 O Decreto de 26 de Janeiro de 1864, após as disposições genéricas do Decreto instituidor, vinha 
explicitar as condições para a concessão da Medalha Militar.

2 O Reino Unido, a França, o Piemonte-Sardenha e o Império Otomano.
3 Que após abdicar no seu filho Vítor Emanuel II, se retirou para a cidade do Porto onde veio a falecer 

em 28 de Julho de 1849.
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Prata ao Valor Militar) sendo que o casamento do nosso soberano com uma sua 
neta conduziu a que a nossa ligação à Casa de Sabóia se tornasse mais intensa 
que nunca. Tratou-se, assim, de uma época de ouro para a “moderna” medalha 
militar um pouco por toda a Europa. D. Luís, homem culto e atento à realidade 
do seu continente não poderia assim deixar de perceber o alcance e importância 
desta realidade emergente.

O nosso primeiro regulamento da Medalha Militar, não obstante naturais 
limitações, traduziu um momento importantíssimo na história falerística 
nacional, com a introdução das suas três classes: Valor Militar, Bons Serviços 
e Comportamento Exemplar. Entre muitos outros aspectos relevantes, o 
surgimento das três classes da Medalha Militar possibilitou pôr cobro a uma 
excessiva e mesmo indevida utilização da Ordem Militar da Torre e Espada, 
condecoração que até então vinha sendo utilizada com largo espectro para 
diversas situações, conforme vimos notando (Oliveira e Estrela 2008), 
juntamente com algumas outras das Ordens de mérito existentes. Porém 
deixava antever ainda, no relativo espartilho das suas três classes, um amplo 
leque de necessidades que a Medalha Militar portuguesa ainda não estava 
preparada para contemplar. O reinado de D. Carlos iria nesta matéria dar um 
contributo de vulto e consentâneo com as necessidades mais imediatas do país. 
Na realidade, em meados da década de 1890, algo mudara com o súbito retorno 
do “heroísmo militar” (Ramos 2006: 298) e o universo Falerístico não podia 
deixar de reflectir tal mutação.

Não é de estranhar assim que, face a um regulamento incompleto e num 
país com um exército “perfeitamente convertido a uma natureza colonial” 
(Ferreira 1984: 5), as campanhas coloniais do final do século XIX – “o maior 
esforço militar feito por uma potência europeia no ultramar durante esta 
época” (Ramos 2006: 209), tenham marcado profundamente a essência das 
Forças Armadas Portuguesas e consequentemente o universo falerístico a elas 
subordinado.

Surgiria assim como decorrente de tal conjuntura, por Decretos de 11 
de Janeiro de 1891 e de 23 de Novembro de 1895, a necessidade de instituir 
medalhas relativas às novas necessidades coloniais do país. Criaram-se, 
respectivamente a “Medalha Militar de Serviços no Ultramar” e a comemorativa 
das expedições a Moçambique e à Índia que se denominou “Medalha da Rainha 
D. Amélia”, primeira antepassada da actualmente existente medalha com o 
mesmo propósito.

A Medalha Militar de Serviços no Ultramar, criada em 1891, destinava-se 
a comemorar e galardoar os serviços assíduos ou relevantes prestados à pátria, 
à civilização e à humanidade pelos militares dos exércitos do continente e das 
províncias ultramarinas, à época, como se sabe, duas realidades completamente 
distintas, nos territórios do ultramar.

O Decreto de 16 de Maio de 1891 estipulava que a medalha seria de cobre, 
prata e ouro, destinadas respectivamente a praças e empregados civis e a oficiais 
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e civis de igual categoria. Seria usada pendente de uma fita composta por nove 
faixas de igual largura, quatro negras e cinco vermelhas. Por ser atribuída 
basicamente por duas situações distintas: Serviços Distintos ou Relevantes 
e Assiduidade de Serviço, o Decreto estipulava que seriam distinguidas 
mediante a utilização de um algarismo dentro da fivela colocada na fita. Assim 
o algarismo “1” identificaria as atribuídas por Serviços Distintos ou Relevantes 
e o algarismo “2” as atribuídas por Assiduidade de Serviço. 

Fig. 1 - medalha militar de serviços no Ultramar “1”,
grau cobre, modelo 1891 

Medalha circular, com 30mm de diâmetro. O anverso apresenta a efígie de 
D. Carlos I, à direita, circundada pela legenda “D. CARLOS I REI DE PORTUGAL. 
1891”: no reverso, a legenda a três linhas “SERVIÇOS NO ULTRAMAR”, 
circundada por uma coroa de louros.

O Decreto de 18 de Janeiro de 1893 determinou novo regulamento para 
a Medalha de Serviços no Ultramar, que neste Decreto deixa de ser designada 
como “medalha militar”, e entre outros pequenos detalhes, estabeleceu agora dois 
espécimes distintos para as duas situações em que era atribuída. Assim, a citada 
condecoração passa a ser uma medalha circular, com 32mm de diâmetro, com 
uma nova efígie de D. Carlos I, também à direita, e igualmente circundada por 
igual legenda “D. CARLOS I REI DE PORTUGAL. 1891”. No entanto, o reverso da 
medalha passa a ter uma das duas seguintes legendas cunhadas, dependendo da 
classe concedida: “SERVIÇOS DISTINTOS OU RELEVANTES NO ULTRAMAR” 
ou “ASSIDUIDADE DE SERVIÇO NO ULTRAMAR”. Os já referidos números “1” 
e “2” sobre a fita continuaram a manter-se mas agora simplesmente para indicar 
novas concessões da respectiva medalha ao mesmo militar. A fita de suspensão 
continuou a ser a existente para ambas as variantes. 
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Fig. 2 - medalha de serviços Distintos ou relevantes no Ultramar,
grau prata, com algarismo “1” e medalha de assiduidade de serviço

no Ultramar, grau cobre, modelos de 1893

Podia ainda esta medalha, na classe de Serviços Distintos ou Relevantes, 
destinar-se a galardoar serviços em campanha, trabalhos científicos e expedições 
ousadas ou gloriosas. Nestes casos a distinção consistiria numa barra de metal igual 
ao da medalha, com uma legenda com 5mm de altura, gravada com a natureza, 
data e local dos serviços prestados, podendo ser utilizada mais do que uma barra 
na fita. Chama-se a atenção para o facto de estas Medalhas de Serviços Distintos 
ou Relevantes no Ultramar, com barra gravada especial serem, sem dúvida, das 
peças mais raras da falerística nacional e merecem naturalmente uma particular 
atenção. Entre outros casos raros destas concessões personalizadas, destacamos 
três conhecidos exemplos, que podemos observar nos dois mais importantes 
museus militares de Lisboa e outra no espólio do Colégio Militar, e que ilustram 
as duas facetas da sua atribuição: feitos científicos e operações militares. No caso 
do Museu de Marinha de Lisboa podemos apreciar a referida medalha de ouro 
concedida ao ilustre Capitão de Mar-e-Guerra Hermenegildo Carlos de Brito 
Capello, com duas barras em ouro, com as seguintes legendas: “ExPLORAÇãO 
NA ÁfRICA AUSTRAL, 1877 A 1880” e “ExPLORAÇãO ATRAVéS DA ÁfRICA, 
1884 A 1885”; no caso do Museu Militar de Lisboa, temos as medalhas de ouro 
concedidas ao distinto Major de Cavalaria Joaquim Augusto Mousinho de 
Albuquerque, ambas com barras em ouro, com as seguintes legendas: “fEITO 
hERóICO DE ChAIMITE, PRISãO DO GUNGUNhAMA, 28 DE DEzEMbRO DE 
1895”4 e “OPERAÇõES DE GUERRA NO DISTRITO DE GAzA, 1897”; finalmente 

4 Esta concessão excepcional foi igualmente estendida a outros dois Oficiais: o 1º Tenente de Artilharia 
Aníbal Augusto Sanches de Sousa Miranda e Alferes de Infantaria Manuel José da Costa e Couto. 
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no caso do espécime do Colégio Militar, as do insígne comandante das forças 
expedicionárias Coronel de Infantaria Eduardo Augusto Rodrigues Galhardo, 
barra de ouro com a legenda “ExPEDIÇãO A MOÇAMbIqUE, 1895, COMbATE 
DE COOLELLA E INVESTIDA A MANjACASE, 9 E 11 DE NOVEMbRO DO 
MESMO ANNO”.

Fig. 3 - medalha de serviços Distintos ou relevantes no Ultramar, com
barra gravada, concedida ao Coronel Galhardo (Colégio militar).

De referir, ainda, que independentemente da designação de medalha militar 
ou já sem ela a Medalha de Serviços no Ultramar foi igualmente atribuída a 
senhoras ligadas à administração do ultramar, fundamentalmente professoras, o 
que não pode deixar de ser realçado como uma importante inovação social e que 
abona a favor da visão de modernidade do seu instituidor.
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Fig. 4 - real ordem militar de s. Bento de aviz, grau de
Comendador - Placa de peito, modelo 1894

No reinado de D. Carlos promoveu-se, ainda, a reforma da Ordem de São 
Bento de Aviz que, por Alvará de 14 de Agosto de 1894 passa a ter a designação de 
Real Ordem Militar de São Bento de Aviz e reassume uma vocação exclusivamente 
militar, quer pela profissão, quer pela natureza dos serviços prestados. Definem-se 
os seus graus como sendo: Grão-Mestre, Comendador-mor, Grã-cruzes, Grandes 
Oficiais, Comendadores, Oficiais e Cavaleiros. O Grão-Mestre seria o Soberano 
ou, no seu impedimento, o regente do Reino. Outrossim o grau de Comendador-mor 
caberia sempre ao Príncipe herdeiro do Reino.
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Fig. 5 – Diploma de concessão da real ordem militar de s. Bento de aviz, 
grau de oficial. lisboa, 1 de Janeiro de 1900, assinado por D. Carlos I e 

concedido ao Capitão-tenente da armada real, antónio torquato
Borja de araújo. 
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Importa referir que a Real Ordem Militar de S. Bento de Aviz passou 
igualmente a ser concedida por serviços distintos, nomeadamente por acção 
meritória em campanhas coloniais como acontecerá, e nesse caso, tal é indicado 
no respectivo diploma de concessão (conforme se pode observar na figura 5, 
existe um espaço reservado para essa referência especial). Nesse caso embora as 
insígnias fossem as mesmas eram usadas no lado direito do peito ao contrário 
do que ocorria com as concessões “normais” que ocorriam quando se tinha em 
conta os bons e regulares serviços e o tempo de serviço do Oficial, usadas do lado 
esquerdo do peito. Esta Ordem era reservada exclusivamente a Oficiais.

Fig. 6 – real ordem militar de s. Bento de aviz,
grau de oficial, modelo 1894.

De acordo com a letra e o espírito do Decreto instituidor a nova Medalha 
da Rainha D. Amélia preenchia a lacuna da inexistência de uma medalha – à 
semelhança, aliás, das que já existiam nalgumas das nações coloniais da Europa 5 
– que transmitisse a “justiça de perpetuar os sacrifícios feitos pela nação e honrar 
os serviços prestados à pátria”, neste caso encontravam-se, evidentemente, 
os militares das forças expedicionárias enviadas a Moçambique e à Índia que, 
atentos aos bons resultados obtidos, deveriam justamente ser recompensados 
pelos seus relevantes serviços. Da inegável popularidade de ambas campanhas 

5 O Reino Unido por exemplo, exceptuando a europeia Waterloo Medal de 1815, usava medalhas 
de campanha desde a Ghunzee Medal de 1839, que celebrava a captura da fortaleza da cidade do 
mesmo nome durante a Primeira Guerra Afegã (1839-1842).
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não subsistem dúvidas, sendo de realçar a relativa a Moçambique que permitiu a 
vitória sobre o “Império” de Gaza que culminou com o emblemático episódio da 
captura do soberano Gungunhana por Mouzinho de Albuquerque. Esta causou 
um tal efeito que o próprio Rei escreveu ao chefe de governo, Hintze Ribeiro, 
felicitando-o “como português e como chefe do exército” (Ramos 2006: 210), 
tendo-o ido esperar ao cais do Arsenal da Marinha em 14 de Dezembro de 1897 
quando veio a Lisboa e recebendo-o com um forte e prolongado abraço. Também 
a expedição enviada à Índia, em 1895, com o intuito de debelar a revolta dos 
soldados maratas que no mês de Setembro se haviam recusado a embarcar para 
Moçambique na sequência da revolta dos zulus que ali ocorrera, assumiu particular 
importância uma vez que D. Carlos enviou o seu irmão, o Infante D. Afonso, Duque 
do Porto e Condestável do Reino, no comando da expedição que ali chegou em 
Novembro de 1895, tendo sido então nomeado Vice-rei da Índia, o último por 
sinal. Este facto levou a que o Infante D. Afonso tenha sido condecorado com a 
nova medalha no grau de ouro, sendo mais uma das raras excepções em que um 
membro da família real comandou directamente uma expedição militar.

Fig. 7 - Infante D. afonso, Duque do Porto, ostentando a ordem da torre
e espada, Grã-Cruz (Banda, Colar e Placa de peito), a med. rainha

D. amélia “índia, 1895”, a med. serviços Distintos no Ultramar,
a insígnia de Cavaleiro da ordem da torre e espada, a med. militar

de Comportamento exemplar, a med. militar de Bons serviços
e a med. britânica do Jubileu da rainha Vitória 

HNO e PE.indd   23 14-09-2009   13:48:32



24 Lusíada. História n.º 5-9/2009

Humberto Nuno de Oliveira e Paulo Estrela

Nascia, assim, aquela que podemos considerar a primeira medalha 
comemorativa das campanhas e expedições das Forças Armadas Portuguesas.

Recorda-se que já antes fora criada uma medalha comemorativa para uma 
campanha colonial africana. Por Decreto de 15 de Abril de 18626 foi criada a Medalha 
D. Pedro V, que visou comemorar a campanha militar enviada ao Norte de Angola 
em 1860. A operação militar em si, não foi mais importante do que outras coevas 
ou posteriores, mas teve a particularidade de ter sido comandada pelo futuro rei D. 
Luís I, o que lhe conferiu naturalmente carácter de redobrada importância.

Fig. 8 - medalha D. Pedro V, grau cobre

Sua Alteza Real o Infante D. Luís, então Duque do Porto, era Oficial de carreira 
da Armada Real e, à data, tinha o posto de Capitão de Mar-e-Guerra. O monarca e 
seu irmão, D. Pedro V, atribuiu-lhe o comando em chefe da expedição militar e da 
sua componente naval7, sendo o comando das forças em terra, que incluía forças 
expedicionárias do Exército da metrópole, dado ao ilustre Capitão de Mar-e-Guerra 
Baptista de Andrade.

Assim, assistimos à situação em que o recém aclamado rei D. Luís I, criou esta 
nova medalha comemorativa, de que vai ser o principal agraciado (juntamente com 
Baptista de Andrade receberam os únicos dois espécimes do grau ouro8) mas que, 
simultaneamente, homenageia o falecido irmão, de tão boa memória e esperança 
para o povo português.

Medalha circular, com 33mm de diâmetro. O anverso apresenta a efígie de D. 
Pedro V, à esquerda, circundada pela legenda “D. PEDRO V. REI DE PORTUGAL”; 
no reverso, apresenta a legenda a quatro linhas “ExPEDIÇãO DE ANGOLA 1860”, 

6 Rectificado por Decreto de 12 de Junho de 1862. 
7 Corvetas “bartholomeu Dias” e “Estephania”, Vapor de guerra “Maria Anna” e ainda os Vapores 

“África” e “D. Antónia”, da Companhia União Mercantil, requisitados para esse fim. 
8 Foram ainda concedidas 67 em prata e 871 em cobre. 
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circundada por uma coroa de folhas de louro e carvalho, atadas no pé. Possuía fita 
de suspensão azul escura orlada de amarelo. 

Em termos falerísticos, esta situação é bem peculiar na medida que a efígie 
real presente no anverso da medalha não é aquela do monarca reinante, como era 
habitual nas medalhas das várias potências europeias e mesmo em Portugal. É o caso 
da efígie do rei D. Luís I, que está presente na quase totalidade das condecorações 
criadas por si: Medalha Militar, Medalha de Honra ao Trabalho (que acreditamos 
nunca ter chegado a existir, não obstante a publicação oficial da sua criação, em 
1863) ou ainda da Medalha da Instrução Primária decretada em 1880 mas somente 
regulamentada em 1889. 

Todavia aquelas duas emblemáticas expedições haviam de ser apenas as duas 
primeiras beneficiárias com a recém-criada medalha. A nova conjuntura internacional 
e o crescente envolvimento de Portugal na pacificação do seu império, acabaria por 
estendê-la a novas campanhas ultramarinas. Porém, tão ambicioso projecto carecia 
da necessária regulamentação o que veio a ocorrer com o Decreto de 6 de Junho 
de 1896 que a enquadra: “Considerando que o vasto dominio colonial que a nação 
possue na Africa, na Asia e na Oceania, deve ser integra e honradamente mantido e 
defendido contra quasquer ataques à sua legitima posse, para o que se póde tornar 
necessario a organização de outras expedições militares que vão defender e affirmar 
os direitos da nação e garantir a paz e a ordem nas terras de alem-mar, permittindo 
assim o seu natural desenvolvimento e progresso pela civilização e pelo trabalho”.

A medalha compreendia três graus de cobre, prata e ouro, respectivamente 
destinados às praças, oficiais e oficiais generais e superiores. Medalha circular, com 
32mm de diâmetro. O anverso apresenta a singela efígie de D. Amélia, à esquerda; 
no reverso, a legenda a quatro linhas “ExPEDIÇãO A MOÇAMbIqUE. 1894-1895” 
ou “ExPEDIÇãO Á INDIA. 1895”, ambas circundadas por uma coroa de louros.

Fig. 9 - medalhas da rainha D. amélia, modelo 1896: expedição a 
moçambique. 1894-1895”, grau cobre e “expedição à índia.

1895”, grau prata.
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Destinava-se a ser usada no lado direito do peito e possuiria uma fita orlada de 
vermelho, cuja cor central variaria para cada expedição conforme o Decreto que a 
instituísse bem como a legenda que figuraria no reverso da medalha. Este mesmo 
Decreto estabelecia as duas primeiras: a da “ExPEDIÇãO A MOÇAMbIqUE. 
1894-1895” (fita preta, orlada de vermelho) e a da “ExPEDIÇãO Á INDIA. 1895” 
(fita azul clara, orlada de vermelho).

Na realidade, até 1910, dezanove novas medalhas, referentes a outras tantas 
campanhas marcantes da nossa história ultramarina da transição do século XIX 
para o século XX, haveriam de ser instituídas. Até à terceira alteração de 1902 
foram instituídas as seguintes:

- a da “ExPEDIÇãO CONTRA OS NAMARRAES – 1896” (fita branca, orlada 
de vermelho), na colónia de Moçambique, por Decreto de 28 de Agosto de 
1897;

- a da “ExPEDIÇãO à ÍNDIA, 1896” (fita verde, orlada de vermelho), por 
Decreto de 4 de Novembro de 1897;

- a da “CAMPANhA DE TIMOR, 1896” (fita azul ferrete, orlada de vermelho), 
por Decreto de 8 de Novembro de 1897;

- a das “OPERAÇõES EM GAzA, 1897” (fita cor-de-rosa, orlada de vermelho), 
na colónia de Moçambique, por Decreto de 14 de Dezembro de 1897;

- a da “GUERRA DE TIMOR – 1895” (fita amarela, orlada de vermelho), por 
Decreto de 31 de Dezembro de 1897;

- a da “CAMPANhA DO hUMbE, 1898” (fita castanha, orlada de vermelho), 
no distrito de Moçâmedes no Sul de Angola, por Decreto de 19 de Janeiro 
de 1899;

- a da “ExPEDIÇãO AO NyASSA, 1899” (fita cinzenta, orlada de vermelho), 
na província de Moçambique, por Decreto de 25 de Janeiro de 1900;

- a da “GUERRA DE TIMOR – 1900” (fita violeta, orlada de vermelho), por 
Decreto de 19 de Julho de 1901;

No entanto, e de acordo com o que nos têm sido possível observar em 
colecções públicas e particulares, acreditamos que para além das referidas 
duas primeiras medalhas: “ExPEDIÇãO A MOÇAMbIqUE. 1894-1895” e 
“ExPEDIÇãO Á INDIA. 1895”, nenhuma outras das decretadas e concedidas 
em termos de publicação oficial, foram, de facto, cunhadas. Conhecemos um 
espécime falerístico em tudo idêntico ao descrito, mas cujo reverso apresenta a 
singela legenda cunhada “CAMPANhAS DO ULTRAMAR” que podia ser uma 
medalha “neutra”, possível de ser usada nas referidas campanhas, onde só a fita 
marcaria a diferente campanha. Outra explicação para a sua existência poderá 
ser, simplesmente, a adaptação do cunho do anverso para a nova medalha criada 
em 1902, adaptando-se um novo reverso. 

Após estas, com a reformulação introduzida pelo Decreto de 11 de Dezembro 
de 1902, a medalha passa a ser uma única, destinada a todas as campanhas, com o 
anverso e reverso iguais e com uma fita única, preta orlada de vermelho sendo a 
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posterior distinção assegurada por diferente passadeira distintiva na fita para cada 
nova campanha. O mesmo decreto institui três delas: “OIO – 1902” (na colónia da 
Guiné), “bAILUNDO – 1902” (na colónia de Angola) e “bARUé – 1902” (na colónia 
de Moçambique). Após estas são ainda instituídas as seguintes passadeiras:

- “SELLES, 1902-1903” (na colónia de Angola), por Decreto de 28 de Outubro 
de 1903;

- “MULONDO – 1905”, (na colónia de Angola), por Decreto de 29 de Março 
de 1906;

- “CUAMATO – 1907”, (na colónia de Angola), por Decreto de 28 de Setembro 
de 1907.

Medalha circular, com 32mm de diâmetro. O anverso apresenta nova efígie 
de D. Amélia, à esquerda; no reverso, no quadrante superior direito a legenda a 
três linhas “CAMPANhAS DO ULTRAMAR”, e no restante espaço uma coroa de 
folhas de louro e carvalho. 

Fig. 10 - medalha da rainha D. amélia grau prata, modelo 1902,
com passadeira “Nyassa 1899” 

Já após o assassinato do soberano, em 1 de Fevereiro de 1908, foram ainda 
instituídas as seguintes passadeiras:

- “DEMbOS – 1907”, (na colónia de Angola), por Decreto de 14 de Maio de 
1908;

- “GUINé – 1908”, por Decreto de 8 de Outubro de 1908;
- “DEMbOS – 1907 E 1908”, por Decreto de 15 de Outubro de 1908 e que 

substitui a instituída pelo Decreto de 14 de Maio de 1908; 
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- “zAMbEzIA – 1897”, (na colónia de Moçambique) por Decreto de 21 de Abril 
de 1910;

- “zAMbEzIA – 1898”, por Decreto de 30 de Abril de 1910;
e “ANGOChE – 1910”, (na colónia de Moçambique), por Decreto de 29 de 

Setembro de 1910.

Esta prática de usar passadeiras cunhadas na fita de suspensão de medalhas 
comemorativas coloniais, era uma prática que se tornou corrente na Europa, o que 
era natural, dado que era uma forma muito mais económica de agraciar. Somente era 
concedida uma medalha a cada militar, a fita era sempre a mesma e somente eram 
adicionadas novas passadeiras, por cada “nova” medalha concedida. 

A título de exemplo, as outras potências europeias tinham algumas medalhas 
idênticas. É o caso do Reino Unido, com a East and West Africa Medal (com 22 diferentes 
passadeiras 9) ou a India Medal (com 7 passadeiras 10) entre outras; no caso da França, 
a Médaille Coloniale 11 e no caso do Império Alemão, a Südwestafrika-Denkmünze (com 
16 passadeiras 12) ou a Kolonial-Denkmünze (com 8 passadeiras, mas com várias datas 
diferentes 13).

Evidentemente que ocorreram muito mais campanhas e expedições coloniais 
do que aquelas que deram origem à passadeira especial para a Medalha Rainha 
D. Amélia. Não é assim fácil de entender os critérios que estiveram subjacentes à 
sua criação, mas não deixa de transparecer que podia acontecer de acordo com a 
popularidade e influência de alguns dos seus protagonistas. Parece-nos ser claramente 
o caso concreto das últimas decretadas, referentes às operações na Zambézia em 1897 
e 1898, já que as mesmas foram criadas por influência directa do então Ministro da 
Marinha e Ultramar, o famoso Oficial da Armada João de Azevedo Coutinho, que 
era um distinto veterano dessas mesmas campanhas…

Tal situação conduz-nos a que se verifiquem significativas discrepâncias nos 
números de atribuições da Medalha Rainha D. Amélia. Se, por exemplo, a referente 
à Expedição a “MOÇAMbIqUE - 1894-1895”, foi concedida a cerca de 4.500 homens 
(nos seus três graus), por outro lado, a referente à expedição “SELLES, 1902-1903”, 
na Angola meridional,  foi concedida somente a perto de 200 homens e só nos graus 
prata e cobre14. 

De referir ainda que por Alvará de 3 de Fevereiro de 1896 deu-se a reforma 
efectuada na Ordem Militar da Torre e Espada, determinada pela anterior “reforma 
introduzida na ordem de S. Bento de Avis”. Assim, à semelhança do que ocorrera 
naquela, é criado na Ordem da Torre e Espada o grau de Grande Oficial, que usaria 

9 Algumas das passadeiras: Witu 1893, juba River 1893, Niger 1897, etc.
10 Algumas das passadeiras: Malakand 1897, Tirah 1897-98, Waziristan 1901-2, etc. 
11 Com 28 passadeiras oficiais no período compreendido no reinado de D. Carlos I, nomeadamente 

Tonkin, Comores, Guyane, Mission Saharienne, Tchad, Madagascar, etc. 
12 Algumas das passadeiras: hereroland, Gross-Namaland, Nurudas, Kalahari 1908, etc. 
13 Algumas das passadeiras: Kamerun 1897, Samoa 1888, Venezuela 1902/03, Togo 1900, etc. 
14 O Comandante da Coluna, José Correia de Mendonça, não era Oficial superior, mas sim Capitão de 

Artilharia, pelo que “só” teve direito ao grau prata da medalha. 
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insígnia igual à dos Comendadores – embora usada do lado direito do peito – e o 
colar igual ao dos Comendadores e Grã-Cruzes.

Em 20 de Janeiro de 1908, pouco antes do Regicídio, era publicado o 
Regulamento para a concessão da Medalha Militar que continuava a manter apenas 
as classes anteriormente existentes dela constantes, deixando estranhamente de fora 
as condecorações criadas neste reinado e anteriormente referidas.

No entanto, é de assinalar que com este novo Regulamento é criada uma nova 
Medalha, que passa quase despercebida na sua leitura. Além de se ter mantido as 
referidas três classes: Valor Militar, Bons Serviços e Comportamento Exemplar, assim 
como a efígie de D. Luís I no seu anverso, foi criada uma nova medalha para premiar 
as promoções por distinção. Esta nova condecoração, que desconhecemos se alguma 
vez foi de facto cunhada e concedida, tinha o mesmo reverso da Medalha Militar, 
classe de Valor Militar, isto é, a singela legenda “VALOR” e usava da mesma fita 
de suspensão, mas no anverso, passava a ostentar a real efígie do monarca então 
reinante: D. Carlos I.

Breve referência para o facto da Medalha Militar de Comportamento Exemplar, 
grau ouro, ter tido o número de anos de serviço efectivo para a sua concessão, 
reduzido de 50 para “somente” 45 anos... 15

No âmbito da Falerística civil foi igualmente notável a produção do reinado de 
D. Carlos que cobriu um importante leque de situações tornando mais abrangente e 
socialmente representativo o leque de condecorações.

Além das já citadas medalhas criadas, ou regulamentadas, no reinado de 
D. Carlos I, algumas usando a sua própria efígie e outras a da Rainha D. Amélia no 
anverso, importa agora analisar aquelas que se inserem fora do âmbito militar. Dada 
a conhecida influência, e mesmo indesmentível patrocínio régio, do casal reinante 
em duas importantes instituições que também então criaram as suas medalhas, 
começaremos esta abordagem pelos casos da Sociedade Portuguesa da Cruz 
Vermelha e do Real Instituto de Socorros a Náufragos.16 

A benemérita Sociedade Portuguesa da Cruz Vermelha (SPCV) foi oficialmente 
criada em 1887, data da aprovação dos seus primeiros Estatutos. Graças à dedicação 
e mobilização da sociedade civil nacional, com o alto patrocínio de D. Carlos I, 
conseguiu impor-se passando a estar apta a responder a solicitações, no âmbito 
do serviço de saúde, de uma forma voluntária e sem encargos para o Estado, em 
paralelo com as forças militares portuguesas, quer em situações de guerra quer nas 

15 Recorda-se que de acordo com o actual Regulamento da Medalha Militar (Decreto-lei n.º 316/2002, 
de 27 de Dezembro de 2002) são necessários 30 anos de serviço. 

16 Além da tendência da época e da especial ligação do soberano ao mar, relembremos aqui que em 
jovem o príncipe e seu irmão foram resgatados das águas por sua mãe D. Maria Pia, ajudada por 
um ajudante de faroleiro que, por ter salvo a família real foi condecorado com a Ordem da Torre e 
Espada, sendo, assim, esta questão dos socorros a náufragos um episódio concreto e seguramente 
marcante da vida do soberano. Por causa desta situação a própria rainha acabou por ser condecorada 
com a Medalha de oiro para distinção e prémio concedido ao Mérito, filantropia e Generosidade. Esta 
medalha também conhecida por Medalha D. Maria II, era destinada a recompensar os serviços 
humanitários de salvamento da vida humana. 
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de calamidade pública.
Em 1891 é, pela primeira vez, solicitado à SPCV o levantamento de uma 

pequena unidade de campanha, genericamente denominada de Ambulância da 
Cruz Vermelha, destinada a acompanhar uma Coluna de Operações expedicionária 
a Moçambique, operação essa da responsabilidade do Ministério da Marinha e 
Ultramar.

Os seus serviços foram considerados relevantes e levaram a que, em 1892, a 
Comissão Central da SPCV avançasse com a proposta de criação de uma distinção 
específica para galardoar os bons serviços prestados aos militares feridos e doentes, 
nas ambulâncias e hospitais de campanha da SPCV. 

É neste âmbito que o Rei D. Carlos I, através do Decreto de 31 de Janeiro de 
1893, cria a Medalha da Cruz Vermelha e mais tarde Medalha de Serviços Distintos 
da Cruz Vermelha Portuguesa (Estrela 2005).

A Medalha da Cruz Vermelha era de bronze (sem graus ou classes), com 32mm de 
diâmetro, pendente de fita branca, com uma cruz vermelha bordada ao centro e usada 
no lado esquerdo do peito, aliás como a generalidade das condecorações militares. 
Anverso: ao centro, uma cruz, com a legenda daquela sociedade sob a mesma: “INTER 
ARMA CARITAS”. Reverso: uma singela legenda, a 6 linhas: “AMbULANCIAS DA 
SOCIEDADE PORTUGUEzA DA CRUz VERMELhA”. Obrigatoriamente a medalha 
teria uma passadeira de igual metal, com indicação da campanha/localidade e ano 
do feito, no caso: “MOÇAMbIqUE 1891”, “MOÇAMbIqUE 1895” e “INDIA 1895”. 

Fig 11 - medalha da Cruz Vermelha (1893), com passadeira
“moçambique 1891”
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Apenas era permitida a concessão de uma medalha por campanha e, 
a uma nova “concessão” (devida a outra acção), esta traduzia-se-ia apenas 
por uma outra passadeira para a medalha original.

O Diploma de Concessão era passado pelo respectivo Ministério 
(Ministério da Guerra, Ministério da Marinha e Ultramar ou Ministério do 
Reino) conforme a situação do agraciado.

Somente com o Decreto de 7 de Maio de 1908, já no reinado de D. 
Manuel II, mas certamente elaborado e sancionado por de D. Carlos I, foram 
aprovados os novos Estatutos da SPCV e esta medalha sofreu alterações, 
quer no módulo quer na fita de suspensão. De igual forma, foram ainda 
criadas outras duas condecorações da SPCV: a Cruz Vermelha de 1.ª e de 
2.ª classe. 

Outra importante instituição que criará condecorações foi o Instituto 
de Socorros a Náufragos criado por Carta de Lei de 21 de Abril de 1892 
e respectivo Regulamento de 9 de Junho do mesmo ano (publicados no 
Diários de Governo nº 131 e 132, de 1892), uma sociedade na dependência 
directa do Estado e sob a alta protecção e presidência da Rainha D. Amélia. 
No seu artigo 55º foi instituída uma nova condecoração. Medalha redonda 
de 34mm de diâmetro, com três classes: ouro, prata e cobre. Anverso: ao 
centro, um galeão, circundado da legenda “CORAGEM, AbNEGAÇãO E 
hUMANIDADE”; Reverso: ao centro, um ramo de oliveira, circundado da 
legenda “SOCCORRO A NAUfRAGOS”.

Esta medalha tanto era concedida a sócios, por assiduidade e doações 
extraordinárias, como por serviços de salvação de vidas no mar. A medalha 
de ouro era somente concedida por troca de três das de prata. As repetições 
eram assinaladas por um algarismo na fivela da fita de suspensão, fita esta 
que era de cor azul ferrete. 

Por Decreto de 26 de Maio de 1898 (Diário de Governo nº 117, de 
1898) este regulamento foi alterado já que não era “normal” que a mesma 
medalha fosse concedida por dois tipos de serviço tão distintos, além que a 
própria cor da fita – azul ferrete – era semelhante à cimeira Antiga e Muito 
Nobre Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito, o que 
não se revelava legítimo e poderia mesmo induzir em erro. 

Assim, além de se determinar que as medalhas deste organismo 
passassem a ser usadas no lado direito do peito, ficou igualmente 
determinado que estas seriam suspensas de uma fita de cor azul ferrete 
com uma faixa central branca, quando destinada a premiar os serviços de 
salvação, ou branca com uma faixa central azul ferrete, quando destinada a 
recompensar os serviços prestados ao Instituto de Socorros a Náufragos.

O Decreto de 18 de Junho de 1901 deu nova organização ao Instituto e 
o seu novo Regulamento foi sancionado com a publicação do Decreto de 7 
de Maio de 1903, passando o Instituto a ser denominado de Real Instituto 
de Socorros a Náufragos (RISN).

HNO e PE.indd   31 14-09-2009   13:48:34



32 Lusíada. História n.º 5-9/2009

Humberto Nuno de Oliveira e Paulo Estrela

Fig 12 – medalhas do rIsN (1903): de salvação, grau ouro e medalha
de Filantropia e Caridade (sócio subscritor), grau cobre

A Medalha de Salvação do RISN, com as mesmas três classes, mantém-se 
suspensa de igual fita (azul ferrete com faixa central branca) assim como o seu 
diâmetro e reverso. No entanto, o reverso mudou: ao centro, um galeão e em volta, a 
legenda: “CORAGEM, AbNEGAÇãO E hUMANIDADE”; na orla, em baixo, a data 
do decreto: “9 DE jUNhO DE 1892”.

No seu artigo 20º foi instituída uma nova medalha (Medalha de Filantropia e 
Caridade do RISN) destinada exclusivamente a recompensar os serviços prestados ao 
Instituto, e com as mesmas três classes. O padrão de fita manteve-se o já anteriormente 
autorizado, isto é, branco com uma faixa central azul ferrete. Anverso: ao centro, 
um galeão (ligeiramente mais pequeno que o da outra medalha) circundado pela 
legenda: “PhILANTROPIA E CARIDADE”; Reverso: junto à orla, uma legenda 
circular: “REAL INSTITUTO DE SOCCORROS A NAUfRAGOS” e ao centro, em 
duas linhas: “SOCIO hONORARIO”, “SOCIO bEMfEITOR”, “SOCIO DOADOR” 
ou “SOCIO SUbSCRITOR”, conforme o tipo de Sócio a que se destinava. 

Por Decreto de 4 de Junho de 1893, o Rei D. Carlos I criou a nova Ordem Civil do 
Mérito Agrícola e Industrial. Esta Ordem, caracterizava-se por apresentar a real efígie 
de D. Carlos no anverso da sua insígnia, em ambas as classes: mérito agrícola e mérito 
industrial. Só tinha quatro graus: Grão-Mestre, o soberano ou na sua falta o regente, 
Grã-Cruz, Comendador e Oficial. Esta Ordem de Mérito Civil possuía um número 
preciso de recipendários, Grã-Cruzes apenas oito por classe, seis portugueses e dois 
estrangeiros, Comendadores, trinta e cinco, trinta portugueses e cinco estrangeiros 
e noventa Oficiais, oitenta portugueses e dez estrangeiros, preenchidos os lugares, 
apenas por vacatura novos membros poderiam ser admitidos. 
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Fig. 13 - ordem Civil do mérito agrícola,
grau de Comendador – Placa de peito

Esta Ordem revela-se atípica face à tradição das ordens nacionais, já que 
sendo uma placa para os Grã-Cruzes e Comendadores, a venera para os Oficiais 
constava de uma simples medalha em prata redonda.

HNO e PE.indd   33 14-09-2009   13:48:35



34 Lusíada. História n.º 5-9/2009

Humberto Nuno de Oliveira e Paulo Estrela

Fig 14 - ordem Civil do mérito Industrial,
grau de oficial – Insígnia de peito

Ainda no que refere a medalhas oficiais criadas no reinado de D. Carlos 
I, no seu esforço de reconhecimento público do mérito, nomeadamente de 
alguns funcionários públicos de cariz quase militarizado, temos a referir duas 
outras condecorações. 

Por Decreto de 28 de Setembro de 1898, aniversário do Rei D. Carlos I 
e da Rainha D. Amélia, publicado no Diário de Governo nº 217, de 1898, foi 
instituída uma medalha destinada a recompensar os bons serviços do pessoal 
dos Correios e Telégrafos, denominada de Medalha de Bom Serviço e Exemplar 
Comportamento dos Correios e Telégrafos.

A medalha era concedida pelo Ministro e Secretário de Estado dos 
Negócios das Obras Públicas, Comércio e Indústria, a requerimento dos 
próprios funcionários, que eram de nomeação vitalícia, da Direcção-Geral dos 
Correios e Telégrafos que tivessem pelo menos 20 anos de efectivo serviço 
sem nota negativa. 
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Fig. 15 - medalha dos Correios e telégrafos, grau prata (1898)

Compreendia 2 classes: prata (destinada aos Empregado dos Quadros 
Telégrafo-Postal e dos Correios) e cobre (para os 1.º, 2.º e 3.º Distribuidores). À 
medalha de cobre estava associada uma pensão anual especial, que era uma 
percentagem do salário. A medalha é redonda com 33mm de diâmetro. Anverso: 
ao centro a efígie perfiladas, à direita, do Rei D. Carlos I, circundada pela legenda 
superior: “D. CARLOS I” e a legenda inferior: “28 DE SETEMbRO DE 1898”; 
Reverso: ao centro, por baixo de uma coroa real, o símbolo alado dos Correios e 
Telégrafos, circundado pela legenda superior: “CORREIO E TELEGRAPhOS” e 
pela legenda inferior: “bOM SERVIÇO E ExEMPLAR COMPORTAMENTO”.

A fita de suspensão, de seda ondeada, com 3cm de largura é dividida em 5 
faixas iguais: a central azul ferrete, as das extremidades encarnadas e as outras 
duas brancas. Sobre a fita é colocada uma fivela de igual metal da medalha. 

Por Decreto de 27 de Novembro de 1902 (publicado no Diário de Governo 
nº 14, de 1903) foi instituída uma medalha destinada a recompensar os bons 
serviços do pessoal dos Caminhos-de-Ferro do Estado: Medalha de Bom Serviço 
e Comportamento Exemplar dos Caminhos-de-Ferro do Estado. 

A medalha era concedida pelo Ministro e Secretário de Estado dos 
Negócios das Obras Públicas, Comércio e Indústria, a requerimento dos próprios 
funcionários dos Quadros das Direcções de Exploração dos Caminhos-de-Ferro 
do Estado, que tivessem mais de 15 anos de efectivo serviço sem nota negativa. 
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Fig. 16 - medalha dos Caminhos-de-ferro do estado,
grau cobre, algarismo “2” (1902) 

Tinha 2 classes: prata (destinada ao pessoal administrativo) e cobre (para o 
pessoal jornaleiro). Em cada uma destas classes havia um distintivo especial, o 
centro da fivela da fita de suspensão: algarismo 1, 2 ou 3, conforme o agraciado 
tivesse mais de 15, 20 ou 25 anos de serviço. À medalha de cobre estava associada 
uma pensão anual especial, que era uma percentagem do salário. As medalhas 
com diferentes algarismos eram cumulativas mas a pensão associada não, e o 
seu uso era obrigatório. Normalmente era usada no lado esquerdo do peito, mas 
quando concedida por situações de serviços relevantes ou distintos, era usada no 
lado direito.

A medalha é redonda com 33mm de diâmetro. Anverso: ao centro as efígies 
perfiladas e à esquerda do Rei D. Carlos I e da Rainha D. Amélia, circundada 
pela legenda “ CARLOS 1 REI E AMéLIA RAINhA DE PORTUGAL 1902”; 
Reverso: Uma locomotiva fumegante, voltada à direita, circundada pela legenda: 
“ CAMINhOS-DE-fERRO DO ESTADO * AO MéRITO”.

A fita de suspensão, de seda ondeada, com 3cm de largura de padrão 
diferente conforme o respectivo distintivo especial, uma situação atípica. Assim, 
a fita é dividida em faixas alternadas de cor branca e azul, tendo 2, 4 ou 6 faixas, 
conforme se destinem a medalhas com algarismo 1, 2 ou 3, respectivamente.

Referência ainda à criação da Medalha de Produtor de Solípedes para 
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o Exército (1902), que podemos considerar mais um pequeno detalhe na 
importância que o monarca reconhecia na falerística como veículo para fomentar 
o reconhecimento do mérito nas forças armadas. 

Com o Decreto de 28 de Junho de 1902 (Ordem do Exército nº 12, I Série, 
de 1902) e alterado pelo Decreto de 14 de Abril de 1904 (Ordem do Exército nº 6, 
I Série, de 1904) foi aprovado o novo Regulamento para o Serviço de Remonta 
Geral do Exército, que tinha o objectivo final de conseguir prover o Exército do 
gado cavalar e muar necessário para as suas crescentes necessidades.

No seu Capítulo XVIII – Exposições de Solípedes, é sancionado que na 
segunda quinzena de Julho acontecerá em Lisboa uma grande exposição nacional 
de solípedes, que durará 15 dias. Para promover a excelência dos produtores e 
criadores deste tipo de gado, eram concedidas medalhas de ouro, prata e cobre e 
a estas correspondiam, também, prémios pecuniários. 

Medalha de 39mm de diâmetro, cujo padrão de fita de suspensão 
desconhecemos, já que o regulamento era omisso, mas acreditamos que poderia 
utilizar as então cores nacionais, isto é, azul claro e branco. Anverso: ao centro, as 
Armas de Portugal, assentes num pavilhão forrado de arminhos, circundadas com 
a legenda: “CARLOS I REI D EPORTUGAL”; Reverso: ao centro, uma legenda a 
sete linhas: “AO MERITO COMO PRODUCTOR DE SOLIPEDES”; à volta, junto 
do bordo, a legenda: “MINISTERIO DA GUERRA”. 

Fig. 17 - medalha de mérito do ministério da Guerra
para Produtor de solípedes para o exército (1902) 

De igual forma, e de acordo com a “moda” da sociedade em que o desporto e 
em particular o tiro, era incrementado, algumas câmaras municipais e associações de 
atiradores promoveram vários concursos de tiro, com seus inerentes prémios. 

Por Decreto de 13 de Outubro de 1898, publicado em Diário do Governo nº 236, 
de 1898, foram aprovados os Estatutos da União de Atiradores Civis Portugueses. 
Embora fosse uma associação desportiva de tiro civil, resultado directa das extintas 

HNO e PE.indd   37 14-09-2009   13:48:36



38 Lusíada. História n.º 5-9/2009

Humberto Nuno de Oliveira e Paulo Estrela

associações de atiradores que se fundiram, tinha uma marcante responsabilidade na 
preparação militar (instrução preliminar do tiro e exercício real em carreira de tiro 
com arma de guerra) dos súbditos portugueses. Havia ainda uma estreita ligação 
desta instituição patriótica a várias entidades oficiais, nomeadamente o Ministério 
da Guerra e a Câmara Municipal de Lisboa. A reforçar este vínculo não será inocente 
o facto do próprio rei D. Carlos I ser o Presidente Honorário da Assembleia Central 
da referida colectividade.

Assim, e nos termos destes Estatutos, estava previsto a concessão de medalhas 
da própria UACP, no final dos concursos de tiro civil, quer locais, regionais ou 
nacionais. De igual forma, previa-se a concessão da chamada Medalha de Frequência 
da Câmara Municipal de Lisboa, a todos os atiradores que nos meses dos torneios 
tivessem tomado parte em metade das sessões de tiro, com uma percentagem mínima 
de eficácia. As repetições em anos sucessivos eram representadas pela adição de uma 
fivela com algarismo, para designar o número de vezes que o atirador tinha tido 
direito à mesma distinção. 

De igual forma, e com a autorização da Ministro de Guerra, a UACP podia 
fazer, em sessão solene, a entrega da chamada Medalha de Tiro Civil do Ministério da 
Guerra. Neste diploma legal estas duas medalhas não são descritas mas, no entanto, 
é-nos possível apresentá-las. Refira-se que a medalha ministerial era personalizada 
com a gravação do ano da concessão. 

Fig. 18 - medalha de tiro do ministério da Guerra,
grau prata - Concurso de tiro Civil (1899).
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Com o Decreto de 27 de Novembro de 1902 (publicado no Diário de 
Governo nº 288, de 1902 e Ordem do Exército nº 20, I Série, de 1902) foi 
aprovado o chamado Regulamento do Tiro Nacional. Neste diploma fica 
estabelecida toda a estreita ligação institucional e funcional entre a UACP 
e a Direcção-Geral dos Serviços de Infantaria, a quem competia toda a 
direcção, fiscalização e superintendência do Tiro Nacional.

Ficou determinado que no fim dos concursos nacionais o Ministério 
da Guerra concederia duas medalhas de ouro (para o grupo ou sociedade 
que obtiver melhores resultados colectivos) e várias de prata, para premiar 
os atiradores individualmente. 

Esta condecoração para premiar o tiro, agora designada Medalha do 
Tiro Nacional do Ministério da Guerra, é descrita em detalhe, nomeadamente 
o padrão de fita, pelo que se entende ser simplesmente uma actualização 
da referida anteriormente. Até o detalhe da gravação do ano da concessão, 
no seu reverso, é algo que já acontecia com a anterior. 

Com base neste decreto, houve necessidade actualizar os Estatutos 
da União de Atiradores Civis Portugueses e assim, por Decreto de 29 
de Setembro de 1903 (publicado em Ordem do Exército nº 13, I Série, de 
1903), os novos Estatutos são aprovados. Entre muitos outros assuntos 
importantes para o funcionamento da UACP, foi igualmente determinado 
(art. 71º) como seriam as medalhas em bronze concedidas pela UACP aos 
melhores atiradores assim como que a sua fita de suspensão seria de cor 
de fogo. 

Uma última referência à “Medalha de D. Carlos I”, ou Medalha 
Comemorativa da aclamação de Sua Majestade el-Rei D. Carlos I, destinada 
a galardoar serviçais, portugueses e estrangeiros, especialmente durante as 
várias visitas de Estado ocorridas no seu reinado. Esta medalha funcionava, 
na prática, embora tal nunca tenha sido reconhecido oficialmente, como o 
grau mais baixo – medalha – da Real Ordem de Nossa Senhora da Conceição 
de Vila Viçosa, como algo interno da Casa Real. A fita de suspensão era a 
mesma17, mas a medalha em si não possuía qualquer outra referência à 
citada Ordem, embora a prática da sua concessão mostre claramente que 
funcionava como as Ordens congéneres estrangeiras. Medalha circular com 
32mm de diâmetro, cujo anverso apresentava nova efígie real de D. Carlos 
I, à esquerda, circundada pela legenda “D. CARLOS I REI DE PORTUGAL. 
1891” e, o reverso, simplesmente a data da aclamação de D. Carlos I: “28 
DE DEzEMbRO DE 1889” circundada por dois ramos de carvalho atados 
no pé. Era concedida em ouro, prata ou cobre e foram mandadas executar 
pela Mordomia-Mor que concedeu as primeiras em 1904.

17 Não obstante os primeiros exemplares concedidos terem-no sido, mas com uma fita de suspensão 
bipartida, verde e branca, as cores da Casa de Bragança. 
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Fig. 19 - medalha de D. Carlos I, grau cobre

Pelo exposto cremos facilmente demonstrável que, também no plano falerístico, 
o reinado de D. Carlos I se constituiu como um período de profunda maturação 
e de inegável modernidade, características tão contrárias a muita da propaganda 
posterior que lhe foi atribuída. São de facto em número assaz apreciável as novas 
distinções criadas neste reinado, não lhe ficando atrás as reformas legislativas 
que visaram garantir a outras já existentes novas, mais precisas e adequadas 
regulamentações, como o atestam algumas das referências deixadas. 

Na realidade, D. Carlos, como estadista ímpar, demonstrou, no domínio deste 
nosso estudo, uma vontade indómita de não deixar de reconhecer publicamente o 
mérito daqueles que o mereciam, actuando em conformidade, e tornando público 
e patente tal reconhecimento. Se é certo que as colónias assumiram papel de relevo, 
neste reinado o labor e a ponderação de D. Carlos não se limitaram a reconhecer 
apenas o que era uma evidência, a sua revolução falerística foi uma realidade e a 
história nacional deve-lhe também esse crédito.
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