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-------------------------------------------nSfoi tomado o porto de Cherburgo e este e outros portos foram reco
truídos e recomeçaram a funcionar.
'o
Para o trabalho de reconstrução dos portos, foram, na «Operaça
t ntoS
Overlord», elaboradas 41 bases de avaliação referentes a outros a

Fig. IJ - As destruições causadas pejos bombardeamentõê
aéreos, nas instalações do porto do Haure
VOS
processos de reparação dos cais existentes ou de construção de. !l?rerJ1
cais. Cada processo derivou das condições e tipos que se sabia eXIstI
em um ou mais portos da futura zona de operações.
miForam realizados estudos pormenorizados com o fim de se detefr.tO'
. na el 00
narem quais os preparativos de demolições que o inimigo tIO
Quando destas informações não se chegava a conclusões positivaS'nar
rll1
quando elas faltavam cm absoluto, torna vá-se indispensável deter õe5
as normas de demolição do inimigo, mediante cuidadosas investigaçdos
levadas a efeito pelo estudo dos seus manuais técnicos e dos result:orJ1
obtidos cm operações anteriores, por forma a poder-se prever, crJ1
relativa precisão, os «factores de destruição».
Estes foram fixadOStaJ1'
75% para os pequenos portos e em 90% para os portos mais impo:pria
teso Sob este ponto de vista não é de desprezar a acção da nossa pro 0)1aviação que pode causar importantíssimas
destruições. Foi o que a~ig._
teceu no porto do Havre (Fig. 13): as destruições provocadas pela a
ção aliada superaram as demolições efectuadas pelos alemães.
caM
Uma vez fixados os factores de destruição, verifica-se para finS
porto qual a extensão de cais com qUL não poderá contar-se para
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llJ.ir
itares.
Todavia o plano de construções estabelece as necessidades
POrtu'artas,
.
el!!
mais em função da capacidade de carga e descarga, do que
e t extensão de cais. Estas cifras de capacidade são convertidas em
l{ ensão d'
' .
llej
e cais, usan d o-se empmcamente
como va 1or me'do10 uma tod ada de carga por pé linear (0""3°5) de cais e por dia. Deste modo
sa:tenn~na-sea extensão de cais necessário e, deduzindo-se dessa exteno o CaISainda
.
cai
em estado de servir, acaba por se achar a extensão de
é S a reconstruir.
Depois disto, utilizando-se as bases de avaliação,
IlJ.r~lativamentefácil calcular a mão de obra necessária,
equipamento
aiScon vemen
. t e e o matenal. in
. di
'I
ispensavei.

°

bj O que acabamos de expor é a descrição sucinta e reduzida do propr:~a da reconstrução dos portos. Podem, porém, surgir muitos outros
lemas que não se enquadram na solução geral.
Co ~a reconstrução
dos portos, muitas vezes, a profundidade
e as
~
dolldl Çoes
do fundo do mar, nas zonas ocupadas pelo adversário, poo clll d'ltar o processo de reconstrução a utilizar e, por consequência,
lllat

.

erial a ser empregado.
dos A necessidade de abrir e conservar livres os canais de entrada
llJ.oPortos pode exigir um equipamento de dragagem numeroso, voluilarSo c pesado. Este equipamento tem de ser necessàriamente estimado
tiva cada caso particular.
Há que elaborar processos e criar disposiob~~ para remover ou destruir navios afundados ou quaisquer outros
aculos que bloqueiem os ancoradouros e as vias de acesso.
«lia ~oram projectados e construídos, para a invasão da Normândia,
te",Vias de reparação de portos» de pequeno calado, destinados a servi"1 de
tlU'
o f'reinas flutuantes para a manutenção do equipamento de cons- de peças so b ressa Ientes m
. diispensaveis
"
tecÇaoe p ara a f a bri
ncaçao
para
deOnstruções altamente especializadas, tais como comportas e centrais
energia.
avarbeve todavia acentuar-se que o processo das «estimativas-bases de
de l<lção» fornecer os elementos para o cálculo e a requisição da mão
tlUo,bra, equipamento e materiais que foi necessário utilizar na reconsÇao dos portos.
dos }lor parecer interessante vamos citar nos Quadros I e II as áreas
.
lllendenA
t'v itos temporários
e permanentes,
que constavam do plane ato
g
I
.
N era e a estabelecer do dia D a D + 180.
Para o planeamento geral foram e colhidos os portos e praias a utilizar
a descarga de toda a espécie de suprimentos para os depósitos a
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uticriar e previstas as capacidades de carga e descarga durante a sua
lização, dados estes que constam do Quadro III.
REPARAÇÃO

10 -

fora[!1

DAS VIAS FÉRREAS

As bases de avaliação para a reconstrução das vias férreas ubs(Ídeterminadas com relativa facilidade.
Foram elaboradas para a 5

r-

Q_U_a_d#_ro__ ~~---Á-re-a-s--d-o-.-d-e-p-ó-sl-t-os__ p_ro_v~I_._ór_l_o_s__ --~Data
Áreas

Abertura

Li son

de

dos depósitos

D

»

D
D
D
D
D
D
D
D

Viré
Avranches
Chateaubriand
St. Brieuc
Morlaix '"
L'Aberwach'"
Concarneau'"
Les Sables d'Olonne

Encerramento

.
'" porto

D+5°
D
70

+
+ 30
+ 40
+ 40
+ 50
+ 50

_ou P
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+

20

+ 50
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120
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Áreas
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de

-----Cher burgo '"
Gran ville *
Rennes- Vitr
St. Malo*

D
é

*

Lorient *
St. Nazaire '"
Nantes *
LavaI
Angers
Tours
Chartrell
Orléans
Pallice Rochela
Niort

--~1

ObservaÇO.·

depósitos
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+

+
+
+
+
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doSdi,
tuição de um quilómetro de via, para a construção de cada U;dos, eS'
versos tipos de pontes ferroviárias, tipos esses que foram estu , itoS de
.
- d e depos
tandartizados
e preparados,
e para a reconstruçao
carvão, tomadas de água e cais de embarque,
eSClltoO
, ' igo aprperaçóC" S
A questão das demolições provocadas
pelo imrrn
todavia, algumas dificuldades,
Os relatórios existentes sobre o

Fig. I4 - Destruição da gare de Alençon,
por bombardeamentos de aviação

"iaS

(las
rea I'
izadas anteriormente
indicavam que os danos ca usadOS (ltalldo,ft
férreas eram de pequena importância relativamente,
Fundarll\as baseS
nestes elementos das informações foram elaboradas as PrirllelcortlPletO,
.
r
ti'
de trabalhos ferroviários,
Porém as coisas mudaram po tavartl ti ti
.
aes
es
ece
quando foram recebidas informações de que os alema
apar de
lizando um «aparelho destruidor de via», Este aparelho, qU:spéóe e
' , vez na campanha da Itália, consisistila nurlla ",.,otivaqtl
pe Ia pnmelra
,
a'
arado pesado ou de escarificador que, rebocado por uma loCO""
eio toda5 de
se deslocava a velocidade muito pequena, quebrava ao rn trtJido'd S
'
travessas; Simultâneamente,
à medida que avançava (J «d~ , alrtla o
,
tro a
Vta», eram colocados automàticamente
petardos de encon
aS
carris e feitos explodir,
lhO qtle fa
Foram tais as possibilidades previstas para esse apare ltura pa.<t
,
,
es titmativas
para a destruição de vias férreas subIram
n essa
, aseI"
férrea "O
75%, isto é, só se poderia contar com cerca de 25% de VIaSCO(lstftl,Ç
'
es t a do de servir.
Em face disto, a tonelagem de mate na, 1de re 'r:ão» ti"
ti .
a mgiu um valor tão extraordinário que os «factores d e destrtJtr

~
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tallld
, e ser red UZI
idos a cifras mais moderadas,
clPais
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.
25% para as linhas
prin-

C: 35% a 50% para os desvios e estações.
elll ruo durante a «Operação Overlord» o «destruidor de via» não foi
pre
Q qUe
g~o ~lo inimigo, grande parte dos pedidos iniCiais foi cancelada,
elad : rrultm desviar para outros fins militares essa parte da capacie
qUaSe
a~,P~OduÇão de material ferroviário,
É interessante notar que,
SobretUde
final da operação, grande quantidade de material ferroviário,
Ca
tga d o carris ,Olfoi transportada
como lastro, em muiit os b arcos d e
qUeap os Estados Unidos da América para a Europa, com receio de
arecess
Não ,e aquele aparelho,
llottância
fOI preciso encarar neste caso a restauração dos túneis, A ime ValOrd dos trabalhos de reparação dos túneis é função da extensão
ele,..;
'_
.
/,.qveis as dest ruiçoes
efectuadas,
Se estas são, na real!id a d e, conSIietrea, Co
'Pode à s vezes ser preciso
'
'
d
'
estabelecer uma vanante
a via
CUja
rep ruo sucedeu na La Guerra Mundial para substituir o túnel,
t'
ara _
,
aVelpa
çao absorveria tempo exagerado, absolutamente incomporra a seq
Embo
uencia das operações.
tenha sidora _a de mo riçao
_ das vias férreas, planeada pelos alemaes,
- nao
A

•

~las acçÕ{)tão importante
como se previa, as destruições causadas
e,talforrus de guerra, devidas sobretudo à aviação (Fig. 14)' foram
e~lp'
' . sobretudo nas gares, que a sua reconstruçao~lUmu't a consid eraveis,
conShtuiuu
'
1 o mat ena,
'I mao
_ de obra apreciável e mUlto
, tempo, pelo que

rn problema muito sério.
lt -_ R
to Os prob~PARAÇÃODAS ESTRADAS
l\.. nforme
erna das estradas apresenta aspectos totalmente diferentes,
I'\JQe
a
SUa
d ensiid ade na zona de operações preVista.
.
' casos se
Q rn dar'
DOlS
ensa
'
ou
a
'_,
.
~ 'ou'
b
regiao e pouco acidentada e a rede de estradas e' muito
,
e astant e aCI'd entada e as estradas sao
- em pequeno numero
'
Q',o primei
IZlamaisro caso ' como sucedeu na Normândia (Fig. IS), o problema
eh
"carar fra respeito a' conservação que à construção; no segun d o, h'a a
A est'~~~
,
te C'\,S
,
e a construção, além da reparação do eXistente.
nÇao menlruahv as- b ases hmltaram-se
.,
sUb
para este caso concreto à manu' tipos
'
d e es t ra dI'as, a em d a
ht stit,Ulçã sal de um qUi'1'ometro dos váriOS
~ec'
~,. ISOesto ddas pontes destruídas,
Para a resolução do problema foi
'II!Q densid
u ar os tipos
'
Pa
de redes de estradas, procurando determinar
~, circula ade
_ m e'd'ta d e estradas», expressa em quilómetros de estradas
çao milita' r, por qUilómetro quadrado de ternt' ó no
. ocupa d o,
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a operação, calculou-se a
possível avaliar a extensão
sucessivas. Ainda que não
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MILITAR

~
a atingir sucessivamente e esta belecidas
e asS
iJl
s
u
Torno t- aS fa ,l'
área total de ocupaçao.
total das estradas a manter duran e'bilidadl
.
- a poSSI
fosse tomada em consideração

MA'Al

REDE DE ESTRADAS
llGENOA
C1ASSI10
eLAS$(

•.••••••••••••••••••.•.

~o

fSrUOAS

SECUNOA'IUAS

liMITE

AOMINIST

UNHA

Of

CONTAro

_

..

rrvo

..••

_._._
~

Fig. IJ - O problema da reparação das estradas
fIl'

CO
mui.to
'.,
de destruição dos pavimentos das estradas visto não serem
lIO e"l'
re
,
d
ter
·tia,
pensadoras as demolições desta natureza, dado o tipo e
nerrol.

tente no norte da França, plano ou pouco ondulado e qUe Y'eStrada'
portanto, o contornamento fácil das brechas, a conservaçao- daS
chegou a exigir lO.OOO toneladas de brita por dia.
e peQlleJl3:
Na campanha da Itália, a destruição dos pavimentos e d
acide~
obras de arte foi .' sempre executada pelos alemães nas es t r adas dali do,I)
t d
. encosta, ímpedíndo
'.
.
a as ou a mela
o avanço aliado
e reta
~ r u d e ;j
'.
.
ça
muito, pela necessIdade de se refazer a via de comunJca o o
construir outra.

CONSTRUÇÃO DE PONTES
~, s
f){)siÇa
V·las féerreas e estradas exigem
.
tranSypontes, quer para a . ~o daS obr3
cursos de água, quer para a de vales profundos.
A destrulÇa
I2 -

TANTO
COMO
OS

PNEUS

PELA

PARA AUTOMÓVEIS
PARA
CAMIÔES
QUE

SE

QUALIDADE

RECOMENDAM
E
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CO~lBrNADAS

de art
tem Po ernuit
nas vias . d e comunicação impede a passagem por um prazo de
A.
o maior_ do que a d e qualquer troço dessa Via.
.
!lo
reconst
rrnenorizadruçao das pontes dos caminhos de ferro exigiu o estudo
o do problema, tendo em vista a determinação dos seus

Fig, 16 _ Uma ponte destruída sobre o Mosa. ,m Visé
COlll

Prirn

quil dasentos
cente e dos seus tipos.
Para se obter a solução, foram ínter~teta
.
.
dc
a 6fl)etros d nas. de mosaicos
aéreos abrangendo alguns miilh areslllar
cOtl) prirnentoe Vias
fé
.
,. erreas francesas, além de se procurar deterID
"" tO"'ando med" da «necessidade de pont" po' quil6mdm de via.
lu -'I"'ente por base '" preparativos de demolição que o inimigo
vã e va tlavam
d
,oram
calculados os «factores de destrUlçao»,
.
realizava
f
' Qiaa Oud e gra de 50~ o a 75/0'
conforme
se
tratasse
de
pontes
de
pequeno
0/
~aIII a const n : extensão. As e tatísticas-bases de avaliação compreen\lohta a operaçruçao d e cada um dos tipos de ponte que foram preparados
.•tes rOdovi"ao. De ig ua I mo d o foram estudadas as caractens' tiicas d as
ttu.
IÇào».
anas e ca Iculados por forma idêntica os «factores de desea,lllPreE: gados
de notar
.
pa (Fi gs. 16 e 17), que mui. \'anados

ta~"' se cu.,:a

.
tipos
de pontes foram

'ub,;tituirem as que tinham sido d"truid";

de todas

lQitti) e maio ruflr~m demon trou maior facilidade e rapidez de monbil)e restabel r lexibilid
11 ade de emprego
a ponte tipo Bailey, que pere
aÇào iUdic:er
passagens suportando cargas muito elevadas pela comiosa d os seus elementos.
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MONTAGEM
DE OLEODUTOS
ração de
A enorme quantidade de gasolina que absorve uma ~pede traOS
envergadura, como foi a invasão da Europa, exige um servIÇ~dadasda
portes considerável para conseguir fazê-la chegar às forças bhn '0 aproo
. taJaça
rotura, durante a sua progressão, ou a montagem duma ms
13 -

Fig. I7 - Reconstrução de uma ponte destruída

sobre o Mosela, perto de Nancy
faci'
'. conduzi-la tão à frente quanto pOSSIV
'elpara,s
pnaiad a que permita
, . tâllC1a'
Iit
. d os auto-tanques que
. Irradiem
.
.
I ar o serviço
para pequen as dlSrego do
para além do términus dessa instalação.
Eis a origem do emp
«oleoduto», tradução do termo «PiPe-line».
rnalldia,
A Fig. 18 mostra o sistema de oleodutos estabelecido na .Nor
após o desembarque.
. ibuição de
A determinação dos sistemas de oleodutos para a dl~tr '0 ge~'
combustíveis não se prestou a uma solução que tivesse aphcaça to eJ1l
Com efeito, excepção feita das instalações para armazenameoportO"
grande, que ficam situadas normalmente nas proximidades doS restaa
.
.,
o equipamento
existente
esta quase sempre enterra d o e n ão se p
satisfazer bem as necessidades militares.
'oó dOS
a
Para aumentar as dificuldades, acresce ainda a circunsta 5 para
. tente,
oleodutos deverem ser instalados ao longo de estradas eXls.
de coll"
facilidade de transporte e distribuição dos tubos e do mater~aJ d 5 esta'
trução. Em função do terreno, se fixa o número e localizaça~ ade ser'
ções de bombagem.
O plano táctico e a localização dos órgaOS
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viço'
eI' slto
qu e,d grosso mo d'o, vão determinar os locais e a capacidade dos
deTló'
s e armaze
i beste fi
nagem de carburantes.
:Portância odo chegou-se à conclusão de que, para cada alteração de
ano tá nas
. fases previstas
para as operações, ou para a mudança
o I'TIl
.
actJco , t em d e ser estudado e projectado um novO sistema

Qe
oleod
Qe
utos
'. '-<><luto.

F oram p"pa,.d.,
"timativas-ba",e pac.< um quilómol,"
Pteg foi e p,ara «quantidades-padrão»
de armazenagem; mas o seu
o
~
A.. pa
multo restrito
.
ç~
ntarar das d 1ificuldades
PteSe
. atrás descritas, os sistemas de oleodutos
thlIlento dorn proble' mas novos e mteressantes. Uns deles, como o Ian.
tl) etbUrgo foleodut' o submanno entre a ilha de Wnght
e o porto d e
tê to: Pouca
peculiares
à «Operação Overlord», pelo que, no fu,oram
.
..
leien} ca; out 0port'd'um ade havera provàvelmente de utJhzar
semelhante
~ss
tos directros ' co mo por exemplo, o dos oleodutos que ligam os petrosistema a empregar durante a fase do
alto, terãoament' e as praias,
.
tQelhComo est de .certo aplicação em operações futuras.
Or conh e. sistema será de uso corrente, convém descrevê-lo para
eClment o d e 1e. A enorme quantidade de gaso l'ma, neces-
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'0 da
,
sana para o abastecimento
das tropas encarrega das da execuça,
buSoveI
«Operação Overlord», obrigou a fazer-se a distribuição do corP.., ()()rt
por meio de oleodutos, mesmo antes de ter sido conquis, t a do ur..
E lJ.r- f,.
s
importante,
Foram, para esse fim, realizadas experiências,no
'lançar
d
e na Grã-Bretanha,
para se determinar a melhor maneira ecorad05
canalizações submarinas
que permitissem aos petroleiros, an direc'
a cerca de um quilómetro da praia, descarregarem os car burantes

tamente no sistema de distribuição em terra,
secçõe~
O processo inglês consistia em puxar, da praia para o m~~' de PO'
de tubos rígidos, empregando uma pequena embarcação munt a e';W'
à
derosos guinchos (Fig, 19), Uma mangueira flutuante',ligadado petro'
midade do tubo do lado do mar permitia a descarga directa procesSO
leiro para terra, Devido à sua grande simplicidade, foi este sua oti'
adoptado com êxito pelas forças americanas e britânicas,
'\ tandal'
I'izaçao,
"
c1uran t e as primeiras
fases da operaçao,
re d u ziu SU 5 barqOe
' d e ~~rP
mente a tone 1agem de carga posta em terra nas praias

e facilitou grandemente o apoio logístico das operações,
atufCZa
Tive ocasião de assistir à realização de trabalhos desta n arJle(J
relaSsta doS
em 1945, durante a construção do aeroporto de St. a Mana, 1"-,
la
canos, Desde o mar até à zona principal dos depósitos fora~ ln rP pa~
- d'01S o I eo d'utos e depois desta zona para o campo
de aVI'açao U
"eS. O,
fazer a distribuição aos auto-tanques de abastecimento dos aVIo(I1ado,
tubos empregados, com o diâmetro de 8 polegadas, eram de ,açouidados
bastante flexíveis e soldados nos extremos; a soldadura exi'gla c
especiais para evitar que ficasse qualquer orifício ou fenda,
doSpe'
As canalizações estendem-se desde o local de fundeament~ ado por
troleiros, a cerca de um quilómetro da costa, local esse SI'nahz aleo'
,
, ~ doS ~
quatro grandes boias a duas das quais se ligam os termJ11a , instala
dutos, que seguem daí até ao cais de Vila do Porto, onde fOI",,(I1 tl(l1~
"
d e bo m b agem; daqui ' as cana I'izaço-es SOLl'-' alto att
a primeira
es t açao
lan ZO 03c
encosta bastante escarpada e estendem-se por um pequeno P:Nesta
à zona dos depósitos principais, a cerca de 1,5 quilómetro,
pacidad,
há um conjunto de 16 depósitos de ferro travezados, com a ca urJl,I'
de 30 a 40 mil litros cada um, e uma série de canalizações corn para ,"
t ema d e tornei
orneiras que perrru ite dimgir, o com bustí
ustíve 1 e os óleoSe(l1 lel,a
depósitos a encher, sucessivamente,
ova estação de bornbag do paf'
a gasolina para 5 outros depósitos de menor capacida de, J'untozona da'
qu de estacionamento
de aviões e a uns 3 quilómetros da

"----
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deM'
l'VSltos '
deabastec'
Prmcip aIS,
, onde por meio de gruas se enchem os auto-tanques
A. nnento,
dadUfamontagem
d os oleodutos fOI" muito mteressante; da oÍlcma
' ,
a
de solnsão
e~te
' deuns dois qui'1'ometros do cais, foi rebocado um tu bo com a
na frente cerca de um quilómetro por meio de quatro tractores, um
tract
' d os
, Oresf e ' os outro s a diistãncias de 130 a 200 metros; a po tA
encia
X1bil'
01
suficie
t
'
t Idade d
n e para rebocar esta imensa cobra até o cais: a flelllavez o tubo era tal que permitia adaptar-se às curvas da estrada.
I'edadas eos extre' mos dos dOIs tubos no cais foram elas cUIdadosamente
.
Solid
.
'
, ament..aladas para uma Jangada
de desembarque,
a'1 qua foram
A

'

agu
,1 a e asse hxad as; esta rebocou
os tubos que foram mergulhando na
~et
,1
crra foentand o no fundo até às boias, onde foram ligados, Do lado
a cais.
~o
' O ram os' ex t remos ligados aos tubos da estação de bombagem
o Se Ulugas restant es o Ieodutos, todos montados em terra, foram leva d os
r tamb' em pelo processo de reboques por tractores.
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EPARAest' V erificou_
ÇAO DAS INSTALAÇÕES FLUVIAIS
Ill:)ativas_bse a este respeito que não era utilizável o sistema das
a~sq ue f'oi a d optado para os outros trabalhos. x"
~ na rea-

Fig. I9
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e da

lidade, bastante extensa a rede , de canais do norte d e FrançatoJ11O
Bélgica, mas a diversidade dos tipos de construção é tal qu: doso'
difícil conseguir-se uma solução de ordem geral, aplicável a °stf1l~o
casos. Notou-se ainda que, excepto para as comportas, a recon pa!'3 o
dos canais quase só exigiria trabalhos de movimento de terrasíaJ1ageJ
que era quase sempre suficiente o equipamento pesado de terraP
das tropas de engenharia.
. ualqOe
No que diz respeito à reparação das comportas, não surgIu ~ros tf3'
.
,
pro bl ema importante,
comparavel
a tantos que aparecer arn nOude teP a'
balhos, pois verificou-se que, as mais das vezes, esses trabalhos do J11at
ração podiam ser realizado~ com meios improvisados e utilizan falts de
riais disponíveis nos locais dos trabalhos.
Deste rnodo, a~ afeCtoO
previsão inicial destes trabalhos no plano geral das operações nao
de forma acentuada a sua execução.

15 -

'BLIC~

REST!.BELECIl\lENTO

DOS SERVIÇOS

DE UTILIDADE

,

p~ entodO

Desde o plano inicial, ficou logo assente que o restabeleclrll desse:
serviços de utilidade pública só seria levado a efeito, no .ca;es ~U'
serviços se tornarem necessários para a satisfação de necessld da pC'
.
tares, ou para evitar
a propagaçao- de doenças e o descon forto
de ~ de
pulação civil. As necessidades de natureza militar não erarn
IU~ etll
importância, visto que os serviços de utilidades pública, água ernefOsO
. h am sido
. encarados nos projectos de construçao- doS nU ro l!l1
a
gera,I tin
be
acampamentos e hospitais previstos. Pelo que dizia respeito atJd~rnotiÇõ
civil, a sua importância era difícil de estimar, pois que, se as capazes,
podiam assumir grande vulto, os organismo civis não estav~rIl
nem tinham possibilidades para as reparações indispensáveis. seS l'af3
F·01, pois,
. reso Ivid
. o processo das estIrna
. tivas-. ba sOb»,
... •
VI o a d optar
OS
tí
tlC
a solução do problema.
Reuniram-se então dados esta 15 habita~te,
il
população e o consumo de água e de energia eléctrica por usO CIV
,.
s para erViços"de
ao mesmo t empo fiixaram-se as necessi id a d es mímma

e colheram-se informações àcerca das características
dos 5destrUiÇ5C
utilidade pública existentes e da extensão provável das
realizadas pelo inimigo.
a o res~a'
Deste modo foi possível assentar num critério geral par quêJ1Cla
belecimento dos serviços de utilidade pública e, ern con~t7 ",oJO'
preparar estimativas-bases que habilitavam a determinar, gro;ir aq~ele'
,.
d e mao
ão d c o b ra e d e matena'1 necessanos
"
o mmuno
par agaran

~
OPERAÇÕES COMBINADAS
293
serv'
-----~-------------_:~
IÇaS
C um a população de um milhão de habitantes na região
oCu pada para
I ades
cess'd
' onhecid a a população existente foi fácil determinar as nerespectivas.
'
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-

Vtna o NST RUÇAO DE INSTALAÇÕES
rd
es efe peraçã
ti
o d e envergadura
da «Operação Overlo », pelos
~rand
c lVOSquee exi
.
_.eXige, necessita da construçao de lDstalaçoes desh -

p

tinad
Fig. 20
~ as'
ueM'
as tropa
Sltos,
of . s e aos serviços. Assim há que construir acampamentos,
()
IC1nas h
"
tQar Process
,ospltals,
etc.
natlVas-base o a~optado consistiu na elaboração e utilização de estide~llreza.US, cUJa aplicação foi sobejamente fácil em trabalhos desta
ullz'd
' .
tQ~o
I as as ma
e .vez d e t erminado o número de instalações necessanas,
Ue de obra xlstentes nos locais e supostas utilizáveis, o cálculo da
e1abOraçã e do m a t enal
. tornou-se quase mecânico; é o traba Iho usua I
o de orç arnentos para obras correntes.
.

17
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b

-- ~EPARA
DE AT ÇAO

DOS

AERÓDROMOS

E

CONSTRUÇÃO

DE

PISTAS

ver aViaç- ERRAGEM
elt) as infao depend e d a terra e assim, quanto mais. proxlmas
"
esf1raestrut uras da linha avançada das forças em operações,
3
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tanto mais fàcilmente

e em maior número

. pa~
de vezes pode interVir

. r há que
e iniciado o avanço para o intefl~ o($1a
'pnas r .
assegurar a acção da aviação do exército e, para isso, nas pro gellhaOa
ou em terrenos planos situados nas proximidades,
tem ~ ~n a Ellge'
de improvisar pistas de aterragem para aviões ligeiros. Dlspoe de aÇo
nharia para esse fim de rolos de cartão alcatroado e de chapas "te erJ1
. arne.. .'(
articuladas,
«steel
(Fig .. 20), com q~e pode, rel~tJVse perJ1l1!
pouco tempo, tornar mais consistente o pavimento das pIsta JXllodoa aterragem e a descolagem de aviões, dispensando assim o a
aviões dos porta-aviões.
doSdo
'
diISSO, e, possrve
'I
'ta'.
C orno, a Iem
que a Iguns campos avançaued1S
inimigo tenham caido em poder das tropas de terra ou dos pá,ra~~odere'
que colaboraram na operação, há que realizar um trabalho ardeapleotoí
construção, pois que, sem sombra de dúvida, os bombar
aéreos a variaram ou destruiram as pistas.
há qUe
C orno es t es campos se desti
estinarn tam béem a avioes pesadoS,baJhode
encarar a reparação e o reforço das infraestruturas;
é um tr~ lIuJ1le
,
_
e){lge, rt1
terraplenagem e de pavimentação de tal envergadura, que
cflara
TOSO material
da especialidade e para o qual os america~O\es p15~
companhias especiais de engenharia da aviação,
Urna slrnP O qtJ1lO'
com 1.500 metros absorve o material necessário para mais de 5
metros de estrada e está dito tudo.
apoiar as forças terrestres.
Realizado o desembarque

=.

'N

18 - CONCLUSÕES
ati
.
neração ca
As quantidades de material previsto para realizar a or-. pi cer
. o,
o dila D + 240, a t"mgiram o total d e 1.300,000 tone Ia d as ou seja areia,
de 5.400 toneladas por dia, Nesse total não foram incluídas la l'l'ão~
í
,
b '
"
~ loca,
saibro e a rita, que podiam ser obtidas por exploraçao
'to'" ",a
,
revls
di
chegou, porem, a consumir tanto material como fora P
j)bão
ainda assim foram utilizadas nos trabalhos mais de um rn
'311
toneladas.
sefl
que
(O'
Por sua vez, as estimativas de mão de obra mostraram
o p
~
~
necessários cerca de 56 regimentos de engenharia para rea
'rnpos
grama de construções projectado.
As limitações de efectivOS, )~ciOllgl
posteriormente,
impediram que esse total fosse alcançado, 50 guerra
.,
ires de
d o-se to davi
avia o pro bl ema com a utilização de prisíonet
de trabalhadores civis.
I

,

AViÕES

OS

TREINO

«PIPER

MAIS

PRÓPRIOS

CUB»

PARA

E RECONHECIMENTO

MANEJO

FÁCIL

GRANDE

ROBUSTEZ

GRANDE SEGURANÇA DE VOO

P\PER CUB

c.

MANUTENÇÃO

SANTOS

ECONÓMICA

LDA.

~----------------~

ESMALTES - TINTAS

o
Sociedade

CONTRATOS

PARA

Trabalhos
-

de Empreitadas,

TRABALHOS

hidráulicos

Construções

...

E

Geral

_ Obras

industriais

Lda.

_ poutes

Terraplellagens
,

Rua

1.0

de Dezembro,
LISBOA

+__

, ,,'

2.B.2.0
rele

,

'"

RIA

ENGENIlA

DE

marltimas
-

NIZES

- VER

{fOnes:
25686'
gramas:
(S~

,"'u"

90040
ELDA'

,~'

F. H. d'Oliveira &D C.a
42, Calçada Marquês de Abrantes,

~.
52 - LlSBO

Materiais de construção
em geral,
Fornos de cal e exploração de pedreiras, Chapas, Vigas, Cantoneiras,
Barras e Ferro para cimento armado,
Aços e outros
metais,
Ferragens,
Ferramentas
e Utilidades,
Madeiras
nacionais e estrangeiras.
Contraplacados, Drogas, Tintas, Vernizes
e
produtos
químicos, Pneus e Óleos
lubrificantes,
Volantes e acessórios
para automóveis, etc.
Telefones

Escritório
central:
60113/4
Óbidos:
{ Estância de Madeiras na Rocha Con.de ,d8 7748
3
Fornos 8 Pedreiras
no Casal do Alvito.
p rio

Armazém de Ferro e Sucursal 1m Paço de Arcos
Avenida
Oso:

:

Patrfto

: :T~le:.

~'::'

Lopes, 22
21~

::::

Agência no ;43
Rua do Almada, 4208

o:: :~:: =

:~

60946
53
a Z

•

Os altos comandos
e alguns problemas económicos
Pelo

Coronel

e SOCIaIS

JOÃo CRAVEIRO LOPES DE OLIVIURA

i

tor o COnvitedo
Sr . General Couceiro de Albuquerque, quando dlrec.
tal
«Insrt
realizou o Sr. Geneeh' Soares B uto de Altos Estudos Militares»
'
"la
ranco '' pro f essor do Instituto, uma' série de conferencias,
Prbcolectân
o le lUas e ea fOI pu blíicada com o título' «Os altos comandos e alguns
A.
con"
.
red o Passa omlcos actuais».
Ig1U o Sr. r,Gem I9 47, o centenário da criação do Banco de Portugal,
Prof.
.
d'Igna d e ser
da berlda, ante eneral Br anco , uma bnlhante
alocuçao,
~Ilr
os
delegad
d
.
.'
ob oPa, ent~.
os os Bancos emissores das pnnClpals
naçoes
r
. Juntar-se
.
e0l!a SU
pra ref ao
. vindo s a P ortugal. A esse trabalho, yelO
a
. por
e~cCU1'o~
'00\1,
Conenda'
ti
' a ser o cargo de Governador do Banco provIdo
edí
. .
N\leI. s Ituiria uma tese de candidatura, de valor dIficIlmente
A

•

o

o

léti
Oste111
d
Porta

a int
Püs que d ecorrern, não s6 aos portadores de estrelas a maesd Os Po~aod seu conhecimento é útil a oficiais de todos os postos,
Pare
a 11
b nefício dores de um simples
.
. t a» e'
galão de alferes, e a «R eVlS
e
o

OntesPe ~ todos, sem distinção de categorias.
jovem tenente do Real Corpo d e
e~fIlbo
calUpanha avendo n os iniciadores
...
.
MOI'
da «ReVista
I itar» ve t eranos
Ido de red'
s da. Libe r d ade e até da Guerra Peninsular - fOI. o m.
«Nã O é, P Iglr o a r tiigo de apresentação, onde escreveu o segulll
. t e:
liàoL
tar U.lia t aIentosor certo ' quando se chega a General; em cuja
. poslçao
. s
\lOIg a de Ir ap que sob rem, nem conhecimentos
superfluo , que o mi'1'1o
render ,50 bre
ns Ii
- estudou nos tempos do
r r da 1110cidad
re os
livros, o que nao
ecid
a Pelo sab e e que não adquiriu, numa longa experiência, escla-

~l!D

das~el)helros _ relra
h de M e Io, em I849,
o

o

d «co
er, ou pel
eSe 1110tal
o génio».
I\, lati) tenha , escrev emos
"Iel!t
para todos, especialmente para aqueles que
e \la"tOSqUe Co111osumEé'
t .
x rClto instruído e queiram alcançar con h'eCl'I ap'
n nbua m, para ocuparem, algum dia, com honra deles
"e111PÚblic
a, a elevada posição a que subirem».
o
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, rnilitar,
«O oficial, qualquer que seja a sua posição e hierarquia ""erada,
~ es'"
,
- convém que tenha uma cabeça inteligente e uma educaçao
e !1ial;
desde os primeiros postos, habilitando-se
para os maiores
O'
honrosos»,
.
,
,
roptlSCOl
Sob a égide de tão sensatos conceitos, respeJtando-os, p "., !1ilra
,
co", f
-nos destinar à «Revista de Engenharia»,
o presente artigo, b Ibo, 01'
a ,"ai
a por, em mereci id o a 1to re Ievo, o I'1ustre miilit
I ar au t or do [ra
'ernaCIO"
,
1
d'
1
1
't
ção
JUt
cia
e mvu gar ta ento c rara competência: a SI na
A

A'

que se atravessa

dá-lhe plena oportunidade,

criJ11e
50'

Se, em verdade, se diz «traduttore, traditore», o noss~bra priOla
biria de ponto, a propormo-nos ser um comentador de tal
J11se
, limitar-nos,
"
U
o
Vamos, pois,
a pouco mais'I do que e a borar j\rJ11a,
, d'Ice, sen d o nosso UDlCO
""
os pela r aS'!Iocr
m
intuito d'IVU l'ga- 1o ao menos.
cc
que também a honra, como fruto de um seu antigo oficial, ate
a
ao generalato,
lba!1i
Co
, dos q ue a'aPOI'Jlo'
Inculcando-o à leitura, para aguçar o apetite
d mais
sugestão, uma ou outra vez, transcreveremos períodos o
'rito,
rado sabor literário, no que o autor, desde a juventude é em~erCtllaOO
Ao celebrar-se, em I9IO, o centenário de Alexandre 'ltirnO aP
~ rea liiza d a no liiceu C amoes,
- ca d e,te na u n c da
numa sessao
o entao
oJ11
a
do curso de engenharia, na Escola do Exército, proferiu, emI da ollfll
, ze a
a'
Academia, um discurso que, anunciado «sem a estrutura ciD '" pICO
Cla" f oAn
oração académica, ou o alcance e erudição de uma confere
la pro Il ,
mente brilhou, por um e outro requisitos, mais parecendo, pe e ellcaoe
dura dos conceitos e pelas galas de estilo, obra de um douto
cido académico, do que de um moço estudante,

*

,0 C005'

síÍ!1
~1
'I ga do neces
No pre acio se d e fime o esquema do que foi, lU
de Ge.·"eP"
li'
tituir cabedal de .conhecimentos dos candidatos ao posto
é a pO~
À luz do conceituoso
parecer de Clausewitz «A guerra a gtlC e
t'ica continua
inuad a pe 1as armas» a I, a con ferenciaia d escre ve como
,
rnl,,'ta!
I "
tem de condicionar-se às circunstâncias de ordem econ~mlca~alisarll"l
diplomática; na 2,", tida por primacial a questão económICa, ~ibe!dadelO
os diferentes sistemas que se têm conhecido, sob o signo de rn e"erllP
d
d as res t nçoes;
' ' a ap I'icaçao
- d o cone 1UI,'do a u 2,' ",eta
na 3," e, f eita
concreto da organização para a guerra, dum Estado X, na
do século corrente,
íá

A

jP
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l{evet
de«C s em as pre 1ecções a forma
out
illti
. a alvos a di zer, a' frouxa luz de
\e
orada que, teimosamente,
'
esquiv
ela'
a a su rglr' com toda a sua
tldade»
A. Na'Set·
çao ar ma d a, resultante do
. ViÇO
pes
~vad
obri
"
o da soai
'
ngatono,
este detantea le' Igualdade de todos peo e'
I, deu '
d aracter d ,as guerras últimas,
e
c
s oncorr e mte grai,l todos tendo
ilas
er, para
'
I' , neces id
satisfação das
Iltilt
adas, SIt ades' ,as
futuras,
de
PdOtqu'
,
'
e llim'tornar-se -ao
umoersais,
Clausewitz
a
a
_
I ado t
d
te cÇao a
em e ser o raio
\à.curso'
s que explorar ' para obtenção dos recursoS que elas deman d arao.
o do créditoo trabalh
,o
mecamco, a movimentação do capJtal e a difI uA

'

'

O «P
,mUlto acresceram
cesS'd
dA'
g I ade acto
d
o tlântico» marca o início da era em que surgiu a neatanrIrem oa «Agru pamento dos Estados» com interesses comuns, para
Os Co mo tal seguran
,ça e d efesa colectivas,
~,canhões ,a diplomacia que outrora se calava ao serem ouvidos
'onheCero,ao
" trabalhar sempre, sendo seu fito
a ,presente,
tem de
",
de\ll'ambém migo ' certo e o imrmgo
provável»,
noe~ actua as Iínan ças e a economia, conjugando os seuS es f orços,
cam
s \I'atlas
,
r, por mo d o a não se produzirem choques entre os agentes,

, ba f

pos,

Çao
alta da que 1a correlação
dahda Renân'

há, como frisantes exemplos, a ocupa~rança» t la, «ond e b ate o coração industrial da Alemanha e mi'litar
ltii!'
Itar»-....e,endo ' lev a d o a Munich, «formidável desastre dip
'I oma'tiICOe
r
dias11.'o Invés,mais
decentemente,
Pearl Harbour,
la!) apenas s~b a sua perfeita harmonia, resultou poder a Alemanha,
Çar-Sena
re o da assmatura,
'
'
em Berlim, do Tratado com a R'uSSJa,
b
guerra d
Sul Os err
e I939-45,
as do 1ratad
os econ'omlcos,
,
'
'1eit
pode colher-se lição, do exagero das clau-

' a aproao ar'Para ab o de
' V ersal 'IIes, mercê do que a Alemanha velO
lQ~osacadar I t revia r a sua recuperação
«tendo tido artes de devolver
.rnOs efeito
,e ras sobre ela emitidas com
' o intuito de arrazá-la»,
Aos
S cond UZlram
'
Potsdam e Yalta, após a 2,' guerra,
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P orque d o P otencía. 1 mi'1'itar 'd os E< sta d os
, .
guerra, tem de começar-se pela análise dos
finalidade é «atingir
máximo da produção

o

resu ltará
ara a sua políticada
.
cUJ~
.
' rniCOS, .
SIstemas econo
de di"
e a melhor forrna

tribuí-la».
. ate aO
Realizada uma leve, mas interessante, divulgação histónca nferéP"
deflagrar da guerra de I9I4-I8, com cujo anúncio finda a I.' ib ça de
cia, realiza-se o julgamento do «Capitalismo industrial», ca e
turco dos infortúnios a que a guerra deu causa.
aS

*
ó ico e
A 2.a conferência versou a «Evolução do problema econ rn
suas tendências actuais».
~Vl·lL
qUe
A partir do termo da idade média, até aos fins do século
enteS,
c
a era «assemelha-se ao de uma tutela exercida sobre adoles
be e,s~
se deseja educar, entre prémios e castigos: exteriormente cou corro'
tarefa ao mercantilismo; dentro de cada Nação, ao sistema daS
rações. O estado apenas intervindo, para coibir abusos.
d coJll
Aplicando-se à sociedade um colete, cada vez mais aperta ,0~eIlW
prejuízo do progresso, por desaparecer a iniciativa e estímulo, adaSdo
tiva de Turgot, em I7I5,' para enterrar as corporações - propaga lei de
campo económico ao social e político _ impôs-se promulg~r a odiOsO
Le Chapelier, de I79I, dando a França o exemplo, de abohr o
sistema das «corporações».
rillcÍpio
Por antítese, proclamou-se o «liberalismo», obedecendo ao ProPÕe'
do direito romano «Jus utendi, fruendi et abutendi» - plen~ P jllaso
j'Cla
.
dade. O Estado passou a ter um papel meramente de po I '!lO da>
direito ao trabalho, a igualdade económica, não saíra d? terr~ojlleIlS
aspirações porque tal briga com a natureza, que diferenCIa oS
'1
pelos seus dotes para o trabalho.
rodtlça
Vem, a seguir, o «industrialismo»,
tornando possível a P r otltJ'O
em massa; surgiram os sindicatos operários e as suas greves e, p0grallde
lado, os cartéis, ou trusts dos patrões e os seus lock-outs; os
imperialismos, pela sua disputa, geraram a guerra de 1914-18: t cofll'
.
'I e a, um regIme
.
"
E ntrou a VIgorar,
apos
económico
c apitah5 a,caPI·ta'
I

pletamente oposto ao liberalismo e seu forçado herdeiro - o
lismo industrial.
a btlJ1la
Em vez.de, como urgia, «produzir muito e gastar poUCO», pre~"
nidade passou a ser atacada da ganância de «ser rico e de
O maior desregramento deu-se, pelo abuso do crédito.
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' ando o '
,«hberal'
Justo pelo pecador,
teu de ta ISmo» f 01' apontado como

O

Prat'ICad ntos cri mes a' sua sombra
'tu,queruos, e ' abdíICOU no Estado,
' ate entã
- reconhe' o direit
,ao, nao
d1st11ui
ib _ o de mt ervir' na criação
çao e c
'
«1)0
onsumo da riqueza,
dad e pIe velho conceito
' da proprieUte n d'I etnaf dos r omanos, so' o «Jus
var'alnd ruend' I» foi
Ol possível
sala»

tia

~St'

qUe
a montado
' o conf

' '
o cenano
em
Le Chapeher'
te
s
ldUIga mentoeren
d
upos realizar-se o
ae acusaçã. o capit a rismo , sendo chamadas a depor as testemun has
.' d a;
noSeg'
,Ulras o.de o Sindiica rismo e o Socialismo da Economia' plamhca
",.mladirig'd defesa: o corporativismo dirigido e o Socialismo da Ecoal~unsPnncíp'
' I a, est as m
. d o, umas vezes até ao ponto de perfIlharem
.
A

'
a POr últi lOSdo reu,
outras repudiando-os,
cusar __ e Imo supon do-se o promotor de justiça - que poderá nao
~
xpos
as
su
.
da eSUmid
as conclusoes, de que denvou a sentença.
.
e de teru sid os os 4 d epoimentos,
concluiu, sumàriamente, que a rea I'1omicas
~ovlmento
pendular,
entre a liberdade e as restrições
cOl)'
o um
.
,Com Iguals. determinantes,
tê 'A.S sUas
na ordem social.
"
.
cil)cla
' do libepala. vr as f oram as seguintes: «quando, da propna
eXlS'
rahsmo
.'
.
oPaiS orgão
.'
so b reveio. a hipertrofia
de alguns d os seus pnns, o libe ra rismo capitalista foi atacado de febre de d elímo,
.
CoSeu lb.ecan'
m1't'l'usad
l.,
ISmo f unclOnal
.
d
acusoU arritmia cardíaca e o seu pulso esA'

de

l!:lCcluio revelo u grave e prolongada

I 1'0'

a, como agravante

doença»,
do réu, a premeditação

.
de cnmes,
a que
ar
},)_
sua
dout
.
réu ao tendo
n~a, advindos da Grande Guerra.
~tn'. a lb.ais
~squecldo alegar circunstâncias atenuantes, a favor do
ti "'criCa d valIosa a d vela
. do sucedido após a guerra separatista
.
da
cal)a de t8o Nort e, mtehgentemente
.
.
.
comentada numa revista ameu] Ug

57·

eccuaI gra
Sob od do mimo
' . do capitalismo industrial que cresceu e se fortatOd
o o "l.Undo.
h
n e nação amencana,
'
' o maIOr
.' lmp é'no d'e nqueza d e
hOJe
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ável
,
rmos
d
~
foi
«Não
é
razO
A sentença, denvada dos termos a promoçao, 01.
revelado'
condenar o capitalismo, antes que outros sistemas se tenham, da, qOe
eren
para dele colher a desejada herança, Promovamos, d e pref f turO,a5
ele regresse e se adapte às situações difíceis do presente e d~ ~OSpriP'
quais, em grande parte, foram culpa dos acontecimentos e naO

cípios pelo réu preconizados»,
.
ue a bist&E não esqueçamos que é preciso não perder tempo, «porq de cada
, I01'daI , 00 iIIdefi,
ria caminha sempre, na sua característica marcha ClC
ti do-se
"
fase é uma antítese das precedentes e das seguintes, repe in
ter de'
.
~m
,
nidamente o ciclo, como que a escarnecer daqueles que sup
neriJlleO
"
ido
eX!,'
coberto soluções que, no passado, não houvessem ]a s
tadas e banidas»,

*

Jlla
de tl
Na 3,a conferência, o problema em foco é encarnado den~O f;stadO
«Memória», apresentada em data longínqua, a um chefe ete peceS'
en
,
!la
tendo por título:
«De como o homem e a Naçao,
sob a P rem .caJllIll
sida de de criarem uma melhor defesa, se lançam sempre na
do agrupamento
colectivo - o da concentração»,
, a ser jO'
"lt' a guerra u im a velO
Corno be m se constatou e se previa,
taS,
tegral, universal e de extermínio entre duas civilizações opo5'rl1bOliza
o
idã
se
SI'"
«Como é do contraste com a luz que, na escun ao
IUzes,/ e.
mal, o dilema tornou-se simples: ou se apagavam todas as nvolve~'
,
'h
de e
",Ia
todos tinham que apagá-las _ ou a luz a todos tin a
collO'",
,
ue a e
te,
será, assim, mero acto de desespero a guerra futura q
do oeS
planificada desencadeará contra o agrupamento dos EstadoS

ao seu surgir, se repetirá o grito «Alea jacta ests ,
esteve e~
Romantizada
a exposição _ sendo fácil deduzir quem po doS,fiO
mente - ideou-se existir na A, E, 0, um Estado X, no gru cooóJllIC
- d os urlti Imos a acorrer a, I uta - cUJo
' diIS positivO edo capiW
xan tes, nao
ou financeiro inicial posto que organizado nos velhos moldes
da
lismo, já tinha enxertadas inovações importantes,
o estab
, m queoeste", 50
No campo das conjecturas, admitiu-se que, no dia e
- do as iIIl'JlII,
X se declarar em guerra com o agrupamento das naçoes
fiicarao
-, inter diitas to d as as re Ia Ções com r esr..Jcle5 .
pena d e d uras sançoes,
, -,
alque
dO
gos, havendo restnçoes quanto a posse dos seus bens de qu d s acor jl1
Um outro diploma, daquele dia, estipulará as cláusulas
or, e
entre os estados do agrupamento ocidental, a entrarem em

:ig
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Péde
ch guerra
.
~tb.aa
' ,~assando-se ao que <c
Celta
'
da guPOhhca econórnica-finanIlled'
,
erra
A
1
'.
t' larios
'
egiao dos interaQei
enc ur t ar-se a dis, a ent,para
Illld
reop
u ar, deve'
ro d utor e o consuIlla
ra su '
cad qUebra d mlr-se levando 3.
o
e preços no mer-

Nos'

cO
' '
t ntr
ara' oImpostos e no crédito
eneQta
estado X
'
'
III r a gu
os meios de susdoeteado int erra ,sem
perturbar
o
S ilt)
erno, N'
"A
te ' Postos
a insuficiência
eeltaS Ord' - , ,tanto mais' que as
Ca',
JúliO César
Il'ào
lUa nas
el'rtir nO cap't
' naturalmente,
'
no Indo cmp"I ulo das a d uaneiras
_ terá de recorrer-se ao cre'd'tI o,
l1Je rcado restImo s a prazo longo, ou colectando dIspombllIdades
'
" '
'Se,'
aSsi
,enas
o
h
prazo,
Como
incógnita,
quanto
a
estes,
dara ap
,a curto
dU\>~d
Ignorar_s ave~-se estabelecido o hábito de despesas supérfluas e,
'
Se eI a
será e, ate que ponto o patriotismo - de que alIás
se não
. cano'
11: ,nuze, potente ' para reduzi-las,
entregando, ao Estado, o que
'

qu

aiS u
e, Sob tutela
ma vez
ecasr
d t era' de ressuscitar uma era da história pátria, em
el'rtl\,lgO »,aq 10 Estado forte «se conduz o adolescente, entre prémios
sao
S
' ti
,0rn'I'restimos dUe es con SISindo
em condições favoráveIs' da' emlS
dos
t
a-lo
,e
mod o a serem livremente aceitas, não sendo preCISO
'
A s forçados
el'rt Propo - '
Ol\eroImos
Ptésr
_rçaod em ,que apelar, para os dois recursos, - impostos e
el\d so que rn ' evera obed ecer ao preceito de o imposto nao
- ser tãao
osse',as gcraIS_valh a recorrer ao crédito e, por outro lado, este nao
~tést,
~oB s Pode açoes
1 fu t uras, encargos insuportáveis,
A favor dos em"Imo
' -se maIS
anco, de n a egar
' valer ter notas com juro, do que notas
A
ommal fIXO, mas cujo potencial de compra flutua,
et
colectA
eOr de um anea
Qaci
d' d as conferências insere, a seguir, os considerandos
aod
' ,econo' lploma ,recordado
pelos «Conselhos supremos da defesa
Q'
onal
e cOl\6,a
ell(
de semia
f e te souro» , Nos considerandos, em numero
'
de 3,
mica de tod azer nota
" a 19ua
'
ld a d e
,r
que sena' uma utopIa'd a mlÍlr
os, VIstO isso negar a diferenciação que a natureza
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ore
,
d'daJlle"
criou, As bases, em número de 6, traduzem os encargos desrne lh'stória,
' ~ da I
onerosos, mas que serão aceites, facto garantido pelas Ilçoes
, ao do
ença
,
'
t
ns
Estas, vamos aponta-las por completa e perfeita ra
orado, tão brilhantemente
foram descritas,

*
dustriaJ:
«Será demasiado oneroso o encargo, assim tributado ao ln nto faZ'
Fechando os olhos e concentrando o espírito, este docurne
-nos lembrar trechos imorredouros da Epopeia Nacional.
qtle o
Recorda o milagre da nossa Independência,
talhada a golpeS
ferro vibrou, em tudo e em todos que a quiseram dificultar,
•
Jllaio
,
fora,
Esse desejo, comum ao Chefe e aos que o rodeavam,
anife5'
ainda, o resultado da influência do espírito do público, que a rn
tação espontânea da própria ambição do Chefe,
seJllrr~
E como se distribui, pelo tempo fora, o ónus que a guerra j~ tãO
impõe? Fechando os olhos e concentrando o espírito, nessas eras,r,1edie
distantes, vemos o perpassar, cadenciado e firme, da Cavalga~aentad05
vaI; os nobres, com as suas hostes, os freires cavaleiros, arreglm ferro"
nas suas ordens, e todos com escudeiros e pagens, e cobertos de
que nos ocultam as suas máscaras viris,
'Jllpóe,
E nenhum deles rejeita o pesado encargo que a guerra lhe la,
E o «Livro da Corte» cita os que vão partindo para a guerr«[,ivro
Na sua peugada, lá corre a arraia miúda, a peonagem que o '5
' 'pai'
dos Foraes» estatui, mais tarde convertida nas Milícias MuD1el
Finda assim a Primeira Dinastia!
A Nação consolidada expande a grei por terras de Além-:Matcollti'
As Ordenações Afonsinas e as Leis de Armas de D, Manu~os, epl
nuam a benquistar as Instituições Militares, que nos seus ala,r {Undep
dias de Santos Guerreiros, o S, Jorge, o S, Miguel, a todoS 10 serVir;
respeito a todos convidam a considerar como uma honra nelaS
uma honra e um dever,

Mas em Alcácer Quibir começa a hora do cativeiro,
é ciosda
E durante ela, guiados por mão estrangeira, ao lado dos t r re a.tl'
Infantaria espanhola, que talavam os campos da Europa, semPrnpérJI
ta
realados, com a Vitória, contingentes portugueses seguiam d
'O a,
Então, só o homem batalhava; a máquina pouco valia ai, »da.\'J
O grito de Turenne «Messieurs les Anglais tirez les premlers daS ,e
à batalha o ar de galanteria das salas de Armas, onde as espa
cruzavam e se afastavam, ao ritmo marcado pelo Mestre,
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Os terços
A. Restaur açao
- surge um dia, e
tecursos d,as ord enanças todos cs
!leI'eJam de Um p ovo, se erguem e
Pro!da su urante muitos anos, em
tlltasper a Independência, Os exérOna s, ern1nanente
t
s d ançam quadri, ataqU omo das praças fortes,
lia canhe e a def esa na guerra de ~íes
. cU,do ecem'
a t "e b em certo, um novo
eb cam' a nnche'
t
tra e a sapa - mas
uScaa p' erra que o combatente
A. R rotecç-ao, para o homem
Pra'
- Francesa
. la'se evolu çao
es-'
agulas
' Npelo Mundo inteiro e as
ondePossa
apoleónica s procuram, transpostos

Turenne

os Pirenéus,

um nmho
de
'

'
ta! 11:as osm desfech
I
ar voo, para alem
do Mar.
Ços,Peit SO dados de Junot chegam a Lisboa, esfarrapados e desecorrOs a de sco berto, o homem sem a máquina que o acoberte.
l)
A.. N = Um século,
utQ eXercito
,açao em armas torna possível a grande massa de efectivos
'
de
de
t9!4'!918 permanente; a corrida aos armamentos provoca a guerra
,llor'
'
CiSas
Inde,
em,Eas gr an d es massas, depois da primeira arrancada, estacam
~nt-. st a b'ilizam-se as frentes.
e ' àao
ret a má quma
faz ouvir os seus títulos de glória. E vence
QUell1
'
recer aos
Ole
aguard a d a «frente», mais e melhGres máquinas pode reumr'
llassam homens que, na primeira linha, ansiosamente as esperam.

d l)as li _os anos e a luta de novo se acende, em 1939'
t'
eu, aInda çoes
há pouco recebidas, só aqueles a quem a derrota morem ví VIid a a lembrança,
la ~ ,na Se
Ze JUnta
'
gunda Guerra M un diial, o homem e a maqutna,
' '
d es d e Iogo,
Il1
lia ~ não s~ente a sua aparição.
ind ustna
' . trabalham aqueles que, para a V't'
ay',rnenor ao os qu e na in
1 0S
ern'
o
podem
oferecer
dando-lhes
carros
de
combate
e
IOe
concurs
11: na ind'
numerQ,que se perde, tão , grande ele vai sendo!
De Corno h' ustna q ue se concentram os novoS anstocratas
,d
a guerra.
So devem a muitos séculos os nobres e os senhores da Igreja maior
eles suportar.
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vida)
E que sacrifício material poderá ser superior ao preço de uma u do
E a que poderá ser comparável o sacrifício do piloto suicida :avio
torpedo humano que, numa histeria sublime, aponta e acerta nO
de linha em que vê simbolizada a força do inimigo que odeia? . beiro
E a que poderá ser comparável o estoicismo frio do rn~11~ria
j3
'.
VJto
que isolado e perseguido no mar se bate sempre como se a
nePs1
,..
té
. I
e o col1lr- .
proxima tivesse, a e que, sem eme e sem esperança qu
paVIO
dos golpes que vai sofrendo, vê chegado o momento do seU ear 3
morrer, e prefer com ele. abrir a própria sepultura a ter que. ar! te?l'
. que no .'seu mastro mais alto lhe lembra a· Pá't' na dlstan
bandeira

*
E a Memória terminava

3
assim:
'unfar
mais,
t11
qUe
«Mas a guerra findará um dia e fará, uma vez
ueleSse te'
Verdade e a Justiça, porque Deus faz sempre dementar aq
eles
julga conveniente perder, por mais fortes e orgulhosos que
nham apresentado.
rópri3'
Felizes e agradecidos devem ser estes povos se, na hora ~a coP'
puderem encontrar um Homem que pela sua clarividência os sal
duzir, com felicidade, ao caminho da Vitória.
puder
Mas, Ilustríssimo Senhor, quando este desejado objectiva se l1Iellt
já avistar, oxalá todos bem se apercebam da necessidade de n~va f.~'
concederem ao' indivíduo, dentro da Nação, à Nação, dentro ~el1l ifl'
pamento de Nações, a liberdade necessária sem prejuízo da or
dispensável.
. ailld3
lra
Permiti-me até mesmo, Ilustríssimo Senhor, que vos sUg 'dejlli3'
a
o título do trabalho que a prémio deveria ser posto entre as Ac todO'
it a
ceIO
e Institutos de Alta Cultura para que a difusão deste con
possa oportunamente
chegar.
#05
Seria esse título assim:
5 5
«De como o indivíduo e a Nação, uma vez asseguradas ';erdpdl
condições de existência, se lançam, sempre, no caminho da ~~proCjlfP
e da diferenciação, na ânsia eterna de uma maior felicidade, e a
de um constante aperieiçoamento técnico».

Declínio da artilharia clássica
Pelo Coronel Tir.

VIRGíLIO

ANTUNES

DE LEMOS

besignamos
teb Gtadas
_
_ p ar artiilh aria clássica aquela cujas bocas d e fogo sao
pod en d o funcionar
.
._ d o
ate ,nao
_
durante a marcha e, na ocaSlao
lllb
e el(igindoS~colocadas em posição, com pontaria geralmente indirecta

eO

b
anobras de força.
esdeoap arecimento
~. l(ado
.
. Guerra não temos
dos «tanks» na r." Grande
elê. llClad
. ,até hoije, d e ver discutir
.'
. .
.
nas revistas da especlahdade,
a efi0lia estes carros, a sua conveniência e o papel que lhes cabe na
Vlt'

No li'I'
,lllplo
I'tImo numero
da revista americana «Military Review», por
el(e
'
e
Con
.
novamente
o assunto à superfície, com grande profuSào d ' a vem
C.
slderandos
~
lta-se que os tanks
.
{parecera
tiveram, o que é sabido, pouco sucesso quando
da
.
1t)al m na I a G ran d e Guerra e vieram a ter bastante sucesso no

N mesma.
e G~SUce~
a 2 a Grande Guerra deram aos alemães a ganhar a «Blietzkrieg»
Sos na R'

.

USSla e na Líbia.
O ra
uo,
d ' talve
' Os suce ssos d a Arma blindada foram, posteriormente, pub liIca""O
bl' e"ércitz, COm exagero «q~,e provocOu reacções entre as dernats. A rmas
.1

llldadas O»,
de o' .que tem SIdo um obstáculo para o desenvolVImento
.
dos
. \Ta

POIS da Guerra.
sugenr. que a grande guerra próxima futura, em obe!to de sa b e d afia. de que «contra a força nao
_ ha, reSISenCla»,
. tê .
\1e\1eser
. no maior
.
e01ame 'd como
. t o d as, ganha com base na maior força, ou seja
ado
~Se
e
dinh
..
.
.
Si efeito.
erro e na maior quantidade de ferro capltahz
para
Catende ' de ca mm
. h o, tentaremos então sugerir que a Artíilhari
ana c I'as-

Ql@
. mos
Q lltla
ao dia go ra

.
.
~I'OS ca para o d esaparecimento

. a f avor d os
()lados, senos de com b ate resolverão a 3.a guerra mundIal
a PGtencilestes os tiverem, com o poder que lhes dá a produção de ferro.
ttl) a de 2a numé fiCO
. humano contará muito menos e pode até ser uma
gumes , quan d o manejada pelos ruSSOS.
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h da
aJl'a
Escusado dizer que a supremacia dos carros deve ser acoJllP
pelo domínio nos ares.
ta qoe
Como parece certo que teremos essa supremacia no ar, :es,p afi'
'([Ia ,.,
a tenhamos também nos carros de combate para que a VIa

gure certa.
ocideP
E, visto tratar-se de uma guerra de sobrevivência para os gaert3
tais, não merecerá a pena empenhar todas as p.ossibilidades? A ftl#
he
ninguém a deseja, mas tem de eclodir e, portanto, não há que I
mas antes que preparar todas as possibilidades de êxito.
te a
val11eJl
Com estas considerações prévias poderem.os referir no
importância dos carros de combate.
é 1lJl13
A arma blindada, embora com antecedentes muito remotaS, tlJl13
modema criação do' motor e ternos de confessar que já absorveu
arma: a Ca valaria a cavalo.
0°
É certo que .os carros de combate têm inimigos, mas tal11bé~~~
daS gtl
mar os navios de guerra os têm e, contudo, têm decidido
no mar.
taJlQt1
Em nosso entender o tanque só poderá ser dizimado pelo . graO'
corno o avião pelo avião e o couraçado pelo couraçado.
Por JllU~ívei
des que sejam para os tanques as perdas devidas a minas, às «te ioS de
v . t'
.
diáianos como o napa Im, etc., para os na
b azoocas, aos incen
. aJlua
.
.
.- a ar t'lha
f11
guerra as rmnas
e armas su b mannas
e para os avioes
I na aUsa
rea, é muito maior, relativamente,
o dano que aquelas armaS c
do que lhes é causado por estas defesas secundárias.

d'

. s de pe ,
Pode-se, mas em teoria, contar com soldados que, cheIO
"e)0'
lar» r
cia e coragem, escondidos nas suas tocas, se deixam «atrope assadol
carros inimigos e, levantando-se do chão log.o que eles tenhaJll P
depois os alvejam, dispersos, até os aniquilarem (?).
gCooJl
Onde estão porém esses homens? Eles existem mas são d~'ativo5
cidos. O obstáculo, a mina, a bazooca ajudá-los-ão , mas são pa Ie ~
, para
, para ver atraves, de potentes b'mo,culos fOv3
«l
O carro tambem
.
,
T'
f
t
.
rn
que
P
OUVIre nao avança as cegas.
em a mao ogo cer eiro co
qualquer pormenor do terreno que se lhe afigure suspeito.
o vef11
tt
A luta do infante contra o carro só é plena quando o ca
~ 5
de
desacompanhado
e passa um pouco ao largo e sem precauçoe.
Jlte
alrne
Mas isso é contra a hipótese, nossa, da actuação essenci
massas de carros.

o~l~~2~dJJ~
9ADA DA ESTRELA, 14 -

TEL. 66666 -

.

LISBOA

POR TODOS OS CAMINHOS
PARA TODOS OS MOTORES

_

....

~M'

..

__';";"",~.
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nà Comisto
prose
Pode nã
dao estamos a menosprezar a luta anticarro pois na guerra
b'l:tendemos esprezar qualquer meio de prejudicar o inimigo; mas,
tem proballdades de que a a rma blim d ada, na sua marcha ofensiva,
.
E
esmagar
e
.,.
"não
.
sse imrmgo, a troco de poucas perdas.
d escos mencIOná mos ainda,
porque julgo não eXistem,
os carros
,lgant
.
.
ed feSa mais
' verdade· iros couraçados terrestres com os canhões e os meios
este
Po asfossem poderosos. Conludo, talvez que para efeitos da vitória,
d tentes e cu as
t armas mais. económicas, da mesma maneira que os mais
são como regra, colocados a bordo
ella\>IOS
' Cos osos ca n h oes
- existentes
.
A. cabaráuraçados que se deslocam até' onde necessário.
a guerra sempre por ser ganha pelo capital industrial.

Ora

,a peça de campanha, não pode fazer fogo directo, representa
grande.
SoaIPode
oo
faz
Impedi men t a para ser posta em posição e, no entretanto,
adstrito ' er se lhe surgir um carro blindado que aniquilará o pesh ' A. guerraa p~ç~, antes de esta ser posta em posição.
.
Seala b'IVis proxlma' sera essencialmente
uma guerra de assa 1to. On d e
ões couraçad as nao
essas divis_ poderá haver frente esta b·l·
inza d a, sa Ivo
,E:
- suce deré
lnv
Porta oessecotb
t
n ra alançarem o que, com regra, nao
era.
' . d everao
deerter tOdon o nosso parecer que os Estados responsavels

illl)a
nà

. - de viaturas
.
blim d a d as
detOdo o te o seu ca piit a 1 disnoní
isponível na cnaçao
campanhatreno ' a bo r do das quais seria absorvida a antíga
. arü ílhan
ana

O

.

'hin
melhor
de g, Pesa
45 tcarro de combate médio norte-americano, o M 26 Perla" Soobons'
<.p e
., e equipado
com um canhão de 90 mm.. um motor
,
"'1 a Prepa uma
tão
_ blimdagem de 10 cm. Não só estes 'canhoes
podem
\'.oh grande c raçao do assa Ito, como esta preparaçao- nao
- precisa
. ser
des"erto,
omo n o t empo em que o soldado avançava a perto
.

tez QUemti
. número destes carros ganhará a guerra na cerof a de qUelVer m alor
err; qUe
. neles
,no f1m, o seu desmantelamento
permitirá recuperar todo
to.ç Ortanto
se empregou.
Co ao' e falível
ope' onde se d·IZ, a arma blindada é cara, como o é a sua umte
' aband
..
ColitnceIto.,a arma
. onemos os blindados, nóS opoDamos
o seg
"',
,.
- t am bé m, as s·1m
o as unidad blmdada e' economlca
"llca
e a sua operaçao
s que as. es mot onza
. d as são (como está provado) mais. econo-'
antIgas uu!·dades a cavalo ou a tracção animal.
4
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bate
,
de corP
O efeito moral, basilar na guerra, produzido pelo carrO d raPle3
é muito superior ao produzido pela artilharia antiga que, ualrPevt
acção, não chega a ser vista pelo adversário o que tivemos pesSOdesrP
ocasião de verificar na I. a grande guerra e o seu fogo, embora prelevS
telador, é cego e chega a ser um espectáculo de diversão para o
alvejado.
Os rUi'
. discreta.
fll
Com estas notas não estamos a fazer propagan d a in
udere.
- o qued Pescra\'3'
sos sabem estes factos tão bem como nós. E eles f arao
Resta saber se pedem de facto, mesmo querendo e dispondo e de qOe
..
erteza
tura barata, fazer tanto como os ocidentais,
Temos a c
- po dem.
nao
, aJllellte
Reduzamos a artilharia clássica e deixemo-la econàrnJC
absorvida pela arma b1indada.
esforço doS
Todas as nações ocidentais deveriam secundar o
E. U. A. na fabricação de carros blindados.
le,r
. 'taJlle ll rfOs
Nós poderiamos começar a fazer motores que, indlst1l1 de ca
.
,
ulsores
.coo
d enam
servir em tractores na agricultura ou como prop
fabO
blimd a d os o que Ja
,,_.nao sena sem tempo num pais, q ue nunca de carro
motores e é capaz de os fabricar. Um tipo único de ,motor e
.
resolveria a parte industrial.
ralidade
gene
se)3
Não nos move nestas notas a intenção de abordar as
orP0'
, .
taS c
I fl3
do assunto; pelo contrário, reportamo-nos a casos concre
cavaa
"
íca pela
a a b sorçao,
ja quase consumada,
da cavalaria. c I'
aSSI
~,
blindada.
r ser la
e
A absorção da Cavalaria pela arma blindada não .p?d : seguraV
pois rnanter-se-á a cavalaria a cavalo em missões especiaiS d
eVO
e reconhecimento.
d o terf , (
dtoO
ala
De facto, é uma pura ficção supor-se que os carros e "
a (Il ,
traria'
c3
podem realmente atravessar todos os terrenos. Pelo con.
nto e a ri'
rne
s
,.
.,
I
.
d
hecl
.,b
pa rt e d es t es e mviave aos carros em rmssoes e recon,
t jllsv
.
rn~e
valaria a cavalo é e será, durante muito tempo, absoluta
10
tuí
UIveI' e imprescm. dírve I
. a CPoV~ o
'"
d
.
avalarla
P'orem, inicia
a a batalha e na frente desta, a c
ria), coJlldI
não só dará lugar à Arma blindada sob o ponto de vista rna~:nspOrt~~
sob o ponto de vista espiritual, pois a infantaria blinda~: ~o 'blil1da~I
em viaturas blindadas, será a mais rápida Arma da dl\Tl5~ C(lVeJP
com a mais eficiente actuação «vindo a possuir a tradição a
a cavalo e a da infantaria ligeira».

"r

'-------

--------~==~==~-------=
DECLíNIO

DA ARTILHARIA

CLÁSSICA

309

A abSorção _da cavalana' pela Arma blindada, Arma esta que em
Ve
rd ade aind
:Uit rápida a na~ existe entre nós legalmente com esta designação, foi
o
S caValos, devido a que os carros saem muitíssimo mais baratos que
A arflh
h..rhlharia
b re bo cada, pelo contrário,
aa'
I aria

por ser mais economlca que
se
é
os
m
ados,
levará
muito
mais tempo a ser su b sti-'
'~lda
SO re carr
bli d
a Úl!"ltna dque o vi r a ser antes da próxima grande guerra, que será
a ssu n!o entr'as grand es d a nossa geração' .e depois da qual, todo este
r be rest ara na penumbra por longos anos e quantos mais. melhor,
ea, qUesã o, perman ecerao
- 1ongamente a artllhana
,,'
costena e a an tila é á

lndi o rebocadas,
PazSe dequemos
os tiIPOS de carros blindados existentes entre nos
' e catra
ln! As Viat:;~rtar
pessoal e armas ligeiras, São eles:
antaria;
s «Bren» sobre lagartas, distribuídas principalmente à
as V'
laturas G
a as viat
«, M,» sobre rodas'
to.bas est Uras' <Whi ites sobre rodas' '
as dlSt ib '
'
~ as Viat
n uídas à Cavalaria'
~uard
a, disturas
ibn: «ln ternari
ernational» com 'rodas à frente e lagartas à recta-

S, A A.rtilhn~ldas à Cavalaria,
po SSUl
, os tractores
oaocana
arros bli

«Morris» para rebocar as peças,
)lessoal que'lndados m as, quando for necessário pôr a peça em pOslçao,
' e 0,
qu""lo Caa pe ate aí es t ava protegido tem de se apear e, enquanto Vira
'
er aflfado ça' em
, _ encontra-se absolutamente à merce• de qua-1
, po siçao,
r lUlmigo,

s

*

está
egUndo se I'
qu Produzind
e em notícias diárias há uma fábrica nos E, U, A, que
e
na
o,
em sene,
"
' - de
cad qUel ,
roo tanques por dia, Temos a convlCçao
e paiS não f _
a l 00 carros
.
'
arao talvez uma peça de artilhana reboca d a por
de () c0nh ' blIndados,
gravis!a, deeC1mento d aquele r. o facto vem ao encontro do noSSOponto
s
~ País ~a
'
gél\'
guerra há-de resolver-se pelos carros blmdado
, Esse
lO
d
,os
E
U
A
'
'd
~o! a hum ' ' , "onde
se nos afigura estar hOJe polanza o o
OCanteà amdade é, sem dúvida, o mais alertado de todos os países,
A.
prepara ll)estj PoPUlação
çao para a guerra,
Ços ame'
branca dos E, U, caíria nas mãos dos pretos e dos
flcanos se para lá fosse importado o bolcheVismo
'
e eles
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,
COJllOpa~
sabem-no e sabem que a guerra será para os E, U" tanto,
da,
- mais, ameaçadas, uma guerra d e so brevlveu
qualquer das naçoes
A

*
, ·0

eCo

pÓ'

A artilharia rebocada seria então reservada para a destru:ça oU pa~
mica e a distância, por exemplo, para destruir uma povoaça; s
martelar uma região preparando o avanço das forças blind~ a ~rá pO
A artilharia rebocada ou como lhe chamámos, a clás~lca, color!Í~
entretanto de manter, também, em guerras secundárias, tiPO ue e"iste,
e quando mais não seja para não ser posta de parte aquela q
,
Para ilustrarmos este assunto vamos referir o seguinte:
dep015
, ' pouco
Exemplo, do que se passou em Slobin, na Rússia.
(1941) da invasão alemã,
r forte,
Uma divisão de Infantaria alemã encontrava-se det~da ~oj d3da

forças russas não podendo prosseguir na sua marcha ofens!V~' atacapdO
ordem, a um Regimento de carros blindados, para intervir,

na direcção de Slobin,
depafOO
I batalhão
deste Regimento depois de desbaratar forças
com uma bateria de Artilharia que atacou os carros,
~ de Jllarc)J~
Estes, contudo, inflectindo ligeiramente a sua direcçao
Jll.1l3e,
passaram ao largo da Artilharia, com poucas perdas, torneara
"
investiram
a re feri
enda CIdade,
rros r"elo
'"
d'
o
dos
ca
A ar tilhari
ana nao conseguIU pOIS Impe Ir o avanç
, colltt'Iltl~r
d
'
,
egulr
e
ns
motivo SImples de estes se lhes terem furtado e, para co
obras
rtilv tiveram
ti
'd as peças d e, c orn maucostaS,05
a ten t ar ser UI,
as guarmçces
força demoradas, inverter a pontaria para alvejarem, pelas
'da
blindados,
ser deI!,
de
',sI'
Estes porém prosseguiram o seu avanço, que s6 pou íd da, dl
por um batalhão de carros blindados russos que defen dila a ct a
,
aO
mulado hàbilmente dentro desta,
, dadOSP
Resulta o ensinamento, bem conhecido, de que OS bhu de defe~;
devem ser utilizados no ataque de uma povoação em estado Jllartel3
enquanto esta não tiver sido bem reconhecida, devidamente
c
'c'
ou destruída,
ale(l13
- a. vit, 6'na foi
N o caso em consiid eraçao
01, fima Im ente ' dos
d de Sltl'
uar a,
porque este batalhão de carros atacou a cidade pela retag
presa, conseguindo destruir os carros russos,
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Port
oUI
anta, que m enfrentou e com sucesso, os carros alemães ' foram
roscarr
carr
os, russo s, e, quem destruiu estes últimos foram amda
.
f os, alem~
outros
ICara sua aes, tendo
. ~ para ven-.
bil'
.
a a rtilhari
I ana clássica estado em posiçae
Idade. pr6pna impotência, por falta de mobilidade e de malea-

*

POrt

gu'InlesPrevi
anta ~e em conclusão e em resumo podemos estabelecer as seA
lSoes'
,
C\ a
.
.
~
~~~
. para
cal~e flagela ~
cada desaparecerá, ficando a que ainda eXIste
onlal.
çao e para ser utilizada em guerras secundárias e de tipo

As

clui
de art!lhana
'
. serão absorvidas pelos carros blindados, inIndo peças
n
odoterreno
esta desi gnaçao
~ aqueles «self-propeJled artillery» carros de
Ca
.'
€enhã o perm movend o-se sobre lagartas e possUlndo
essencIalmente um
tl[para a sanenteme n t e apontado para o inimigo e mumdo
.
. d ade blin
'gu 1<:stes Caua gua rniçao,
canhões estes que já existem.
tetl[
erra a favor
rrosd blind a d os, por sua vez, encarregar-se-ão de ganhar a
Pc adequ d e quem os possuir mais e melhores e possuir ao mesmo
Jloderia a o potencial aéreo.
«N ada Cont
mos entãao, fimalmente,

concluir,
ra os carros blindados».

dizendo:

&lIir
' .
tllt O
as Ponto
arm prIncIpal
a ser considerado, não é o de posfunção ;s dominantes _ mas o de organizar o exército
d _ ft.s f o~Mfestas armas.
.
de ' cOmo as d rancesas de 1939, por exemplo, foram crIae d:ah1panha, e 1914, em torno da metralhadora e do canhãO
aJ'ião r os alemães, por sua vez' em torno do carro

M.

•

'

1)08S Os esmo
Per
adver seá t'rvessemos tantos carros e aviões quantos os

I Iria ut'l'
h1't'
s rio s, a inadequada organização francesa não
I ízã-Io
•
de a ft. f Unção
s convenIentemente.
t
Itteh1ão
dos chefes clarividentes é, pois, discernir
arllt
, eh1 segUidqual IS as armas dominantes do conflito futuro
as, as f a, conceber e orcranizar em torno dessas
orma ç Õ es tácticas apropriadas.
6'
I

~

oe». L. M. CHASSIN

Fig.

I _

O prjmeiro

Girobus

do Mundo experimentado

em Aarau -

o

Suissa

«Gyrobus»

.
úblicO
em serviÇO P

- Dez? 1950

OERLlKON
oe'

. I ., . do tráfego, eiO aumen t o cons t an t e d a circu açao e as exigências
oSv
ram lugar ao aparecimento de vários meios de transporte e, entre resSOe
culos eléctricos, os tramways e os trolleybus constituiram prog
conquistaram, sem dúvida, os seus lugares.
reJl1~S
No entanto, uns e outros apresentam o inconveniente d~ t:sSeota'
seus percursos sujeitos a carris ou a linhas de contacto cUJodoS.
menta e montagem implicam que se disponha de capitais eleva 'daoeS
as CI e
Se o tráfego é fraco, como sucede geralmente nas pequen
ferro
, . d
-'
ho de
·t~l
nas estâncias
e repouso, ou entre uma estaçao de carnm
caPI
as localidades vizinhas, interessa que o percurso seja livre e o jOVeW

necessário reduzido. E então, convém sobremodo o no~o ve!cUI~iI'Ob~S.
ta do e apresentado de forma prática pelas Oficinas Oerhkon. o , CarriS
Nesta concepção, embora a viatura seja eléctrica, não haJecidoS
.
' esta1Je
oe
nem linha de contacto: nalguns pontos de paragem pre. 3) q
premindo um botão, o condutor faz levantar um trolley (Flg; graOoe
recebe a energia eléctrica, de um poste adequado, a qual da gia jIle'
aceleração a um volante horizontal que, depois, restitui a ener (110 ge'
. ar CO
cânica armazenada, ao tempo que o motor passa a funClOn
radar e actua um motor trifásico convenientemente ligado.
duratlte
Um tractor giroeléctrico sobre carris (Fig. 2), desde 1947 e
três anos, manteve-se em serviço diário e sem avaria.
se e!J
Em consequência dos bons resultados obtidos, apresento~~e(lt31;
.
...
' 1o e-xperl
serviço
pu, blilCO o pnmelro
gtro b us, mas ainda a títu

o

rig
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«GYROBUS»

.• _ o
primeiro

ve.i cu l'o

,
<g1f"O-'

do

J11

undo

OERLIKON

primeiro em Altdorf - Junho de 1950 - num circuito
de 7 km" o veículo assegurou um serviço regular de
transporte de 10,000 pessoas
num total de 1.000 km.:
depois noutras localidades
onde se prevê a adopção
elo girobuS, incluindo Yverelon (Fig, 3), o veículo foi
posto à prova, até que em
Dezembro,
na cidade de
Aarau (Fig, I), sob neve,

nessas d
"
se apreciaram as suas vantagens
Os h " esfavoráveis condições de clima,
~ ar satisfa
_ foram sempre cumpridos com todo o rigor e houve a
lQai
oranos
urnav'
çao tanto para o público - feliz de via]'ar agradàvelmente
sem ruído, sem cheiro e sem su]'eiçõesCo mo P latura sem Vibração
'
ao
e
autoridades
em
face das reduzidas despesas de explotaç' ara as
'
'
qUeti dpela facilidade com
e t'U eram
desrn
ser montadas
d e cO Ontadas as tomadas
Orrent e,
r o b II funcio namento d
'
sé'
O gzlQent Singelo, O
'
~ o às
movido a
rodas é transmi!ri!'asicoPartir de um motor
'e'lreuit Com ro tor em curtoo
gia elé ~ue recebe a enerUtngrup
ctnca necessária, de
t ado no o Com vo l ante mon~\J
«chass'
I li) Plano
~s» e girando
al\te
honzontal O v
lQ 'cam
,0etro
1.60 m. de diâ'pe
la
"\Jln
5
.•, Cartsa I ,00
kg" gira
génio er cheio de hidrolQe
'
nte ne suspe nso elásticao refe n'd o «chassis»,
h

Fig,

3 _ Experiência
em yverdon
pOJltO de carga

paragem

num
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o electro gir o desmontado
Em cima, o volante

.

!lIoO'

eléctnCO
te
volao
tado
sobre
o
,rede
, r do a acele
(Fig. 4), e Iga
.
olante,
e faz girar o v
o.Jl1'
000 r.r
rando-o, até 3· . llJl1~
assIm,
Acumula-se,
.
,e.
àll1ca,
certa energia mec
e e~'
e S
se desliga o motor dejlsa
. de coll
cita por meio
d gera'
. 1a e ,
dores, ele funclOl
lec!fl
ell1 e
dor e transforma
""ate'
. arl"
cidade a energIa
nada no volante.
qoe
:f: pois O volalldte
AOte
Um

Fig.

_____-'

motor

tJlV

fornece o trabalho
doaI'
a
a marcha do veículo; por isso, a velocidade de rotação decorre gr aJ1do,
mente, e é necessário imprimir-lhe mais rotação, de quando em q~rijlci'
até às 3,000 r. p. m. Com esta finalidade, prevêem-se parage~s. oafll
.
sarJo r',
pais, mas sobretudo nas estações términus; o tempo neces distâjlC1
«lançar» o volante, vai de 30 a 180 segundos, conforme a
entre estações e as características térmicas do percurso.
correr,
Entre duas operações de carga do volante, o girobus pode per
em terreno horizontal, cerca de 6 km.
, e pOde
Este primeiro girobus tem 30 lugares sentados e 20 de pe'eléctric9
dar a velocidade máxima de 50 km.yh. A travagem pode ser
e a energia da frenagem, restituída, em parte, ao volante,
A condução da viatura, é análoga à de um auiobusIlergi~
ca e
'
Nas paragens, o volante gira em vazio mas perde pou.
militO
graças ao fraco valor dos atritos; e devido à ausência de caTOS,
obstáculos e, portanto, paragens, são evitados.
1.1tiIi~
Os veículos g~ro têm a importante vantagem de poderem assOqOe
uma rede normal (por exemplo trifásica 380 V, 50 p';s.), ao p~o esPC"
.
taça'
os tramways e os trolleybus exigem uma corrente de ahmen
, has taIll'
.
I
d
f
,.
al
e
hn
ciar, e estaçoes e trans ormaçao com maquinas, pesso
b sto qOe
bém especiais. Além disso, o equipamento eléctrico é tão ro U
a sua duração é maior que, por ex., a de um auto bus.
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Ponte - Cais de Bissau (*)
Pelo

Coronel

ARTUR

QUINTlNO

ROGADO

!ad
--Só
POr lllsistê
.
qUeeiro
lIermí'
ncia. do então Director
desta Revista, o Ex.'?" Senhor Bn .
e q Se seguemnio de Sous a S errano, aqUIesceu
o slgnatáno
em publtcar
as notas
.
.'
.
.
. .
.
Pro ue.. esta act sobre o projecto
oficial
da ponte-cais
de BIssau
que elaborr)U

"!tl!Prlamente

de
visto que, não sendo este um
ualment e em construção,
a Engenhar' la Mili
ilrtar, ele não interessaria
grandemente
"n. Ias de .t ,porém' ' Justificou
que na nossa Revista devem ftgurar
"obc'
..
.

as na. . S ua Ex

assunto
à nOS3a
tamb
nzar é m

valo'
.enh.afia M:T odos o s t rabalhos

que por qualquer
forma possam valo .
a
é, muito me honro podendo contribuir para essa
tJz çao,
_ aind'
I rtar:
e se assim
.
a
a que tão modestamente.

llá

a~tiecessidade
cerca d e IS anos que, com mais acuidade se começou sentido.
tt)ad
- d uma nova ponte cais em BIssau,
.
. to de
~' as rna da const ruçao
]un
aosatisfaziargens do R10 Geba porque a velha ponte então em servIÇO,
.
ati
ted
_as neces SI'd a d es do porto, pois os navIOS
I'arecendo
. que começaram
u'Zldas dinao p o d'Iam atracar não s6 por falta de fundos como pelas
A
Irnensd
t C\ part'
oes essa ponte
etltar
Ir
POis"
.
' .
Ce . l\>as p
, mais ou menos do ano de I937 foram feitas
vanas
ih Ssldades rn
ara elabo raçao
- de um pro]'ecto que concretizasse essas neen
"CU
'as
sé
'
~ ,"'bên'ia do 0. em '946 a Drrecção Gemi do Fom '" Colon,,],
r=
g nheiro II .tItular da pasta ministerial respectiva, encarregou o
de Esse pro.ennque O'Donell da sua elaboração.
dit tnelhOtarn]ecto de ponte-cais. teve que ser integrado num plano gera I
'
de ast s e Osaceentos d o porto, de modo que a sua localização nao- pre]ude ,odas as ::s da cidade e permitisse em boas condições a construção
lQo~guae i ras complementares
e o assentamento das canalizações
,
çoes
de
corrente
eléctrica para iluminação e força
''1Z
nstala le A.lém
\>al\t
desse
amento
h' t rabalho o Engenheiro O'Donell teve que executar o
Idrog Ia'f' "0, "toda;
~
regímen d", malé' e a quah'd ade

°

~reSe(') N
llte art.Igo
. Rn-. -

do conhecimento
Por mo t'IVOS Imperiosos
,
ao PÔde ser mclUldo
'
.
'
no N.o 6 da ReVIsta,

do Ex,IDO A utor,

o

3_1_6

R_E_.V_I_S_TA_D_E_E_N_G_E_N_H_A_R~

todoSo;
dos materiais que poderia empregar na construção, visto que
elementos eram desconhecidos.
. de
frnét!1a
Para que a testa do cais acostável pudesse ficar na ba 1 da.rJlaf'
- 8,20 m. (27 pés) ela teria que situar-se à distância de 250 m·
avio'
gem do rio, visto que só com estes fundos poderão atracar OS PueaS
que actualmente demandam o porto e que são os maiores de q

nossas companhias de navegação dispõem.
periof'
O tipo de ponte escolhido foi o de estacada vulgar, ligada. ~u dia'
. ntalS e
mente por uma lzje vigada e por contraventamentos
honzo
tuda'
gonais, porque as condições locais depois de convenientemente eS fUn'
rJl
das, desaconselhavam os tipos de «pilares de grande diâmetro co
dações pneumáticas» e de «vigas assentes em pilares de estacas»· J, pfe'
A planta adoptada teria a forma de T, porque se tivesse. a de ]1lçã0
judicaria a entrada dos' navios no porto, embora esta últIma so "de"
. gra..
fosse preferível por permitir a atracação simultânea de 2 naVlÜS ra(!lo
As dimensões escolhidas foram: para o cais de atracação, ou. este
.mepto,
de atracação, 25,50 m. de largura por 129,50 m. de compn
'0 e a
cais seria dividido em 3 troços iguais por duas juntas de dilata~~es de
largura escolhida permitiria com facilidade a manobra dos carnl~o (!l'
carga, mesmo de grandes dimensões; o ramo de acesso teria l44' u(!la
de comprimento por 13 m. de largura, dividido em dois troços PO:tr1lif'
ll
.
d e d'lI ataçao;
.
Junta
entre a margem e esse ramo d e ace 550 co 'rJlento
-se-ia um travessão em aterro com cerca de 100 m. de comP!1dâ.ocia
ncor
e entre o ramo de atracação' e o de acesso ficaria um de co
de forma trapesoidal, para melhor permitir o trânsito de ~iatura\ati(!le'
A altura da testa do cais de atracação escolhida aCIma da
é de
trica - 8 m. foi de 15 m. Como o nível das maiores praiam~re~ é de
5,60 m., a altura do tabuleiro da ponte acima deste último nlV~r1lídO
llS
1>40 m., considerada suficiente nos vários portos que se têm co
40 Jlo
0
As estacas teriam 40 x 40 cm. no ramo de atracação e 3 >< 50 (!l'
ramo de acesso; os contraventamentos
horizontais ficariam a + ~~vado
acima do zero hidrográfico.
Como estas estacas iriam sofrer e trilJO
esforços na ocasião da sua cravação, previu-se o reforço doS eSfofÇ
das suas duas extremidades e das armaduras longitudinais.
Os esrJlpéj
f
m ta
.
que elas sofreriam quando suspensas ou transportadas
ora
rfllc a'
nfo
devidamente considerados.
A altura das estacas variaria co
ce~
sujeições do terreno, atendendo-se a que deveriam ficar enterradas
de 5 m.
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de largur
O cais dis pena' ainda
,
de uma escada de betão armado com 2 metros
ico xí e pequenas embarcaçoes
~
,
, A.proa para o serviço
com passageiros,
de que foi colaborador o signatário deste ar~~o, eXevado o projecto
'
ad'JUdicada
cutand o os calculos de toda a estrutura de betão armado, foi
(01t~S) a Sua construção à firma Obras Metálicas Electra-Soldadas
o

A.Cono conc urso a b erto para esse efeito,
ao miciou-se em Dezembro de 1950 cravando-se estacas
no Iocal nstruç-'"
estescolhid o para o mi
' CIOdo ramo de acesso, Inesperadamente,
esas
s
r se
Cat
afund aram-se francamente
' 'ga de acas
6
no terreno, ao atmgl
a
de t < rnl115,0 ton ' em vez de apresentarem um pequeno assentamento
o

'

~rn
v'"valor es t e estipulado
pelo caderno de encargos,
b
'
' segum'
,gravI 'd ade do facto, que se repetiu nos ensaIOS
tes, a firrn Ista da
ana e a fiscalização do Porto de Bissau expuseram
0a,"\lnto a adjud' ica tári
~ Jecto sUperiorm en tev
e, enviando
a pnmeira
destas entIdades
OISante'Pto'
envi
"
'd
'
s
a nselho,;ar~
alteração do projecto oficial. Analisado o assunto pelo
ddOI> çao,
_
a eCmco
.
d o F omento do Ultramar,
este pronuncIOu-se
'
pe 1a
o
a
tItulo
de
,.'
d
'" nte_p ,
experiencia. no primeiro troço do ramo e acesso,
uzia a distância
das estacas para 2,5 m. to"'ando CorOjecto q ue re duzi
,.'
,lClente
de segurança ao afundamento o valor 2,2 des de
qUea car 1110 coei'
'
2
.,
ga
Umfo
II '~este
rme nao excedesse 3,000 kg,/m ,
ttl)afUngifante-projecto substituia-se a laje vigada do tabuleiro, por
eeCeh
' " a ap orme ,sE t e parecer do Conselho do Fomento do Ultramar me\ll( ando a'rovaç-ao superior.
,
devido à urgência de resolução do assunto,
sSlm maior
~ do trabalho do que a p
'o
h aVIida,
d h<'resent
'
para I'izaçao
c ravaç- e maIs t ar d e pela Firma
~
lcional
"Ilt)d'
ao das estacas, conforme
stad
Selho do l11en
D te o ante-projecto e
o
"r
lat) !écnico !trama r o parecer que

o.a

construtora o resultado dos ensaios
'
lhe fora estipulado ao aprovar-se
o'
do
examinado pelo subsecretano
'
't'
Co
sobre esses ensaIOs eml lU o
n-

co Çanão
e

tt)

do Fomento, foi de opinião que as condições de segurelati estavam su f"IClentemente asseguradas, porque sena' posslve2 I
o

!loPortantovaffacilidade ultrapassar

a carga uniforme de 3,000 kg,/m
' da
de tq\le eSs azer d escer o valor do coeficiente de segurança e alll
terlh'
e
valor
d
f
'
,
'
'
E
S
te' "nnou
e 2,2 01 julgado baIXO, ASSim, aquele x,mo en h or
lCas:
se
elaborasse outro projecto com as seguintes caractIS\,
que
a)
b)

Tip
---C

o de obra:

Estacada

vulgar

uma laje
'
arga uniforme

máxima:

5,000

ligada
2

kg,/m •

superiormente

por
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c) _ Coeficiente de segurança: 2,5·
d) _ Dimensões e planta: As do primeiro projecto.
, ta da 0('
.
.
dc
u
si
.
em
ViS
I bOraf -o
"
D esse projecto fOI encarrega o o signatário. que,
gência imposta pela suspensão dos trabalhos, o teve de e a
prazo de trinta dias.
2.° PROJECTO

OFICIAL
dalllepto
Partindo destas directrizes e sabendo que a carga de af~P rP todOS
OI
das estacas nos vários ensaios realizados no local da obra .f eca!JeÇi!
muito próximo das 60 T., quando aplicadas nas respectl.~~Spela apb'
tomou-se como carga de segurança o valor de 24 Ton-. obtl
s
cação do coeficiente 2,5 sobre aquele outro valor.
. pa'0 !leee
'o '
Verificando por cálculos prévios que a laje do tabuleiro
valiaÇ3
.
d
.
lui se pela a ,:..eC·
sitava e ter maior espessura do que 30 cm., cone UlUduaS ()Ir
das cargas que o afastamento de eixo a eixo das estacas na~ epsÕes~
_
.
dlm
",(I
çoes, devena ser de 2,0 m. Como se adoptaram
as
_
~ elascO...M
40 x 40 cm. para a secçao das estacas, o afastamento e
tétí
.
to es
(iJl1
de 1,60 m. Esse afastamento é muito pequeno e o aspec
-ia pO
ão se,. , de
ponte sofre com ele. Com as premissas do problema na
pipiaO
fácil
. foi . a oestá.se pdo
ao a d'optar outro tipo de obra, pelo menos assim
sull
todos os que intervieram na sua resolução e por isso as
dobra.
construída.
ODes. n. ° I anexo, mostra a planta geral a

PrO'
fundações:
'r!1eirO 5
Como se disse. já, as fundações serão as mesmas do ~!1dasapeP~
jecto, isto é, serão constituídas por estacas, mas distanCia tle o pece'
de 2,00 m. entre eixos. Esta distância foi adoptada para; pãOe'J. jf
próprio da laje e das vigas e da sobrecarga relativa a 4 rn- cção sOb
.
a rea
desse 24 Ton. Com efeito, fazendo o cálculo respectiVO,
I cido, ~o
tab
cada estaca é de 23,92 T. isto é, atinge quase o limite es ; eestacas~.
Com este afastamento há necessidade de cravar 23 o de a Q
858 n
ll3:
2.° troço do ramo de acesso, 43 no de concordancla e
t I de 101
m to a
..IsIV
cação
ou de acostagem (Des. n." 2), o que perfaz u
'á. atr~ 'rOl
rque J
'!1Ic
. o pfl
S Ó se faz referência ao 2. o troço do ramo de acesso PO
.
.'
~~
refendo que a empresa construtora fOI autonzada a eon
, e"
troço segundo o projecto que apresentou.
q,.e
fOi
. o v
tJl j
Conservou-se para as estacas as armaduras do tip serVaJlI
tabele cid o no primeiro projecto e por isso também se coP
A'

~
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ISPa '

slção
adrni'
Pa SsIVelsob
e a secçãao d as armaduras.
Com essa armadura a carga
rao betão re cada estaca sem encurvadura é de 79
kg" tomando
Ue}festese; valor de 40 kg. j cm. 2 como limite de tensão à compressão.
ou:tracação u(ndo projecto apresentou-se uma modificação aos maciços
sid
de 36) que envolviam a toda a altura
lias tantas eram e m numero
'
tho p'rO]ectadestacas ex teri
enores do ramo de acostagem e que haviam
.
es
later
.
o
im
de
reforçar
as
estacas
envolvidas
contra
os
0qu
as com
f
. produzidos pelos navios ao atracarem.
SUf' Ca
, usideraiS horizo n t ais
te!)
uternent
que não ficando esses maciços de atracação
ICle
ou-se po rem
,
estte T\r.
t'vrque e encast ra d os no terreno, o resultado seria contrapro d u-

-4°°

aCa envolv'd
esses esf orços laterais viriam a ser absorvidos apenas pelas
aba's
a
linh
1)(0 dias
e e m pontos onde elas resistem muito mal por serem
.'
aPeA..rnodir a dos
_ co n t raventamentos
honzontals.
!)as sUperi
lCaçao consiste
.
.ltie!)
em construir esses maciços
de atracaçao
t '
ao zero hidrográfico.
Embora os contraventaltiac'
tos horiz ormente
.
on aiS _est ejam
CiÇo IÇOS
de atr
à cota + 2,50 m. e a parte inferior dos
.
s
d
acaçao
'
d
.
ltiiti e atraca _
a e 0,00 m., os choques produzidos
nesses maader'se-ao
aixo d a linha
daqueles contraventamentos,
trans-o
_ aos çao abai
.
qUad
mesmos porque as armaduras têm secçao
- e diIsposlça
.1: as.
~rnT\
sta const
altera çao
- tinha SIid o proposta, com hgelraS
té !),
t'resa
....
modlÍlcaçoes,
pe Ia
to '1-,
ICOcorno rutora e como era de aceitar não só sob 'o ponto dee vi
vista
lh
F eco normco,
foi perfilhada neste projecto pelo Consetecu'ICOd pelo
' .
o om en t o do Ultramar.

l'llbuleir
Ser'
o

RAMO DE ACOSTAGEM

qi)adti
a adoptad ~ uma laje de 0,30 m. de espessura apoiada sobre um
terc CUladod
t'le!)t
0tn ProVade vigas d e secção 0,4 x 0,6 m. nas duas direcções por se
foram
es Para abo pelos ca'Iculos respectivos que essas secções sao
- su f'1A..l'
enorm SOrver t o d os os esforços provementes
sUP'
.

das cargas que

laje ern da
ente determinadas.
re€ae
as aCÇõesde
Carga'f
'd um orme de 5 Ton.jm.2
considerar-se-ão sobre a
em \>' tn Cada VI as ao camião do art. 43.0 do R. P. M. que descar_ d o eixo
trazeiro 6 toneladas.
Deverá notar-se que
I€i!ai
Irtude dosroda
.
h l\ s
aoS qUe Vaos
nã o excederem o valor de 2,0 m, os resulta d os sao
"e
_
q
Ce
vir
nam
'e
se
estudasse
o
camião
de
24
toneladas,
t'are
se obte .
a ser ad optado de futuro naquele Regulamento.
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fas'
(O a
'l1'mo as a , do
Com efeito, cotno os dois eixos trazeiros deste u I
O1a1S
ge
tados de 2 metros, não poderá estar assente sobre cada 1a ,
ela daS, '.aS
que uma roda que, nos dois casos, tem o valor de 6 ton
b e aSVló;
'
,
,,~
tipos
50 r
r;o
A nalisando o estudo feito com os dOIS carmoesefeitoS
entre as estacas, chega-se igualmente à conclusão que 05
iguais ao do auto-camião de 24 Ton,
tabOlei
' d para o
údli
A dopta-se neste projecto a solução de laje viga
a
prodo,
porque, sendo o conjunto ligado monoliticamente, os esforÇO;toS, fod:;
e
em qualquer ponto transmitir-se-ão
a todos os seuS e1em nte para a
P'rinci'palmera pela sO ,
as estacas concorrerão, pois, para os absorver.
u ellcastfs
esforços horizontais a ligação monolítica laje-viga asseg
de
,
id
entos
ngl ez uma absorção perfeita e completa dos mom,
levadoS) o(,

mento nos nós (zona onde eles atingem valores maiS, e razãopO
pórticos múltiplos formados pelo sistema estacas-vigas-IaJe -, etO
que se pôs de parte a solução «laje íungiforme».
Oroprole,;
rimeI
se"
Neste projecto adopta-se a mesma solução que no P
stage0111
'
d e di'Iataçao
~ e, assim,
,
quan t o a Juntas
,o ramo de aCO 5 01' J t0
5

formado por três tramos iguais com o comprimento de 43, enta01eo
is
de aSS
Jlla
d
fere-se esta solução para que se atenue a desigualda e
, nsOes ,;.;
d s dlme t S!I~
que sempre se produzem e que numa obra de, gran e
des e fi
~
~~ tantes ~
serao para temer. Obsrva-se que, mesmo assim, em ca
'1
rn baS
troços ficam interessadas 286 estacas que se JU ga
'eita,
'da
absorverem os esforços a que a ponte-cais virá a estar sul rnoreCodi
oe
,
M
)ecoJ'asq
As ~aJes foram calculadas em cruz (Proc,
arcus,
As carg evid
num reticulado de 2,0 x 2,0 m. encastradas nos 4 apOlS, Jante d dO
taO
,
se consideraram
foram a uniforme de 5,000 kg, / rn. "earo
, is afec 'a'
ss1ve
'
.;_cP.
\
ao camião previsto no R. P. M, considerando os casos, po
4, p"',
dima'mICO 1,'doS,
o maior momento flector achado, do coeficiente
,
.
d ' senti
lor conduziu-nos a secções iguais a IO 0 1/2" nos ois

~

ssiJll
Cálculo de Vigas
buJeiro, a
Conforme as cargas que solicitarão as vigas do ta
)ll"
escolheram 3 tipos de vigas:
,
is a ~'OlirO'
,
Igua
bOe I
V~gas n,O I - Serão vigas contínuas de n tramas,
do ta rliIe
, d
' d s lajes
!t13ó' ,
apOIa as nas estacas e que servirão para apoIo a
,'a
de l0t"
encl
'flu
rO a
Para o seu cálculo utilizaremos as linhas d e m
~ e aS 'fllo;'
e nelas faremos actuar a carga uniforme de 5,000 kg, (m, tráS refe)'l
,~ q ue Já a
deVl'd'as ao comboIO de cargas dos 2 auto-camlOes

~
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~ara
Pata
a carga
.
carro peso
pr' unif orme consideramo-la
abrangendo todos os tramos
e~adosComoprio e os 2 casos mais desfavoráveis para 3 tramos
<ara' a
5·000 kg. 1m.2
(besj, n, 3).carga rol ante consideram-se

2

do' '",,"

ara co
infe'llduz'Idos nOSt
rnprovaçã o d os valores achados foram
l'J.o
ermos d a rt . 50.' do R. B. A. que
O 'ao, ohti
re
e p s Valores hdos com as linhas de influência
ara o esforac ados ,para os momentos flectores
l!~6
o crn. b- ço razante ' impoe-nos
.
para estas

Co

°

mais desfavocl.vei,
também os cálculos
leva<am a ,",u!ta d o,
atrás mencionados.
.es
no vão e nos apolOS
.
vigas
as d'-Imenso

d 0 cm . e as seguintes
secções de armaduras:
arrnadura -4
.
arrnad
e tracção
barrasu.ra de compress~~"""""'"''''''''''''''''''''''''''
t>'
Inclinad
t'g, n.' , _ ;~ a 45'

,

,,

.
4

0 '/:'

~sta viga é d ~ga do Guindaste
estmada
a' suportar dIrectamente o cam '1 d o gmn
. d as t e.
qUe ara que
_
ano
o
c
se
nao
e
d
asv' arril da'
xce a por estaca o peso de 24 Ton. é necess ' .
a ~, 19as.lntercal Via
d do gumdaste
não fique directamente assente sobre
'
elo do vão ad as nas
. da
Cessá'
. es t acas e sim sobre uma viga própria, apOla
.
. a larrio' alUda adas vIgas transversai
ransversais.
Apesar desta dlsposlçao,
e' ne)l()tfgUrada p rt°p:ar para o guindaste uma disposição que aumente
~~eI orma que ah' e inferinor da sua estrutura metálica para dois metros
e~te"
argUra, de aja se mpre, pelo menos, uma faixa livre de um metro
)l()nt
•'ores, Com um e ou t ro lado dos carris interiores; sobre os cams.
~
e,' e necess'o eles
fIcam apenas à distância de 1,5 m. do bordo da
~olad
.
.
~.O' Interiorano .ai argar a estrutura do pórtico do gumdaste
apenas

"13m eSsa d'. V Idé D es. n. o 4·
l'Ilnt
sllPoe a carga
Isposiç.
da
.
ao sena. possível empilhar sobre o tabuleiro
t
e estabelecida de 5 Ton. 1m. 2 e que a carga a
a de!tar Pela e unlform
'
, 1<:~8'44 1. saca int eressada passasse da carga limite
de 24 T. para

h.

19u ' stas vi

~
ais a ~,o gas
-tagu
rn serão
.
também calculadas como contínuas de n tramas
. e Igualm en t e serão utilizadas as linhas de m
. fluenCla d e
Ael'
A

•

lantes Cargas
Ida ao actuant
.
es que e estudaram foram as uniformes e a roauto devo
d earniões e pgumdaste visto que os efeitos deste são superiores às dos
uzisSe rnalar
' r rocurou
. d as t e pro_
-se a posição em que a lança do gum
so
rc
uma
das
rodas.
Como
nessa
posição
(lança
cacçao
b
5
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~ qoe

,
teta°
em diagonal) a reacção sobre a roda é de 12,5 Ton.. a que sedotaJlleote
.
, . e a carga umif orrne, cone 1ue- se irne la r 011p
Juntar
os pesos propnos
que a carga limite de 24 T. é excedida e por isso se divid;. ~rJlladO
estacas, colocando a viga, apoio para o carril, a meio do. va~taneioade
u
por duas estacas. Mesmo assim, é necessário impedir a slrn
'noaste,
.
d gUI
da aplicação da carga uniforme de 5.000 kg. 1m.2 Junto o. piesqOe
Isso consegue-se provendo o guindaste dum dispost 'rIVOSlrllo loogo
obrigue a existência duma faixa livre de um metro de largura adOladO
do carril em ambos os lados dos 2 carris interiores e apenas

interior dos 2 carris exteriores (Des. n. ° 4) .
t pOr
. daSe,
Para evitar os perigos de queda por rotação do guJU
afaSta
. to o
d
excesso de carga na sua lança, adopta-se no presente proJe~ lação e
cu
menta de 6 m. entre carris. Este afastamento permite a clr pesar do
viaturas pela parte inferior do pórtico do guindaste, pois que, a s
etro· .
dispositivo acima referido, fica ainda um espaço livre de 4. rn taSsitllt'
Prevêem-se duas vigas para guindaste e que ficarão diSpaS
tricamente em relação ao eixo do tabuleiro.
tíntlllde
n
Foram consideradas 3 hipóteses de carga para a viga co 50" dO
.
(art.
'00
n tramas e uma 4. a para a viga encastrada nos apoIOS
deVI
R. B. A.). Não se afectou do coeficiente dinâmico o morne~toverifiC~
- d o gUlD
. d aste porque a h'ipótese
,
- se podiaàtiCaple,.
_te
a acçao
estu d a d a nao

quando em marcha. No Des, n.? 5 está representada esquern
uma das hipóteses de carga.
aOs<l'
rn_nos
Os valores dos momentos e do esforço razante levara
guintes resultados para a viga:
H=60 cm., b=60 cm,
armadura de tracção
,
.
armadura de compressão ,
,
,
,
barras inclinadas a 45°
.
Vigas n;" 3 - Suportes das vigas de guindaste
. e apeO~~
.
foi
.flte,
E sta viga
ai ca 1cu Ia d a como encastrada nos doi
ois a paiOS cttl""
para os efeitos da roda do guindaste visto ser esta a maior carga a aOs<l'
.
I
~~~
Os momentos e o esforço razante encontrados
evar
guintes resultados:
H=60 cm., b=40 cm.
armadura de tracção
"
".,
,.,
.
armadura de compressão .,
'
",
,.,.' .. '
barras inclinadas a 45°
.

b etuminosos
'
.,trut As .mul soes
de FlINTKOTE protegem eficazmente
es
. I
t os
t;,r~' ur.s metá!"Ices e de betlio armado
os materiais para ISOemen
·"Itos e tudo onde e humidade
'e a corroslio
.
Probl
constotuam
um
ema.

utili,

P.r• o seu eese de 'iselementc à prova de água ou de huml ida d fi,
eP FlINTKOT E, que pode ser aplicado ii pistola ii brocha e a. cc I""er.
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I
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~ll~

e detalhes

completos

deste produto,
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pere prestar
mente toda a essistência técnica necessária.
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comt{O '1
~tovaçãod
ca culo d e to d os os elementos de betão armado fez-se a
tensãoe q~e. não foram excedidos os seguintes limites:
2
itid a nas armaduras metálicasmaxlma a d miti
1.200 kg·fcm.
2
.
tenSão
~ t das estacas ' vigas e IaJes
.
10 kg·fcm.
2
tensão dangenciaI
.
5 kg.fcm.
.
collJ.pres~
e aderência
40 kg·fcm.2
sao para o betão
.

~al ~ontraventa
doPtar-se_á mento horizontal

e diagonais
.
~
.'
e trans
contraventamento
horizontal nas dlrecçoes 10ngItudll'Iltlt
~ da
da e'cais versaI
C
en t re todas as estacas que constituem as fundaçoes
. onsegul'r - se-á
. a vantagem de dlmlll
. .' Ulr a aura
lt
l'rvre
Il) s estacas
e-a assim
s
etlto
e
portant
dimi
~
.
d
.
tes ,tOtnand
o a irmnuiçao. também, dos pengo
e vareJa0\h dos cho
o-as mais resistentes aos esforços horizontais provenien.
' .
I'
to"&as 'Cont ques dos navios
ao atracar.
O conjunto monohtlco
«aJeslt) llJ.elhoraventa men t os e estacas» formara ' portlcos
"
. an d ares
de dOIS
l\.

. resistência.
ara rnreslh co n diIÇoeS
de
ramo
de
re
orçar
o conjunto, foram ainda adoptados na ponteais (
e or
f
t{o De
acostagem) 664 diagonais.
. 6 ,mostra-se o alçado do ramo de acostagem.
s. n.s
j:l

0C'

GUind
l'
aates

~d~daeoram
.
S 10 prOJectadas

duas vias para guindaste com a bitola de 6 mee s as hi'n. de po der de carga. Nos cálculos respectivos foram estuefeitOs de Poteses d e carga mais. desfavoráveis .' deVida as
, des Iocaçoes
Colt.
ql1da:
carga
e
d
.
.,
foi
qll
a bit I
escarga sobre a ponte. Como se disse Ja, 01 ese Se têm o a de 6 me t ros para evitar os perigos de queda por ro t açao
, por vezes, verificado em guindastes de menor bitola.

t

~8cadades

.
r
Btae
erviço
•
entre o ramo de acostagem e o de conco l\cia, no scada
flca sItuada
.
a i f\ esPeangulo interior, do lado Norte, por ser o mais abrigado.
0
naçãoSSUra
d
tlcU
q ue se adoptará para a laje dos lançoS será 4 cm.;

da

a escada será:

tg

0:=

I7-,:;,
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'32=0,4
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Peso da laje p.m.l.,

0,40

,
numa faixa de

'>(

2400

6

Pl= cos, 28° 40 1=9°:0,
Peso dos degraus p.m.l.,

__ M_IL_IT_A_R __

1,0

--~

m.:

8

77=I094

numa faixa de

1,0

kg

'

m.:

RAMO DE ACESSO

. daS
Lages
.
apolll
As dimensões das lajes serão as mesmas, visto fIcarertl de 11Ido
sobre um recticulado de vigas formando quadrados de 2,~ rtl iJ,o Jll"
ci
visto que as cabeças das estacas ficarão também 'à distâncla e
tanto no sentido longitudinal como no sentido transversal.
d ratt1 po
a ~ Jll'
Como as cargas actuantes são as mesmas que se estu. são
ramo de acostagem, os efeitos resultantes são iguais e iguaIS
bém as armaduras.
c'
Estas lajes serão, pois, armadas como se segue:
1/ II 1',1'"
10
0
~
armadura de tracção
oo
oooo
..
c'
nos dois sentidos.
1/ " p.Jll'
10 0
~
armadura dos apoios
.11

f111~

Vigas transversais e longitudinais
dadas r
Estas vigas suportarão cargas como as que foram estu
a Viga no" I e, por isso, terão secções iguais, ou sejam:
(jO cJll'

:,:,;:~u:-;~";'rn;~ã~

:Oi :~~

armadura de compressão o........ o......... o.... o...... o
3 111 $/."
b arras mc rma d as a 45 o .. o o
4""cfll'
o'
5
estribos verticais de 2 ramos de 0. /16" afastados de 20
nCe,:!!'
o

No Des. n. o 7 (duas partes),

damos o alçado do ramo

de"

.-

)l

'-J

~

.~

Q::

l..J

~

~
~
~

a
~

.~
~
li

-j

'-J
Q..

~
1--
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:

!

"'"
u

~
~
-e

li
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â

I~

(OjO~l.·Z)OSS3J.
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RCEME Officers Basic
Course ))

«aCEME

School»,

Kingston,
Pelo Cap.

\,_

RIJY

Ontario

MOREIRA

BRAGA

I - Breve notícia da viagem

c... '~ao '
llad'
d o presente artigo descrever a viagem que fiz
' ao
l~"l>
a, ea objectivo
fi
eil)\.~M:
h
E (Rrn de f requentar o «RCE.ME Ofiicers Basic Course» na
.qefieldoyal Ca na d'ian Electrical Mechanical Engineers) SchooI»
0a,.,.;
,.""~I"
Julo
Ki
' ' d e O n t'n'
"'o no e' a cerca de uma miilhaa de Kmgston,
provmcla
a o,
-~t
indicar esquemàticamente no quadro
~"lllte corno dntanto ,ed mteresse,
'
sUei
as rn
ram as viagens
de ida e de regresso; fazer, depoiS,
ta decorre
'
'e
'
deSe~Inente ~~
a
,a Igumas considerações, e, finalmente, refenr-m
O
que pude f",", aproveitando o, fUU;
ma!la
alguma' s visitas
,
oeil) J "00
L'
ellse'ode "elsboa-Pa ns,
' a marcar a 1.'
te!)!
esPeclal;
'
Tr, das alt uras, mteressantes
'
•~_Ee Perspecf ancos ' com a silhueta do
bstrela cabe
IVa, a b arragem e albufeira
uil)

etapa da viagem, forneceu-me
panoramas, sendo de registar
'
urol
Castelo do Almo
em dif
I ede Castelo do Bode e a Serra

e Espanh rta de neve,
~nto de na e França pouco se poude ver, pois o avião voava sobre

~ "pa
uvens,
'
u'lb. umSSagem
qedie
pri ,por Paris, recentemente sujeita a um nevão, ofere;s, no Cam elr~ contacto com o manto branco que iria pisar, dentro

Q4e oram nada,
o qUal
ell Ma,.y,Particular
pel
mente agradáveis as viagens por mar, tanto no
b -tco ,~, ..end b a cate gona' e velocidade do barco, como no 5 amarta,
'
elro
S 'lo mu'lto ocá astant e mais' lento e antiquado que o pnm
' ' , é um
bo td UrenÇo e modo e segUiu
' uma interessante rota aO longo d o R'lO d e
,
a
passand'
,bo
o Penínsul
o no estreito de Belle Isle, aVistando-se
a
ma do Labrador e, a estibordo, a ilha da Terra Nova.
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tenhaprev'
Quanto à ch egada a Nova York por mar, se bem que o cinema já
\lera, é
lamente familiarizado o via]'ante com o panorama que o esum espectáculo impressionante e inesquecível o que
Se, observ
,sem d'úvida,
.
Slnetas
daa boq~ando, passados os «estreitos» e após as saudações das
m
\leIo barc s) las (q ue liImitam
.
.
em direcção e largura o cam . h o a segUlr
~arição
'
SI
uetas
dos
arranha-céus
do
«Manhaten»
fazem
a
sua
ali
o as 'Ih
khn
.
Ptesa é rn
' entre
a es táatua da Liberdade e a ponte de Broo . ...
A surt q uan d o, como sucedeu há uma certa bruma que encobre,
a!'e basta alor
cidade. Então o espectáculo
v'al,seCon e perto, a presença da grande
'
ats
e QOsauto
rnpletand
' . o, com o aparecimento dos «Ferry-bo », d as d ocas
velOze rnOvelS e camioes
._ que já se vão avistando em terra, ro d an d o
Nestconstant emente na sua grande tarefa de consumIr. gaso lima ...
gIoàs as
f brev
'. es notas acerca da viagem não deixo de me refenr. com
elo'
aosOficia'aCIhdade s e como diIdades que o Governo Cana diiano diISpensa
- f requentar cursos no seu país.
ti
No cIS. que vao
'\a'l
I\Vais»'
aIS de. desem barque um representante
da «Nabonal
.
Cana d'ian
er
~lItef» mdIcou-me o escritório da Companhia - em «Rokefell
eQ'Ibcios
,
,nafà" 5 a A venida.
.
.
Tendo-me dirigido a este grandIOSO
bloco de
doeScri~" cIlmente referenciei num quadro luminosO o andar e local
~ çao nano ond e me foram entregues o bilhete de passagem, a marta'
~o«PUllo com pa rtiimento
a,,;
rnan»
do•• agern até em que fiz
00' «Parlar Montreal e a
lO em
Car» do comlIe \r
que
m e d esloquei
"lOnt
Stoll real para K'
. Na'
mg&teSso
Viagem de re~Scol'receb' 1 na própria
a
tu
onde f
!"so, o b'l requentei o
ta
'
1 het
" ÇOes
e e as mar\.at~ d' Para o «Parlar
S\o11'111
o comb 010
' Kingta Ontreal
~ma do
e para uma
Olltre «Pullman» de
alé m deaI para Que bec,
Pata
uma
..
'~ o iant
reqmsIção
rant»
estau ar, no «Vagon-

Foto

Transportador
(Prlnce5S Street

I _

de automóveis
Kingston)

6
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gar

~ rue alofl .
Para nao
letarel
mais apenas cornp di,
,
, geJll
estas notas de VIa finsde
zendo que poucos deslocar
semana me pude visitar
de Kingston par~afladJ'
outros pontos do -eS e
I caÇo
pois as des o
te o
, ' Irnefl
muito
pnnclpa
'e a
MtelS
alojamento ern
tapte
~ bas
alimentação ssc
qtle,
,
d'
ainda,
dispen J.OSos,
ha pC
5 ten
em alguns caSO
traPS'
f
'
r
de
dido bene ícia
19t1ll 5
id por a d
porte ofereCI
ds e
ara a
dos meus carn
05 e,
ear! .
Foto :o-Estação
de C, F. de Québec
curso, nos seUS veloC1'
alta
.
por norma, a
{Orar!l
, 'tar
dade...
No entanto as cidades e outros locais que pude VISI
- Belleville (visita a uma destilaria e fábrica de Whisky),
- Toronto, Cataratas do
Niagara e cidade de
Bufalo (a última, no
Estado
de NovaYork).
- Montreal (a que chamam
impropriamente
«Paris
da
América do Norte»).

°

-

Otawa,

.- Québec (na viagem de
regresso) - Foto 2.
Devo dizer que as
Cataratas do Niagara me
encantaram e que, de uma
maneira geral, as cidades
canadianas
me desiludiram no que respeita a al-

do .lIo
Foto 3 -

Uma vista
da Torre

de Ota""a,
da Paz
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gUnsp
h
s)
pública (excepto", ruas mais
illlI»tt ....
orrnenores
t a". como: iluminação
.
a1trOS).
,harmonia
das construções e limpeza das ruas (em alguns
Otaw
' no e n t an t o, a cidade
r'
mais agradável, com belos parque,>
ebalI"ros
.
a e,
.
arn.
ento,
R
eSldenciai
s,
a
1"
em
do
Imponente
cun]unto
.
de edlflclos
."
d o P ar1
d
tawa
o,
em
especial,
aos
meus
camaradas
que
passarem
PorO
ecomend
'
e lancha' uma subida à Torre da Paz (Foto 3) e um passeio nocturno,
, ao longo do canal. ..

II-N otas
A.s'

sobre o alojamento,

e a organização

sidoedificad
IUstalações d a «RCEME

as instalações

do curso

School» têm carácter provisório, tendo

a Os vá ,as durante a última guerra mundial.
S'Pen as cornnos edif'IClOS,
de um só piso, são, em regra, de madeira,
'
rmen .
ao
C
as
funda
_
.
,,'
t e,
til onfort, ,
çoes em alvenana ou betao, Porem, lllteno
o
,m
I
uminados
e
dispondo
de
aquecImento
e
venaÇã
avels be
'I
'
.
'(JIf
Pra ças. Irnamente estava em construção

uma grande

«messe» para as

f'leio'''''<to
Os ofIClais
'd do curso que frequentei íoram io,talado,
W
num
'
eeSlljentem ab~esse (o «Building II»), cujos quartos, se bem
IQ' \lllj «rna Io !lados ( com cama, mesa de trabalho, cómo d a,
ao. p e» conf o rtáave),1 dIspunham
de aquecImento
e
InaÇ'
.

do' edique sim' '
armano
b oa I'Iu-

e,~~la
Quanto'
de I ,a messe, é bastante ampla e confortável, dispondo de salão
tJ ....
ar
't ,com aparelhos de T. S. F, e de Televisão, salas de
It e d ei ura
Patnesse» nose logos ,ar,b
sala para as senhoras (que frequentavam.
d.
«parti iess ou em noites de festa ou cinema ) , ins
. t a Iaçoes
Co'ta o ofie' seus
I
à Escola e para a Administração d a messe,
zlnha, lavabo
la de se rviço
'

Pti A.sinstaI ~ e restantes dependências de serviço.
ri
te'as \lO
Co açoes es co Iares compreendem além das depen d>'
enClas pro-'
Prl'isti
' cas ge'mando d as Companhias de Instrução,
e dentro d as carac'
PcalecÇao
_ dralS já re f en'd as: aulas amplas algumas prepara d as para a
""rn' o""a, efilm e" pequeo", "I", pa<a ' 0' aluno' do' cu"'" (00de,
g\lzens de f se toma va o café ou chá às 10 e IS horas), o f'lcmas,
.
ara-1
lllas de errament as e acessórios e outras dependências especiais,
.'
grandes d'Imensoes
_
. H a 11», como, por exemplo., o «Dnll
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nde te!l1
grande parada coberta, convenientemente aquecida e ventilada
'do aO
lugar a instrução de táctica durante os meses de inverno, deVI
rigor do clima.'
foi
.
~
6 manas,
O curso, para o qual estava prevista a duraçao de 2 se
. ada,
abreviado para 24 semanas, com a seguinte distribuição aprox1Jll
pelas várias Companhias de Instrução da «RCEME School»:

°

I

INSTRUÇÃO
Assuntos

Duração

.i->
struçlO
Locais
de ln 'as)
(Companh'

-------

•
Instrução
os oficiais
armamento,

militar geral para «refrescar"
nos assuntos
de táctica,
tiro e legislação
militar.

Prática
com máquinas-ferramenta
e
instrumentos
de precisão. Metalurgia.
Forja. Soldadura,
etc.
Técnica
de instrução.
pelos alunos. Condução
Organização
e
"RCEME Corps»,
Telecomunicações
trico.
Material

e equipamento

3 sem.

r sem.

do

para controle

Veículos com propulsão
por rodas
por lagartas. Métodos de reparação
recuperação
(<<Recovery»~

Coy'

~Artisao

~ v111
& Dri
Co~

3 sem.

Idelfl

4 sem.

«ElectronlCS

3 sem.

«Armalfl~

.i>
.

eléc-

de Artilharia.

Instrumentos
ópticos
fogo (F. C. L).

.i->

«Corps

Conferências
auto.

Administração

3 sem.

«GMT Coy»

de
2

sem.

CoY'

--c;;:

IdeOl

~
e
e

5 sem.

V hicles CoS'
«e
)

A actividade escolar foi repartida por:
sttldO
- aulas teóricas e práticas; exercícios no campo; visitas de e
e prática de desportos.
artif
A instrução diária abrangeu 7 horas. Os sábados eram livres a ~vres
do meio dia e, em geral, uma vez por mês eram completamente
(<<long Week-end»).
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soesde'
• Duas veze s por semana _ às 6.as e domingos - realizavam-se sese convidClUema
na me sse, as
' quais. po diIam assistir
. . pessoas d e f arm'1'la
d
Pel a os dos oficiais.
horasda Chefe da Intrução. Major Thompson, estavam previstas duas
cUrso P eI estud o diátanas como necessárias para o bom seguimento do
Paraese 0dsalunos, mas evidentemente que cada aluno tinha liberdade
No ut ar q uan do, quanto e como lhe convinha.
havia exames (<<Tests») semanais realizados às 2.··
eiras , co n f arme as companhias em que decorna. a ms
. t ruçao.
~

Ou 6." ~~Imente,

111- Referência detalhada

às matérias versadas

nas várias companhias
§1 1."

de instrução

A instrução
.
na - «GMT Cov»

- Legislaç~

Mil'

.

_
ao
iiar (<<Military la w» )
"'do«Revi.
1'0, saos sobre a Iegislação mUita' ("trodu,.lm,nt,

;ngJe,.)
ula ,
illento . base a interpretação e aplicação a casoS concretos dos reg s
(Manu'I«I<.
R. Can». (Kíng's Regulations, Canadian) e do «M. M. L.»
as
'I<
p
ui ary Law), "t,último ;nclu;ndo ,A, A.. (AnnYAct)
e
a Of MTt

°

E . .» (Rules of procedure).
"áyoJ.
apI' claro q ue, no meu caso p"",al,

° 'ecmo ,,,,",,",o.

não foi

2-T'
E
actica (<<Drill»)
"Ill!sto
('
sta inst ruçao
- teve lugar dentro do «Drill Hall» da «GMT Coy».
de marcha e movimentos, em
formatura, e de
cornand
u de t remo
.
.
c
h:
por
cada
um
dos
alunos
de
tropas
até
ao
efectivo de uma
0
ornPa
n la.
'
Guerra
química. Cultura geral militar (<<ABCW»)
3-C
com uso
~ rnásc
ases de guerra (demonstração dentro de câmara espeCial,
.
M:S exn aras) . Noçoes
~..
_ muito
.' gerais sobre a estrutura d o a't amo, reacPro . cadeia e construção da bomba atómica. Estudo das radiações
ven
Regras de salvamento, contra
Os efeito
lentes d as explosões atómicas.

E s da bomba atómica.
4 XercíCIOS,sobre
a carta, de interpretação
.

E- Armamento

da s "gu'
stUdo das

características

mtes armas:

topográfica.

pdti'" de ,nu", e de,.",,", e _ejo
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- Espingarda - «Riffle» 22";
.
- Pistola - «Pistol Automatic, Browning, F N, 9 mrn.. II~~'
l1jrJe
C
a
-Metralhadora
ligeira-«L.
M. G. Bren. 303» (Light
Gun)»:
bi e)';
.
Car lnta )'
- Carabina - «S. M. C. Stern 9 mm. (Stern Machme
n r
-- Projéctil de Inf. anti-taque - «P. r. A. T. (<<Projectil Infa
anti-tank» ) ;
- Granadas - «HE .N. o 36 & 77 Smoke Grenades»;
- «American Rifle», Cal. 30 MI";
-- «Bazooka».

5 -- Prática de tiro
espj!l'
Execução, nas carreiras de tiro, sobre a neve, de fogo de jnlO
C
garda, carabina, metralhadora
ligeira e pistola (o último ern re não
as
fechado).
Também se executou lançamento de grana das, rn d me
tomei parte nesta instrução por ter sofrido um acidente quan ~ja,
dirigia para a carreira de tiro (o «Jeep» de 3/4 Ton. em que se der'
com três camaradas e os cunhetes c/ as-granadas e as espoletaS,
rapou na neve e virou-se sobre a valeta).
§

2. o

I --

A instrução na «Corps 0- Driving Coy»
Técnica de instrução

ênci~

Discussão sobre a técnica a seguir pelos instrutores.
co~fe~or e
pelos alunos e crítica mútua.
Utilização dum aparelho reglstalllnos'
reprodutor de som, para discussão das exposições feitas pelos a
2 -- Organização e administração do «RCEME Corps»
. 'dades.
Campo de acção do «RCEME Corps».
Suas responsabll! ria].
Comandos e Áreas. Deveres dos oficiais nas inspecções do rna;;oce'
Organização das reparações (linhas e escalões de reparação).
pO'
dimentos oficinais (<<WKSp. Procedures»).
O RCEME no caJ1l
Recuperação do material (<<Recovery»).
§ 3.0 A instrução na «Artisan Coy»
Os trabalhos do curso, constaram de:
A) - Aulas teóricas, projecção de filmes

e conferências

pe

IaS

alunos;
stl~
B) -- Demonstração de trabalhos oficinais pelos instrutores e
execução pelos alunos.
de
As provas, além dos trabalhos práticos referidos, constaraJll af3
eTestss , alguns para escolha da resposta certa a cada pergunta e P

----

o
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class'f'
COnsta
Ilcação d e certas ou erradas

(<<True or false») das alíneas de que
Vam e, ainda,
'
alunos
outros tratando de assuntos a desenvolver pelos
Colt\p~nh~norma destes «Tests» foi, de resto, generalizada a todas as

A. ,las de Instrução,
s Instalações são modelares: salas para aulas teóricas e práticas
'li
espe
, sala para prática com instrumentos de verificação); ofieina d cial
(e

lh

ll)ent e máquinas-ferradur as',o ficina de soldaa eléct '
lénic,
rica e oxi-acetia, sec ~
oficin
çao de forja;
adeca'
,
~
Utilizada rpmtaria (nao
Para
,no curso); sala
e p projecções de filmes
ara con f erências, etc.
Serv Os_ cUIid ados de conelu'açao observados
inIndo'
'
das'
a limpeza diária
Instai ~
terial
açoes e do mareli! , ant es de terminaÇão dOs per'10 dos de instruPetIn,amanhã e da tarde
lemt
'
eável
o aspecto impeobse
d
8ecÇã
rva o em cada

Foto 4 -

o,

Frezadora

de for'
Em esp ecial,
,
a secção
deestJa é de aspecto moderno e limpo não havendo fumos em virtude
ar a s_:egurada a sua evacuação por' meio de campânulas e tubagem
de asp'
Iraçao
A.
.
Pro presentam-se a seguir alguns pormenores mais interessantes dos
gramas,
l

A) -

A. -B ases de metalurgia

Aulas teóricas

aulas t e ó ncas
.
'
' ,
sobre metalurgia versaram as segumtes
matenas:
llr !Y!lné.
nos, Altos fomos. Fabrico do aço pelo processo Bessemer.
oceSSQ dos fomos abertos (<<Open Hearth Process»). Processo do
fama
1'raba~léctrico,
Ferro forjado.
Lingotes.
Diagramas de equilíbrio.
llr()Prie~ do aço (<<5haping & Forming»),
Tratamento térmico do aço.
ades mecânicas do aço. Efeitos específicos dos elementos de
h.S
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liga no aço. Classificação «SAE» dos aços. Liga de alumínio.
Ligas
de magnésio. Pó metálico (metalurgia do pó),
Estas aulas tiveram um aspecto prático, para o que muito contribuiu a boa cooperação entre o tenente instrutor e os alunos, ao serem
discutidos assuntos de interesse directo para o trabalho nas unidades
«RCEME» (<<Workshops»); e foram completadas com interessantes filmes coloridos bastante elucidativos, relativos à fabricação e trabalho
do aço.
De entre os assuntos tratados, julgo interessante pormenorizar a
classificação de metais «SAE» (<<Society of Automotive Engineers»)
adoptada no Exército Canadiano.
Baseia-se na classificação dos aços em 7 categorias:
I aço - Carbono
5 - aço - Cromo
2 - aço - Níquel
6 - aço - Cromo-vanádío
3 - aço - Cromo-níquel
7 - aço - Tungsténio
4 - aço - Molybdénio
Cada aço é representado por 4 algarismo, o 1.0 dos quais corresponde a um dos 7 grupos atrás apresentados, isto é, indica o tipo do
aço; o segundo indica a percentagem aproximada dos elementos de liga
predominante;
os dois últimos indicam a precentagem de carbono em
centésimos por cento.
Por exemplo, 2330, na classificação SAE indica um aço níquel
com 3% de niquel e 0,30% de carbono.
Os metais SAE podem ser identificados (além do número na barra)
pelo seguinte código de cores:
(a) - aços-rápidos
.
azul
(b) - aços - carbono
;.
branco
(c) - aços - de liga (para ferramenta)
.
vermelho
(d) - aços - para máquinas
.
amarelo
(e) - aços - SAE e de liga
.
alumínio
(f) - aços -limpos
.
bronze
2 Ferramenta e instrumentos de medida de precisão
Familiarização com as ferramentas de bancada e sua nomenclatura;
leitura dos instrumentos de medida de precisão.
3 - Máquinas-ferramentas
A instrução teórica constou de descrição, tipos, nomenclatura
e
operações que executam as seguintes máquinas: tornos mecânicos, limadores, frezadoras, máquinas de amolar e polir e serras mecânicas;

o
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bem como de acessórios e
ferramentas de corte (sua
escolha, ângulos e folgas
em relação às peças).
As aulas teóricas 30bre máquinas-ferramentas
foram intercaladas com cs
trabalhos práticos, destinando-se a prepararem os
alunos antes de entrarem
em contacto com as máquinas.
Entre os assuntos tratados foram, em especial,
apresentados com certo de
senvolvimento: os tipos de
abrasivos e código das rodas de amolar, e os métodos de trabalho usados

Foto 5 -

343

Limador

nas frezadoras.
A serra mecânica existente na oficina, denominada «Do-All», é uma modema máquina que utiliza 3
tipos de lâminas conforme o
género de trabalho desejado e
que, além de serrar, permite fazer a soldadura eléctrica, topo
a topo, das fitas (lâminas de
corte) quando estas se partem.
A maioria das máquinas
que apetrecham a oficina é de
construção canadiana.
4 - Lições mútuas (conferências pelos alunos).
Constou esta parte da instrução de pequenas conferências
(duração máxima de 30 minu

Foto 6 _ Serra

mecânica

,Do·AII>
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tos) em que os alunos desenvolviam uma lição, de tema à sua escolha
mas de interesse para a instrução na «Artisan Coy».
Por me ter sido pedido, referi-me, na 'minha lição, à instrução nos
cursos de mecânicos-auto
e categorias destes no Exército Português.
B) - Trabalhos oficinais
Os trabalhos práticos oficinais constaram de:

5-

Trabalhos individuais

a-

Execução, no tomo mecânico, de uma peça segundo projecto
distribuído, constando dos trabalhos de tornear cilíndrico
c cónico, facear e
roscar.
b - Verificação das dimensões de uma
peça, empregando
instrumentos
de
medida de precisão.
c - Execução de soldaduras a autogénio
e electrogénio.
Regulação
da
chama do maçarico oxiacetilénico
e seu emprego no
corte de barras
metálicas.
Foto

7-

Torno

mecãuíco

6-

Trabalhos em grupG

Execução,
numa
frezadora, de uma peça com dimensões dadas (trabalho de
facear) e emprego do divisor no fabrico de engrenagens.
b - Execução, num .limador, de uma peça de dimensões dadas.
c - Prática com a serra-mecânica «Do AI!».
d - Execução de trabalhos para prática das principais operações
de forja.
A demonstração dos trabalhos pelos instrutores (feita, em geral,
. pelos «mestres» de cada secção), teve lugar, por norma, antes de cada
um dos trabalhos referidos e, com mais detalhe, nas secções de forja e
de soldadura.
a-

o

«RCEME

OFFICERS

BASIC

COURSE»

345

§ 4.° A Instrução
na «Electronics Coy»
A instrução
nesta
companhia, começou por
uma «revisão» geral sobre electricidade e magnetismo a qual, ainda
que elementar, interessou
pelo aspecto prático com
que as questões foram
tratadas.
Esta companhia de
Fo to 8 _ Geradores
de s iua is : Marconi Ecko
instrução
está apetreStandard (esq.) e Hícsok 188 (dir.)
chada com uma oficina
de rádio-montagem
dispondo de extensas bancadas para trabalho, para numerosos alunos,
com adequada instalação eléctrica (tomadas' de corrente de várias características e ligações de antena e de terra por cada lugar) e depósito,
anexo, corri completo sortido de aparelhagem de medida e verificação,
ferramentas e material diverso
Uma das salas de aula,
trução, está preparada para
completadas as aulas teóricas,

Foto
chas.is

de montagem.
como nas restantes companhias de insa projecção de filmes, com que foram
tendo sido os alunos do curso os operadores do, equipamento 'de
projecção sonora - «Projectors Sound Film Band
H Design 156 Utility» descrito nas instruções canadianas «CAEMEIS».
Refiro-me neste parágrafo, abreviadamente,
às matérias dadas nas aula" teóricas - sobre electrónica, rádio-telefonia e
radar-bem
como ao material de T. P. F., T. S. F.
e radar com que foram fa9 _ Oscilador de audio-frequência
(esq.);
para delllollstrações de modulação (centro);
miliarizados os a Iuno s ,

e oactloacõpic

(CR)_Dumond

""S (dir.)
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dentro do reduzido tempO
destinado a cada assunto.
Nas aulas teóricas foram

versados:
Fundamentos de
electrónica,
rádio - telefoI _

nia e radar
Incluindo:
Noções
.
.
bre
radar.
muito geraIs 50
Suas aplicações e tipos de
Usos do ra-

equipamento.

dar no campo.
2 _ Material

T
de

.

S. F., T. P. F. e Rada_r
Foto

10 -

Analizador

de

som

T. S. F. a) - Emissores e receptores.
Receptor - «Reception Sets Canadian

Manteve-se, na deSl. I a nognação do matena ,
menclatura inglesa.
Ar-88.LF,

(RCA).

«Wireless set Canadian N. ° 29»·
Emissores-Receptores
«W~reless set Cana~ian N.o 58. MKI»·
«Wireless set Canadian N.? 19 MKIlb.
Emissor - «Transmitters Canadian N.: 43 MKIh.
b) - Aparelhagem de verificação e medida.
T. P. F. - Telefones, indicadores e equipamento de linha;
- «Telephone Set F MK I Canadians .
- «Telephone Set D MK V Canadians ,
- «Telephone Sets L».
- «Switch Board UC-IO
Lines ,
- «Frames D & P-IO Wire MK i ]i».
- «Superposing units».
- «Apparatus Carrier Telephone I + I, N." I».
Radar - Equipamento
para contrôle de fogo anti-a éreo (APF:::=

I

-

«Accurate Position Finders}:
«Equipment, Radar, AA N.O 3, MK. I» (APF).
Equipamento para primitivo aviso (ZPI = «Zone Position
Indicators ) .
eEquipment,
Radar AA N.o 4, MK 6, (MZPI).

Bralldard Elqclrlca
EQUIPAMENTOS

EMISSORES-RECEPTORES

PARA O ExtRCITO

EQUIPAMENTOS

E MARINHA

PARA

RADIODifUSÃO

SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO
EM ONDAS
ULTRA-CURTAS
VÁLVULAS

DE EMISSÃO

E RECEPÇÃO

TELEIMPRESSORES CREED E LORENZ

SISTEMAS DE TRANSMISSÃO
DE FOTOGRAFIAS

TELEF.

E RECEPÇÃO

E DOCUMEMTOS

38171/6

_--

LISBOA

AV. DA INDIA

-

MERCEDES-BENZ
DIESEL

o

AUTOMÓVEl
IDEAL
PARA
SERViÇO
INTENSIVO
-.

__

----.

Q U A D R:O

T U B U L A R
FORTEMENTE
TRAVADO
a

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE
As .4 RODAS

REPRESENTANTES:

c.

SANTOS

L O A.

o
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3 - Prática de rádio-montagem
A prática de rádio-montagem constou de:
Execução, por cada aluno, de um posto receptor de uma válvula
(d u P lo diódo - pentódo) ,
segundo esquema distribuido e acompanhado da
lista das principais peças
componentes.
§ 5.0 A instrução na
«Armament Coy»,
I - Métodos de construção e nomenclatura do
armamento de artilharia.
2 - Mecanismos.
3 - Familiarização com o material.
Projecção de filmes.
Estudo prático do mateFoto II _ Osciloscópio de projecçilo Dumont
rial, em especial do see Transmissor-Receptor
portátil n.o 58 MKl
guinte (nomenclatura
inglesa) :
ORD, Q. F. 25 PR MK z, CARR. 25 - PR. MIa
3·45" (~ 88 mm)
3.7 lN A-A Equipment
.
3-7"
(~94 mm)
5.5 lN Medium Eqpt .
5·5" (~I4
cm)
4 _ Maneira de proceder em inspecções e exame do material

5 _ Instrumentos

de contrôle de fogo (F.

c.

1.)

6 _ Armas portáteis (<Small arms»)
Projecção de filmes sobre noções de balística e descritivos do material (<<Aircraft M. G. s Cal. 50»; «Gun Sub-Machine Thomson, 45»;
«A. A. 30 mm»; «Vickers, 303»). Sistemas de arrefecimento. Acessórios
do cano. Demonstração e manejo do lança-chamas, montado em carro
de lagartas «Bren»: «Flame Thrower Transportable N. o 2 M K 2 Mounted
on Universal Carrier>. conhecido pelo nome de «\Vasp» (vespa).
§ 6.
A instrução na ~<Vehicles' Company»
A terminar o curso «RCEME Officers Basic» e após 20 semanas
de trabalhos, iniciou-se. finalmente, a instrução de mecânica e electriU

.
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cidade de veículos automóveis militares.
Digo «finalmente» por supor
ser a instrução sobre veículos o principal objectivo da nomeação para
o curso.
Também, se se admitir constituirem os veículos a mais importante
parte da instrução, talvez não seja no fim do curso a sua localiza~ão
mais apropriada, pois, em virtude da longa duração daquele e do ~:
tenso regime escolar, os alunos, ao entrarem na «Vehicles' Coy> Ja
se encontram um tanto saturados, como prova o facto de, apesar ~o
interesse especial que lhes despertavam os trabalhos nesta CompanhIa
de instrução, ter sido pedida e autorizada a redução do tempo a ela destinado.
Desta forma, a'irtstrução foi prejudicada, pois não podendo ser cortada nenhuma matéria do programa, os assuntos foram tratados com
mais rapidez, tornando as aulas, por vezes, difíceis de seguir e, portanto,
de colher apontamentos,
especialmente no meu caso.
As instalações compreendem duas secções principais: de veíc.ulos
de lagartas e de veículos com rodas; e, ainda: secções de motores DIesel
e de motores radiais; sala de instrumentos de verificação e máquinas. d~
rectificação (<<Precision Room»); sala de projecções e de conferêncIas,
salas de aula especiais para embraiagens,
electricidade,
carburadores, etc.
Junto aos edifícios desta companhia encontram-se os terrenos destinados à prática de condução em veículos de todo o terreno e às operações de recuperação de veículos com pronto-socorro (<<Recovery»).
~
.
ti
ao
Resumem-se, a seguir, os assuntos tratados, sem se fazer dis lDÇ~
entre trabalhos práticos e aulas teóricas, pois pràticamente a instruçao
começou pela distribuição, a cada aluno do curso, da sua caixa de ferramenta.
Como nas outras companhias, as aulas foram completadas com a
projecção de filmes, na maioria americanos,
sobre a descrição das
diferentes partes dos veículos, seus ajustamentos c reparações.
A) - Instrução nas instalações escolares
I - Principies
sobre motores de combustão interna
2 - Desmontagem
e montagem de motores
Motores Ford, Chevrolet, Willys e Dodge.
3 - Verificação e rectificação (<<Precision Room»)
a - Rectificador de válvulas.
b - Rectificador de sedes de válvulas.

o
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c - Rectificador para
e n casq uilhamen to
de pés de biela.
d - Má quinas rectificadoras de cilindros.
~ - Verificadores
de
bielas.
f - Verificadores
de
êmbolos.
g-Máquina
equilibradora (estática e
dinâmica) de rodas «BAR Precision Dy-namic
Balancer».
4 - Orgãos fie, Transmissão

BASIC

r-oto
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Taoq ue ligeiro

M-24

e de utilização

5 - Transmissão «hydra-matic»
Vantagens e inconvenientes.
Transmissão hidráulica.
Transmissão de força motriz; operações mecânica e hidráulica.
Acção da válvula de comando (<<control-valve body»), bombas
de óleo e «servos» _ da frente e da rectaguarda - e do regulador (<<governors ) .
6 _ Princtpios gerais sobre motores Diesel
7 - Sistemas de alimentação e eléctrico
Incluindo: Exame e afinação de carb.uradores Ford, Zenith e Carter.

8 _ Pesquisa de avarias e afinação de motores
(<<Trouble Shooting & Tuning up procedure»)
Utilização do aparelho «WEIDENHOFF
ENGINE ANALIZER».
9 _ Veículos sobre lagartas; motores neles empregados
Motores radiais: funcionamento e construção, lubrificação e regulação
das válvulas.
Motores Cadillac: sua construção e mecanismo das válvulas.
Diferenciais comandados (<<controlled dif.»): princípio de funcionamento e seu exame.
Veios de transmissão.

Travões e direcção.

Lagartas e suspensão.
Blindagem.
Torre. Estabilizador.
7
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Ia _ Características
dos veículos militares
Este assunto foi tratado numa lição, feita
pelo Major Comandante
da «Vehicles' Coy», acompanhada
de projecções,
versando os tipos de características
dos veículos
militares e as suas novas

Foto

13 -

Tanque

médio

tendências.
Apresentam-se,
na
seguinte quadro, as características gerais de alguns
tanques, a que foi feita

M-4 AI GRIZZLY

referência nessa lição.

Tanque
(designação
inglesa)

Cruiser
M 4
Light
M 3 A-I

-

--

I

Pêso

30 Ton.
---

__

---

-20

-Infantry
MKIV

_--

28

-- U. R. S. S.
J. Stalin III

_-

Med. M - 26
(General Pershing)

Bedford

__

Ton.

---------Méteor

--- Ton.

- 6 cíl.

-_----_____-'

--

Ton.

---45

___ --

___:__---

-

a Ibs

-_ --_--

__
53

_

Duplo CadiJIac
240 Hp

Ton.

- --56

- _

-.

German
Panzerkam pfwagen
VI-H

-

75 mim

Ton.

--Cruiser
MK VII

Continental

37 mim

Ton.

-

-----_-

-

---_ -

--39

_--

-'

Continental
c/ arrefecimento po'r ar, 400 II P

75 mim
_--

14,3 Ton.

Light
M 24

_Motor

Armamento

__

122

.

---

Diesel 12 cil.
600 HP

mim

-:-m/m

-

I'

-----Ford GAF
V·8

-'

o
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II _ Recuperação
de veículos
Regras para a remoção de veículos avariados.
Técnica das operações de recuperação (<<Recovery»).
B) _ Instrução no campo

12 _ Prática de condução
Condução de veículos pesados e anfíbios.
No camion anfíbio «DUK» (vulgarmente conhecido por «Duck» =
pato), conduzido por todos os alunos do curso, (dentro e fora de água),
foi feita, com pleno êxito, uma travessia, no lago Ontário, até uma ilha
fronteira à cidade de Kingston, num percurso de cerca de hora e meia
(ida e vo1ta), à velocidade máxima de 20 milhas horárias.

13 _ Prática de recuperação de veículos
Condução e manobras de força com o pronto-socorro «Trailer
Ton. Crane» _ Diamond T - para o reboque de veículos, em dife-

31/
2

rentes posições.
14 - Visita de estudo
Foi feita uma visita, em auto-carro

do exército canadiano,

às

pistas e campos de ensaio de veículos, nos arredores de Otawa.
Este campo dispõe de: pistas cimentadas para ensaios de velocidade
e de consumo e pistas de piso irregular diverso, incluindo blocos de cimento de forma variável, para ensaio de veículos de todo o terreno;
planos inclinados, com diferentes pendentes; e uma plataforma de inclinação variável, para o estudo da estabilidade dos veículos.
As instalações compreendem, ainda, uma oficina onde se fazem
alterações mecânicas aos veículos, as quais, uma vez aprovadas superiormente, são apresentadas às fábricas construtoras, para serem observadas nas futuras operações de fabrico. Entre os veículos que se
encontram neste campo, contavam-se o veículo de lagartas, para transporte de pessoal e abastecimentos sobre a neve «Beaver Snowmobile»
e o camion americano «Reo», de 21/2 Toneladas (do Exército dos
E. U.), nos quais foram transportados, ao longo das pistas, os alunos
do curso.

IV _ O «RCEME Corps».

Sua organização

O «RCEME Corps», corpo relativamente recente no Exército Canadiano, formado em 1944, tem por objectivo assegurar o máximo proveito, em condições de segurança, do equipamento técnico, durante o
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mais longo período possível e dentro da maior economia,
mais reduzido custo de conservação.

isto é, com o

Ele foi formado a partir de 3 corpos já então existentes, para
exercer determinadas funções que lhes estavam atribuídas e as integrar
no novo corpo de acordo com o objectivo atrás referido. Esses três co;
pos que originaram as 3 cores - azul, vermelho e amarelo _ do «RCEM
Corps» são: «RCE» (Engineers),
«RCOC» (<<Ordnance Corps») e
«RCASC» (<< Army Service Corps»).
A formação do «RCEME» obedeceu ao objectivo de promover u~a
direcção mais satisfatória e a coordenação dos serviços de manutençao
. corno dI'e a cançar um uso mais económico
"
do pessoal
e reparaçao,
assim
técnico, do material e do equipamento.
O Quartel General do Exército (AHQ) compreende 3 ramos, ~e
um dos quais - o ramo «Q» (Quarter- Master) _ depende o Coronel DIrector dos Engenheiros Electro-Mecânicos
(DME).
Este tem sob a sua
chefia um Director Assistente para «planos e treino» e, através de um
director delegado (<<Deputy Director»), os Directores Assistentes (AD
ME) para os vários tipos de equipamento e material: Oficinas, Telecomunicações, Veículos e Armamento e, ainda, um delegado administrativo (Staff Capto Adrn.}, conforme o seguinte esquema:
DME

ADME --(Plans

Staff Cap.
(Adm.)

&

Trg.)

(Director Mec. El. Eng,)

_
DDME

(Deputy Director)

ADME

ADME

(WKSp,)

ADME

(Tels.)

(Veh.)

ADME
(Arm.t)

Territorialmente,
o «RCEME Corps» compreende 5 «ComandOs),
cada um chefiado por um tenente coronel e, por sua vez, divi'd'd
I o em
diferentes «áreas» sendo cada urna delas chefiada por um major.
E
Quanto à organização de campanha,
está a cargo do «RC~~
Co rps» divisi
.
t o mecamco
IVlSIOnárino a reparação- e recuperação do equiparnen
,
e eléctrico, que está além da capacidade de recursos das umida de s , mcluindo equipamento ótico , de T. S. F. e de Radar.
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As reparações estão organizadas em escalões, entendendo-se por
escalão o grau de reparação necessário para pôr em condições de serviço qualquer material que tenha sofrido acidente ou avaria.
Os escalões atrás referidos e as reparações por eles executadas são
os seguintes:
1.0 Escalão _ para pequenas
reparações, substituições e ajustamentos, que podem ser levados a cabo nas linhas das unidades e com o
emprego de ferramentas atribuídas às próprias unidades e pessoal do
«RCEME
2.0

Corps» a elas adido.
Escalão _ para reparações

por substituição

de secções com-

pletas do material (<<assemblies»).
4. ° Escalão _ reparação de secções pela reparação e substituição
das suas partes componentes, bem como manufactura limitada de peças
componentes; maiores programas de recuperação (<<Overhaul»).
Como esclarecimento, devo referir que não foi considerado o 3. ° Escalão no estudo da organização do «RCEME Corps» que teve lugar no
curso; porém as instruções «CAEMEIS» (<<Canadian Army Electrical
and Mechanical Engineers Instructions») consideram que o 3·° escalão
tem uma função complementar do 2.°, sendo o seu principal papel a
reparação das secções de material substituídas no 2.° escalão.
Indicam-se, a seguir, as unidades do «RCEME» que executam os
diferentes escalões de reparação:
1.0 Escalão _ L.A.D.'s
(Destacamentos ligeiros de socorro)
2.0 Escalão _ Inf. WKsp. (Oficinas de Infantaria)
Arm'd WKSp. (Oficinas de Couraçados)
Medium WKSp. (Oficinas Médias)
Adv. Base WKSp. (Oficinas-base avançadas, semi-rnóveis)
Base WKSp. (Oficina Base)
Ad. Base WKSp. (Oficinas-Base avançadas)
Além dos escalões, a que atrás nos referimos, há, ainda, a considerar, as linhas que não se devem confundir com aqueles e que se referem à localização das unidades assistidas pelo «RCEME CORPS».
As unidades de reparação e recuperação do «RCEME» são referidas como unidades de 1.\ 2.a, 3." e 4." linhas, de acordo com a classe
4.° Escalão -

de trabalho que elas realizam.
Dentro da Divisão, são unidades de 1.' linha os Destacamentos
Ligeiros de Socorro _ LAD _ (<<Light Aiding Detachments») e as Ofi-
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cinas Ligeiras Anti-Aéreas, Tipo A - LAA WKSp _ (<<Light Anti-Aircraft Workshops, Type A;); são unidades de 2.& linha as Oficinas de
Couraçados e de Infantaria divi~ionárias, as quais são completamente
móveis e têm adida uma secção de sobressalentes (<<Spare parts») pertencente ao «RCOC» e controlada por este corpo, mas sob o comando
do «RCEME WKSp.».
As oficinas fixas das diferentes áreas territoriais (<<Area W:KSp.»)
são consideradas de 2.& linha.
São unidades de 3. linha as Oficinas Médias (<<Médium W:KSP»],
as quais são completamente
móveis e têm administração própria; s.ao
semelhantes às Oficinas de Infantaria e Couraçados, mas numa maior
escala, possuindo uma grande variedade de maquinaria auto-transportada, gruas móveis, etc.
As unidades de 4.~ linha são, finalmente, as Oficinas-Base: «Minor
Base WKSp» e «Major Base WKSp».
O Comandante do «RCEME» divisionário (<<CREME = Commander of the RCEME»), que é um informador técnico do Comandante ~a
Divisão, está normalmente
adido ao Quartel General Divisionáno
R

(<<Div.H.Q.») ele exerce contrôle técnico sobre todas as unidades de
«RCEME» na divisão e é o chefe das reparações e dos serviços de recuperação (<<Recovery») dentro da Divisão.
. .
As divisões couraçadas (<<Arm'd Div.») compreendem duas OfiCInas de couraçados (<<Arm'd WKSp») enquanto que as Divisões de Infantaria compreendem 3 Oficinas de Infantaria (dnf. WKSp»).
Além destas Oficinas, as divisões, tanto couraçadas como de infantaria, compreendem os «LADs» e os «LAA WKSp» atrás referidos.
Ao escolher no campo a localização duma oficina (<<WKSp Site»),
dentro da área de manutenção da Divisão (<<Div. Maintn. Area») =: defendida e composta por ·todos os serviços do ramo «Q», compete a um
grupo de reconhecimento
chamado, abreviadamente,
«W:KSp Re~ce
Party» , constituído pelo oficial comandante da oficina, sargento aJudante (<<Coy Seargent Major») e um representante de cada secção d.as
oficinas, proceder ao reconhecimento do local ou locais aconselháveis,
após o que o referido grupo tem uma reunião com um representante do
«CREME», para a escolha definitiva do local e preparativos para a
ocu pação do mesmo.
Os factores
guintes:

a serem considerados

na escolha

do local são os se-

o
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Eixo de avanço; bom acesso das tropas a servir; estradas de entrada e saída com o piso em boas condições (dureza); oficina em local
elevado, de forma a garantir uma conveniente drenagem do terreno;
cobertura natural (árvores, etc.); possibilidade de dispersão dos veículos; fácil acesso às estradas principais; não existência de alvos importantes nas proximidades; facilidade de defesa.
Não descemos, neste artigo, ao detalhe da constituição das unidades «RCEME» nem às normas do seu funcionamento e relações com as
unidades de onde provém o material a reparar, (o que consta das Instruções do Exército Canadiano eThe RCEME Operations Manual»)
mas, a título informativo, indicam-se a seguir, as secções que constituem
uma oficina de couraçados (<<Arm'd WKSp»):
Secções: G = Armamento de Artilharia (<<Guns»)
W = Armas portáteis e metralhadoras
(<<Sma]] Arms

&

Mach. Guns»)
V = Veículos, sobre rodas (<<Weeled Vehicles»)
T = Tanques (<<Tanks; Tracked vehicles»)
Z = Telecomunicações (<<Teles»)
R = Recuperação «<Recovery»)
S = Armazém (<<Stores»)
A disposição das várias secções oficinais e dependências da direcção,
recepção e entregas, etc., obedece, nas várias unidades permanentes
do «RCEME Corps» a uma planta tipo.
Na Foto 14 apresenta-se um modelo de oficina, vendo-se,
no 1.0
plano, o corpo da direcção e recepção e entregas
(secretarias e gabinete do
comando no 2. o piso) e,
na parte central do corpo
principal,
a secção dr
montagem, ao fundo da
qual se encontra o Armazém (<<Spare Parts»). Nas
partes laterais vêem-se as
dependências de s ti nadas
às restantes secções.

Foto '4 -

Modelo

de Oficina

do «RCEME

Corps-
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Considerações

finais

Ao passar em revista as notas que constituem este artigo, e que é
uma adaptação de parte do Relatório por mim elaborado acerca do
Curso, o leitor de certo depreendeu,
até pela designação «RCEME
Officers Basic Course», que este curso tem por fim e, como tal, foi organizado, o treino dos oficiais do «RCEME Corps» nos conhecimentos
básicos que necessitam para o desempenho das suas funções.
.
As obrigações (<<duties») destes oficiais, quer técnicas, quer táctIcas, nas várias situações em que as exercem _ nos Estados Maiore:,
como Comandantes das Unidades permanentes
(<<Home War Estabhshments») ou das unidades móveis (<<RCEME in the Field») ou, ainda,
fazendo parte de Comissões de Inspecção, encontram-se definidas ~as
Instruções do Corpo de Engenheiros Electro-Mecânicos
do ExércIto
Canadiano: «CAEMEIS».
Como engenheiros, eles dirigem e fiscalizam as reparações, dentro
duma organização estabelecida (<<Workshop's procedures»).
~
Quanto às suas funções tácticas, além do comando e administraçao
das unidades, têm, por exemplo, a seu cargo, a escolha, no campo, dos
locais destinados à instalação das oficinas móveis, bem como a preparação da sua defesa.
.
Dentro desta ordem de ideias e sob o princípio de que o técnico m~litar «acima de tudo é um soldado», não é de estranhar que as 3 primeIras semanas do curso tenham sido de instrução geral militar (<<G.M.T.»).
Considero esta I.· parte do curso como uma «recruta», que prec~deu o curso prôpriamente
dito e que me deu o ensejo de um pr~v!O
contacto com os instrutores, sua forma de expressão e de conduzir a mstrução. Nesta fase tive de me integrar na táctica canadiana, tendo tido a
oportunidade,
creio que inédita, de, a título de treino, ter comandado
uma companhia de canadianos, nas suas evoluções no «Drill Hall».
Ainda, sob o princípio verdadeiro de que o oficial, especialmen~e
deste corpo, deve estar apto a instruir em condições de óptimo rendimento, uma semana foi destinada à «Técnica de Instrução» que, de
facto, deve assentar em bases seguras e pré-estabelecidas e não ser abandonada ao livre arbítrio da aptidão pessoal.
Já me referi, ao tratar da instrução recebida nas várias companhias da «RCEME Schools , à utilização de filmes técnicos sonoros, alguns coloridos.

o
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A projecção destes filmes precedia, por norma, o contacto com o
material de que tratavam ou, no caso de assuntos teóricos, completava a exposição dos instrutores, sendo, por vezes, exibidos mais que
uma vez.
Alguns dos filmes projectados eram canadianos (por exemplo, sobre armamento), mas, mais frequentemente, foram utilizados filmes do
Exército dos Estados Unidos da América.
Na generalidade esses filmes eram considerados confidenciais.
A título informativo, julgo interessante notar que existem filmes
de divulgação técnica, em português, editados para o Brasil pela «Encyclopedia Britanica Films Inc.», Wilmette, Illinois, U.S.A.
No decorrer do curso, a instrução em cada companhia era dada
sob a responsabilidade
e orientação do respectivo Comandante e segundo a direcção superior do major Chefe da Instrução (<<Chief Instructor») .
Por vezes, os Comandantes de Companhia davam parte da instrução, mas, normalmente esta era dada por subalternos (Tenentes) no
que. se refere a assuntos teórico-práticos e de organização, e por Sargentos (e cabos, em alguns casos) ao tratar-se do contacto mais directo
com o material e aparelhagem, ajustamentos e métodos de reparação.
Estes Sargentos e cabos instrutores encontram-se especializados,
só dando instrução sobre um determinado assunto ou tipo de material,
tendo, por exemplo, sucedido que a instrução de carburadores foi dada
por dois instrutores, cada um espeoializado em determinadas marcas.
Se bem que só em alguns casos tenham sido distribuídos «préciss
Com a matéria versada nas aulas, era facultada aos alunos a requisição,
nas bibliotecas das companhias de instrução, dos livros e manuais nelas
existentes, os quais, por norma, eram indicados pelos instrutores.
Em alguns casos porém e, em especial, no que se refere a veículos,
em virtude de os assuntos tratados se encontrarem dispersos por grande
número de manuais e instruções e de o tempo ser bastante limitado,
faltaram, sobre alguns assuntos, elementos para estudo que, particularmente, no meu caso de único aluno português e «estrangeiro», teriam
sido muito úteis.
A cooperação entre alunos e instrutores foi muito boa, encontrando
sempre os primeiros oportunidade para, dentro do tempo disponível,
esclarecer dúvidas em assuntos de interesse, relacionados com o tema
das lições.
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A crítica dos instrutores era feita pelos próprios alunos, ao terminar a instrução em cada companhia, tendo cada aluno que preencher,
sem assinar, uma folha impressa referente às qualidades de cada instrutor.
Essas folhas, depois de preenchidas,
eram apreciadas pelo
Comandante de Companhia.
Julgo interessante referir o cuidado com que os instrutores se asseguravam, durante as aulas, da comodidade dos alunos, verificando as
condições de ventilação, iluminação e aquecimento.
Ao terminar estas simples notas sobre o curso que frequentei no
Canadá, desejo manifestar o meu reconhecimento pela excelente camaradagem com que me-distinguiram os meus onze colegas de curso (todos
canadianos) durante os trabalhos escolares, nas ocasiões festivas ou de
descanço, no exercício de desporto e, até, quando, em virtude do acidente que sofri, me encontrei lesionado, no Hospital.
Sem desprimor para os outros oficiais da Escola, pois em todos
encontrei o mesmo espírito de cooperação e de bom humor, desejo,
também, prestar as minhas homenagens ao Snr. Coronel J. R. Dunlop,
ilustre comandante da «RCEME School» e distinto oficial, a quem devo
as melhores atenções .
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VIII- Normas de pesquisa e limpeza
31 - Generalidades
Esta missão é delicada e perigosa,
pessoal a ela destinado é seleccionado.

e por isso em alguns exércitos o
Uma das profissões mais apro-

veitadas foi a dos caçadores furtivos.
O pessoal dos grupos de pesquisa e limpeza:
_ deve ter um conhecimento profundo de explosivos e artifícios;
_ deve ter sido especializado no funcionamento e no desarmar das
espoletas inimigas, quer mecânicas, quer químicas, quer eléctricas, etc.;
_ convém que conheça os elementos da electricidade

e da constru-

ção de edifícios;
_ convém que seja corajoso, abnegado, desembaraçado,
calmo, e
possua sentidos bem apurados, sendo capaz de manter a concentração do espírito durante certo tempo;
_ no cumprir desta missão há dois momentos particularmente perigosos: aquele em que se procura por a descoberto a armadilha,
e aquele em que se tenta tomá-la inofensiva.
O primeiro é inevitável, procurando-se reduzir quanto possível os riscos mediante a observação duma série de regras.
O segundo é evitável, desde que se provoque a destruição
pura e simples da armadilha, uma vez devidamente abrigado
o nosso pessoal.
Contudo a destruição só se deve empregar obtida a autorização superior, e isto por 2 razões basilares:
_ porque recolhendo as armadilhas intactas, é possível
estudá-las e desse estudo colher ensinamentos;
_ porque a destruição pode causar prejuízos materiais inconvenientes.
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32 - Normas de pesquisa
- coleccionar todas as informações que for possível obter;
- ter bem presente as impressões já registadas, e a experiência já
adquirida, sobretudo, quando o foi na mesma área;
- examinar previamente com a máxima atenção a zona ou recinto
a pesquisar, focando especialmente:
- zonas inexplicàvelmente
desprovidas
de obstáculos;
- objectos deslocáveis e peças móveis (cadeiras, portas,
etc.);
- objectos que ocultam outros (quadros, almofadas, tapetes, etc.);
_. objectos ou locais com indícios de pequenos trabalhos
recentes (mosaicos deslocados, estradas reparadas,
etc.) ;
- objectos que atraiam instintivamente
a intervenção
humana (coisas fora do lugar, gavetas abertas, canetas, obstruções em estradas, etc.);
- locais de uso ou passagem obrigatória ou muito possível (escadas, corredores, W. C., bombas de gasolina, fontes, etc.);
- zonas ou locais onde a pesquisa será difícil (vaus, etc.):
--

-

-

escolher os locais onde se podem pousar as mãos e os pés sem
perigo;
observar atentamente e nunca por períodos muito longos (revezar frequentemente
os pesquisadores);
não distrair a atenção com chamarizes;
nunca ter gestos violentos ou bruscos; não arrastar os pés; não
prender o vestuário ou as armas nos móveis, etc.;
nunca carregar, ou descarregar, um ponto suspeito; nunca cortar
um fio tenso; nunca puxar um fio frouxo; antes de cortar um
tio examinar os seus 2 extremos;
ao empregar a sonda, nunca exceder um ângulo de 45°;
nunca ligar a corrente para uma povoação que se ocupar, ou pôr
os seus motores fixos em marcha, sem pesquisa ou evacuação
prévias;
não se deixar iludir pelas falsas armadilhas, pela demora no aparecimento das primeiras, nem pelo número elevado já encon-
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(<<numa casa tanto podemos

encontrar

uma armadilha

como vinte»);
-- desconfiar não só do local ou objectivo suspeito, como também
da zona que o circunda (<<épreferível demorar tempo a ficar
com dúvidas»);
__ sinalizar imediata e claramente todo o local não pesquisado
fundo e toda a armadilha não neutralizada.

a

33 -- Normas de limpeza
r.o __ Caso em que se pretende levantar a armadilha:
Uma vez descoberta a armadilha procura-se localizar completa
mente todos os elementos (fios, disparadores, cordões ou fios condutores, cargas, etc.).
Não esquecer que:
__ o mesmo disparador

pode funcionar

sob mais de uma acção

iniciadora;
-- ele pode ser actuado por mais de um elemento;
-- estar combinado com outro ou outros;
-- ele próprio estar armadilhado;
__ e ainda que a carga pode ser actuada por mais dum disparador.
Tudo isto implica o exame não só de todos os elementos da armadilha, mas ainda dos mesmos em todas as faces.
Deve seguir-se a ordem operatória esquematizada
no quadro' da
página seguinte.
2.0 __ Caso em que se pretende a destruição da armadilha.
Quando o levantamento duma armadilha não é possível ou desejável, destroi-se total ou parcialmente (destruição do disparador, v. g.).
Assegurar a protecção do nosso pessoal, não só contra a explosão em
si, mas também contra os seus efeitos previsíveis.
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Se houver razões para suspeitar que as cargas são tóxicas ou incendiárias, tomar as precauções devidas.
Os processos normalmente empregados para a destruição das armadilhas são:
As

empurrar com uma vara comprida;
puxar com um gancho ligado a um arame ou a uma corda;
por simpatia (cargas de 50 a roo grs. de TNT);
com meios de ocasião (gados, lança-chamas, etc.);
Figs. 27 a 29, parecem suficientemente explícitas.

Fig. 28

34 e limpeza

Constituição,

equipamento

e actuação dos grupos de pesquisa

1.0 _
Constituição: os grupos devem ser muito pequenos, e densamente enquadrados.
No caso dos Sapadores de Assalto o grupo básico é a Secção (8 praças), comandada por um 2. ° sargento ou furriel (normalmente),
ou por
Um oficial especialista (armadilhas de tipo desconhecido ou muito perigosas) .
A Secção divide-se em sub-grupos de 2 homens.
2.° - Equipamento:
os homens devem trabalhar de capacete de
aço, sem armas, com o equipamento o mais simplificado possível, mangas arregaçadas, e fardamento bem cingido ao corpo.
Em cada sub-grupo de 2 homens deve haver:
I alicate estrangulador
- bocados de giz de cores
I tesoura bem afiada
- I apito
I chave de parafusos
- 2 cordas de 50 m. cj gancho
I lanterna
eléctrica
- fita isoladora
I espelho de bolso
- cordel
I sonda
(ou I sabre)
- fósforos
- cavilhas e arames de vários diâmetros e comprimentos
8
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Em cada Secção deve haver além disto:
I apito para o Comandante
,de Secção
- I explosor manual para 10 detonadores
I vara comprida
2 picaretas de cabo curto
I pesquisador
de minas de haste curta
I carga portátil n.? 27 ou n.? 28
- alguns petardos de TNT
- colecções de taboletas de sinalização de locais
Cada Pelotão disporá ainda de:
- caixas de destruição, de Pelotão - granadas incendiárias
- caixas de carpinteiro, de Pelotão - extintores de incêndios
- cargas portáteis de electricista
- telefones e postos BC-6rr
estes destinam-se
a estabelecer comunicação
entre qualquer
homem que vá tentar a neutralização duma armadilha nova
ou muito perigosa, e o pessoal que regista as suas declarações.
- colecções de taboletas de sinalização de zonas
- arame farpado, arrochos, luvas de couro, estacas, pregos, tesoura corta-arame
3· ° - Actuação: A Secção não deve ser desmembrada (é preferível
conservar homens de reserva); nem o trabalho duma Secção se deve
sobrepor ao de outra.

Fig ~9
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A Secção trabalha toda ao alcance de vista ou de ouvido do seu
comandante e sob seu contrôle efectivo e rígido.
Cada edifício de dimensões normais não deve, em regra, ser pesquisado por mais duma Secção de cada vez.
Em campo aberto, afastar as Secções duma distância tal que uma explosão
inesperada
atinja quando
muito a Secção que a provocou.
Em cada sub-grupo de
homens, um pesquisa c
outro auxilia. Devem revezar-se a espaços de tempo
não superiores a 20 minutos.
Cada sub-grupo
pesquisa dependências
diferentes.
2

A descoberta duma armadilha é 'assinalada à voz
ou por um sinal convencionado de apito. O comanFig. JO
dante da Secção dirige-se ao
sub-grupo e faz abrigar (ou sair do edifício) (8) os homens restantes.
Dará depois as ordens sobre o tratamento a aplicar à armadilha (destruição, levantamento,
ou simples sinalização).

IX -

Artifícios

luminosos (9)

35 - Foram usados na última Guerra em vários Exércitos estrangeiros diversos modelos de artifícios luminosos, alguns dotados de pára-quedas (Fig. 30).
Destinam-se os mesmos a iluminarem o campo de batalha quando
o inimigo procura aproveitar a noite para acções de surpresa.
A ideia
(') Ao abrigar-se ou retirar-se o pessoal aproveitará
pesq uizadas.
(') Designação americana: Trip-flares.

apenas as zonas já
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não é nova; constitui porém novidade a utilização de disparadores,
como os que descrevemos, para actuarem os artifícios; essa é de resto
a razão, porque neste estudo ficam referidos.
Em tempo de paz têm sido aproveitados
armazéns, etc.

x-

para a guarda de quarteis,

Conclusões

36 - Espero ter conseguido demonstrar a necessidade de difundir
não só na Engenharia mas também nas outras Armas, os conhecimentos
relativos a armadilhas explosivas, tóxicas e incendiárias.
37 - Deverão caber à E. P. E., salvo melhor opinião, o estudo
e a impulsão ini·cial. Na Engenharia, estes conhecimentos passariam a
fazer parte taxativamente
dos seguintes cursos:
- Comandantes de Companhia;
- Alferes Tirocinantes;
- Curso de Sapadores;
- Curso de Oficiais Milicianos:
- Curso de Sargentos Milicianos.
Parece possível obter - e isso é indispensável à eficiência da instrução - os manuais da instrução e os modelos regulamentares
dos
Exércitos americano, inglês, espanhol e alemão, pelo menos, já que os
russos são tão discretos ...
Claro que temos de saber explorar a fundo as possibilidades do
nosso material de armadilhas e minas. Contudo seria trágico erro esquecer que as minas e armadilhas que um dia teremos de desarmar
(e em perigo de vida) não serão as nossas _. mas as estranhas ...

38 - Tudo o que se disse implica, sob pena de esterilidade,
nição e regulamentação

o

ataque

da doutrina

portuguesa

é o fogo em marcha,

que se desloca,

a defesa é o fogo

a defide minas e armadilhas.

a manobra

é o fogo

que detém.

Marechal

PÉTAIN
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Boletim da Engenharia
INSTRUÇÃO DE OFICIAIS
NÃO ARREGIMENTADOS
De 28 de Julho a 9 de Agosto, decorreu o período de instrução anual para
os oficiais de engenharia não arregimentados.
Desta vez, dirigiu os trabalhos, Sua Ex." o Brigadeiro Francisco dos Santos Caravana, Inspector das Tropas de Transmissões, com o saber e a proficiência que lhe são de há muito reconhecidos, tendo resultado uma quinzena cujas
manhãs foram ocupadas com interesse e utilidade para quantos tiveram ensejo
de acompanhar os vários aspectos da instrução.
Sucessivamente, Sua Ex.a. focou e analisou diferentes missões da engenharia, na sua a.plicação táctica, de modo a realçar a colaboração da Arma nas
diversas situações de campanha e a fazer ver a importância daquelas missões
no plano de actuação das G. U.
Desejamos destacar a conferência que o Ex ."!" Major Risques Pereira realizou no B. T., acerca do que ele próprio viu e aprendeu na América, durante
a frequência do curso eSignal Officer Advenced Course» e na qual fez referência
especial ao que foi o exercício «Logex 52" Pelos pormenores postos em relevo,
por alguma novidade trazida, mas sobretudo pela forma de exposição, o conferente manteve, de princípio a fim, a curiosidade e o agrado de todos.
A propósito do exercício final das E. R. das unidades do G. M. L., realizados, como se sabe, na região compreendida entre ESTORIL-CASCAIS e a
vertente sul da Serra de Sintra, e no qual as unidades de sapadores e de transmissões actuantes foram nomeadas pelo R. E. J, houve ocasião de visitar os
trabalhos efectuados pela engenharia e assistir, depois, de locais bem escolhidos,
ao desenvolvimento do contra-ataque previsto no tema do exercício.
Depois, na Escola Prática ela Arma, assistiu-se também ao exercício fina.l
ela E. R., cujo tema objectivou uma travessia cio rio Tejo, à viva força, que s('
revestiu de uma flagrante realidade, corno habitualmente e é do domínio geral.
Na operação participaram sapadores de assalto e pontoneiros; foi conquistada, na margem atacada, uma posição inimiga organizada defensivamente e em
moldes de exigir as mais poderosas actuações dos sapadores. O exercício, que
decorreu de forma impressionante pelo valor das armas utilizadas, pelo rigor
da forma actuante de cada um e pela boa sequência das suas faces no desenvolvimento da acção, Iôra adiado para () dia seguinte àquele para que estava previsto, precisamente para que os oficiais não arregimentados o pudessem presenciar _ e valeu a pena, na opinião de todos, pois até Sua Ex. o General
Comandante da 3." R. M., que se dignou honrar as festividades com a sua presença, esteve francamente interessado e agradado por quanto viu.
R
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No final, verificando-se que nenhum desastre pessoal sucedera, teve lugar
um natural regosijo aliado a urna ligeira admiração, dado o verdadeiro risco que
todos os actuantes correram.

•••
REGIMENTO DE ENGENHARIA N.o

I

No passado dia 16 de Julho, Sua Ex." o Subsecretário de Estado do Exército, dignou-se inaugurar as instalações para praças, do Posto da Damaia do
Destacamento da Estrada Militar, no Recinto de Segurança Sacavém-Caxias.
Aguardavam a sua chegada: a Guarda de Honra, constituída por urna companhia do R. E. I; Suas Ex.v os Generais Administrador Geral do Exército,
Governador Militar de Lisboa, e Director da Arma de Engenharia; Brigadeiros
da Arma; Comandante e Oficiais da Unidade e demais convidados.
Após os cumprimentos, Sua Ex." procedeu à inauguração das instalações,
feitas quase exclusivamente com mão de obra militar. Seguiu-se uma visita as
máquinas-ferramentas em parada e às antigas instalações do pessoal, na barraca
Niessen, actual parque de material.
Durante o lanche servido na Sala do Soldado, falaram os Comandantes do
Destacamento e do Regimento e Sua Ex.a o Subsecretário, sobre os problemas
existentes.
Finda a cerimónia, Sua Ex.v, acompanhado por todos os presentes, dirigiu-se ao quartel do Centro de Instrução do Regimento, na Pontinha, onde procedeu a uma rápida visita, tornando conhecimento de diversos assuntos Je
grande interesse para a Unidade.

•• •
O CAPITÃO DO Q. S. A. E.
HORÁCIO SOARES FILIPE
Com 54 anos, faleceu no dia I6 o nosso camarada Cap. Horácio Soares
Filipe, que, pertencendo ao R. E. T, estava desempenhando serviço no Comando
Geral da Aeronáutica Militar.
Oriundo da Arma de Engenharia, pois assentara praça no B. P., em 1919,
ali prestou serviço até 1938, ano em que teve ingresso no oficialato.
Foi então colocado na E. P. L, em Mafra, onde se conservou até à sua
promoção a capitão, sendo então colocado na E. P. E.
Para auxiliar a recepção do material aeronáutico, foi mandado prestar serviço na Base Aérea n.o 2, sendo durante esse tempo transferido para o R. E. J,
onde, no entanto, não chegou a prestar serviço.
Da sua folha de matricula constam vários louvores, quer como sargento,
quer como oficial, pelas suas qualidades de trabalho, zelo e dedicação pelo
serviço.

• ••
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ORDEM DO EX~RCITO

MUDANÇAS

DE SITUAÇÃO:

Apresentado _ Coronel, na reserva, Heitor Mascarenhas InglOs
de regresso do Ministério do Ultramar
Adidos
- Major, Elias de Almeida Cabral
nomeado professor efectivo do 1. P. P. E.
Tenente, Vasco dos Santos Gonçalves
nomeado instrutor de táctica de engenharia, da E. E.
Tenente supranumerário, [orge Teixeira Pintcntrl ,
do Ext. D. 1\1. F. E.
para desempenhar comissão de serviço militar no Estado .la
Reforma
Reserva

índia
_ General, Ruy Viterbo Fragoso Ribeiro
Major do Ext. Q. A. E., José Malaquias
_ Capitão, adido, Domingos Duarte Belo
Tenente do Q. S. A. E., Ver,ssimo Pereira da Rosa, da E. P. E.

PROMOÇÕES:

Major, o Capitão, Artur Augusto Lopes (para a E. P.E.)
do Ext. Q. A. A., o Capitão do G. C. T. A., Manuel

de Ascenç.j,,-,

Campos
Capitão, o Tenente, António Alves Avila de Melo (no B. T.)
Alferes, o Asp. a Of., Amilcar Lopes Martins (para a E. P. E.)
do Q. S. A. E., o sarg-aj., Januário Rodrigues Pereira

(para o

B.C.F.)

COLOCAÇqES

E TRANSFERtNCIAS:

Ten.-Cor., Manuel da Conceição Gomes, na E. P. E.
Caetano da Cunha Reis, no 1. T. S.
no quadro, Manuel Brás Martins, na D. A. E.
Major, Elias de Almeida Cabral, da E. P. E.
nomeado prof. efectivo do 5.0 grupo disciplinas, do 1. P. P. F.
Vitorino Marques Esparteiro, Chefe da secretaria da 1. S. A. E.
Tenente do S. A. M., António Augusto de Almeida Melo, na E. P. E.
do Q. S. A. E., Jaime Horácio Pinto Guedes, no R. E. 2
Alferes, Carlos Alberto Monjardino Coelho da Costa, no R. E. 1
João Orlindo Almeida Pina, no R. E. 2
José C. P. de Saca dura Botte Corte Real, no B. T.
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do C. E. M., Manuel
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condecorado

Alcobia

com a medalha

Veloso

de mérito

militar

da

classe

2.a

do C. E. M., Manuel Avelino

Barreira Antunes
Capitão, Humberto Lopes Gonçalves Garcia
Asp. a Of. mil., Alípio José de Sena Cardoso Pinto
1.0 Sargento
da E. P. E., Armando
Vieira
2.° Sargento
do G. C. T. A., Manuel Ferraz
Furriel do G. C. T. A., João Ferreira
Major,

pela

forma

tendo

como actuaram,

cooperado,

comemorações

para

elo encerramento

elo C. E. M~, Kaulea

Capitão,

fazendo

do acampamento

ou com ela

ele Fátima,

nas

elo Ano Santo

Oliveira de Arriaga

agraciaelo pelo Ministro da Defesa
elalha de mérito militar
LOS

da comissao,

parte

instalação

Nacional

com a 3." classe da me-

José Joaquim
Hermegildo de Figueiredo

Sargentos,

condecorados

com a medalha

de mérito

militar

da 4." classe

DETERMINAÇÕES:

Enquanto

se mantiverem

Macau,

aos militares

são de serviço
de frequentar
bada

as guarmçoes

europeus

nas

referidas

-

serviço nas tropas
ela La D. G.).

para

que

efeito

a prestação

com boas informações

elo Estaelo

sargentos

guarnições,

escola ele recrutas

como escola de recrutas

ele reforço

oficiais,

da Jnd ia e

e praças -

não

tenham

ele promoção,

pode ser aver-

ele caela período
na instrução

em comis-

possibilidade
ele um ano .le
(2.a Rep.

do Q. P.

DECLARAÇÕES:

I)

Coronéis,

Flávio José Alvares dos Santos
E duardo Pires

terminaram
aptos
2) Coronel,

o curso de altos

e passam

obtenelo

de coronéis

a classificação

(li>

tirocinaelos

Virgilio Garcia Braga

na reserva,

eleixou

comanelos,

a ter a designação

de prestar

serviço

nas

O. G. M. E.,

passando

a prestá-.»

na D.A.E.
3) Ten.-Cor.

elo C. E. M., Carlos Miguel. Lopes

frequentou
Paris:

com aproveitamento
o curso

logístico

elos

adaptada),
cito Divisão,

completo
escalões,

Exército

da Silva Freire

na Escola

comportando
Grupo

de

Superior

ele Guerra

de

o estudo

operacional

e

Exércitos

(C. A. T. A. C. adaptado),

com a duração

de 2 anos

(F, A. T. A, C.
Corpo

(I950-T951);

de Exére o Curso

BOLETIM

Superior

4) Major,
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Inter-Exércitos,

combinadas
quatro

DA

comportando

nos altos escalões

o estudo

do comando,

instalações

Adriano
nomeado

e obras

nos edifícios

fazer parte

lecimentos

de uma

mecânica

de um plano dI)

militares

Vieira Coelho dos Santos
para

blema da lavagem

Macedo
comissão

das roupas

para

estudo

das unidades

Belga com o grau de oficial da Ordem
as respectivas insígnias.
7) Capitão do C. E. M., Silvino Silvério
frequentou com aproveitamento

idóneo

no quadro
do capitão

lectivo

de capitães

o serviço

de 1951-r952,

Maria Rocha Simões
do estado-maior,

da Arma imediatamente

T.O

12)

[.0'

para oficiais.
sargento do B.C.F.,
Raúl Lopes
desistiu da matrícula
na E. C. S. no ano
Sargentos,

nomeados

fica
à es-

Silva y Aranda

10) Alferes, Carlos A. Monjardim Coelho da Costa
nomeado para a frequência do curso de sapadores
Ir)

e usar

Marques

para

Henrique

II,

no ano de 1944 o curso de cripto-

com a classificação final eDistinto»
9) Tenente, com o curso do Estado-Maior,
Francisco
por ter sido julgado

pelo Governo

de Leopoldo

grafia.
8) Tenente, Francisco Maria Rocha Simões
concluiu o curso do estado-maior
no ano

colocado

do proe estabe-

militares

6) Capitão, José Francisco Correia Leal
é-lhe permitido
aceitar a merc€- de ser agraciado

querda

de

meses, no ano de 1952.

na reserva, Anastácio Guerreiro de Brito
continua a fazer parte da comissão para estudo

5) Major,

das operações

com a duração

lectivo

de engenharia

de

1952-1953.

José António Moço (E. P. E.)
António Ciaudino de Sousa (R. E. 2)
Gregório Lourenço Grenho (E. P. E.)
José Fernandes Go!weia Neves (R. E. r)
para a frequência

do

1.0

ano do curso da E. C. S.

OBITUÁRIO:

Major

do

(r5-VI-952)

Ext.
.

Q. A. E.,

na

reserva,

Joaquim

Tomás

Nunes

Pires

Da, nossa Revist«
-

E903

CAMPO ENTRINCHEIRADO
DE LISBOA = O Sr. Ministro da Guerra, Ex.?" General Pi
menteI Pinto, imprimiu no ano económico findo um grande desenvolvimento
à construção, organização e artilhamento das obras do campo entrincheirado de Lisboa, que merece ficar registado.
Estavam em 1901 entregues ao governo do campo entrincheirado os fortes de Monsanto,
Caxias, Monte Cintra, Bom Sucesso e S. Julião da Barra e o reduto do Alto do Duque.
Estavam
em construção
outros fortes e baterias
(algumas já artilhadas),
mas em demorado
conclusão.
O aceleramento ültimamente imprimido, tornam o ministro que o promoveu, credor do
reconhecimento c agradecimento da nação: foi elevada a 100 contos de reis a verba a dispendcr
com a construção de novas fortificações e seus aquartelamentos.
A inspecção do serviço de engenharia do campo entrincheirado,
entregou: em Novembro
de 1901 o forte da Ameixoeira pertencente
à defesa terrestre da capital, que passou a denominar-sr
forte D. Carlos I; em Maio de J902 o recinto de segurança
e estrada militar envolvendo
Lisboa
a uma distância média de 10 km. desde o forte D. Luiz I (Caxias) ao íorte lVIonte Cintra;
e.n
Junho, o forte Duque de Bragança situado na foz do Tejo; e em julho a bateria Rainha Amélia
(anteriormente
da Praia) pertencente
ao sector interior da defesa do porto de Lisboa.
O recinto de segurança e estrada militar do sector norte do campo entrincheirado de Lisboa
tem cerca de 34 km. de desenvolvimento;
entre os fortes D. Luiz I e D. Carlos r passa a ribeira do
JamOr e ocupa a serra de Alfragide, e entre os fortes D. Carlos I (' Monte Cintra ocupa a ponta
ela Aguieira.
Como a estrada de cintura tinha o limite de 5% para as inclinações das rampas (só excepcionalmente se excedeu este limite), foi preciso dar-lhe desenvolvimento
na passagem dos vales, o quv
fez com que se eleve a cerca de 47 km. a extensão da estrada, desvios r ramais que o recinto
comporta ao norte de Lisboa.
A conservação do recinto e da estrada militar, que era feita por cantoneiros
civis, passou
a ser efectuada, com vantagem para a serviço e economia para o Estado, por uma companhia de
sapadores de praça, subordinada à inspecção do serviço de engenharia do campo entrincheirado.
Destinou-se-lhe
o posto principal
na Pontinha,
adiante de Carnide,
ao km. 14 da estrada
militar, em um Quartel que era destinado à Guarda Fiscal e que se obteve do ministério das obras
públicas; está-se completando com arrecadações
de material, casas para oficiais e sargentos, cavalariças, etc.
Pela inspecção do serviço de engenharia
depois pelo M, G" um regulamento provisório
militar,

do campo entrincheirado
foi elaborado,
e aprovado
para a conservação do entrincheiramento
e eatra da

DE

HÁ

50

ANOS

373

Construiram-se
linhas telegráficas do Q. G. de Lisboa ao forte D. Carlos I, e deste para o forte
Monte Cintra e para o Quartel da Pontinha; vai também ligar-se directamente a Pontinha com
o palácio de Massarelos em Caxias - que S. Ex.' o Ministro da Guerra obteve para sede do governo
do campo entrincheirado: desacurnula-se.
assim, o serviço telegráfico do campo, do da guarnição
de Lisboa.
Ao sul do Tejo, continuou
como melhoramento importante.

a construção da bateria de Alpena, foi artilhada a da Raposeira c,
construiu-se um plano inclinado comunicando directamente a Trn-

faria com as baterias colocadas no alto, para condução de materiais e pessoal.
Ao norte do Tejo, vai ser entregue a bateria da Lage. continuou ii construção da de S. Gonçalo, fizeram-se obras importantes para o aquartelamento do grupo de artilharia n." 3 em S. Juli10
da Barra e começou-se a construção de outra bateria - a das Fontainhas - entre Paço d' Arcos
e Oeiras, destinada
a posto dr observação dos torpedos fixos, serviço este que mereceu a maior
atenção a S. Ex." o Ministro, QUC promoveu a sua passagem do ministério da marinha para o :i,l
guerra, para se obter, assim. unidade de comando superior para as baterias c para os torpedos.
Ainda em consequência,
foram mandados adquirir possantes projectores eléctricos, do que M
de mais aperfeiçoado, para o serviço conjunto, e as baterias vão ser dotadas de observatórios
e Qutros elementos indispensáveis.
E. principalmente, a caracterizar o impulso dado à defesa do
POrto, está a importantíssima encomenda de bocas de fogo feita à casa Krupp, para o necessário
artilhamento.
Em complemento, vào construir-se as comunicações entre as posições e foram estudados do-s
lanços para ligação entre os pontos de apoio e as posições mais importantes da linha principal eh'
def~sa já fixada

pelas

estações

superiores.

CRONICASALEMANHA
= As blindagens na exposição de Düsseldorí - Urna das partes mais interessantes da exposição metalúrgica
de Düsseldorf. era constituída
pelas placas de blindagem de grandes
dimensões. expostas pela casa Krupp de Essen,
Havia placas não experimentadas ao tiro e placas
~ujeitas já a certas provas.
Entre as primeiras
figurava uma placa monstro laminada. da {arma plana, com dimensões
~xcepcionais e que nunca tinham sido realizadas, a saber: '3,160 m. de comprimento,
3,40 m. (~C
àargura e 0,200 de espessura. com o peso de roo Ton. Uma outra placa de aço laminado, abaulada
prensa, era destinada a tecto de cúpula de fortaleza, com 3,400 m. de diâmetro, 1,000 m. de flecha
c 0,120 rn. de espessura, com 10.650 kg. de peso.
As placas já experimentadas
ao tiro foram preparadas
de metal de diferentes tipos desde Q
~etal misto até ao aço niquei, cementado ali não, sendo muito notável a aplicação recente do <iÇO
níquel vasado r temperado depois, para substituir
o aço
ohtido pelos processos mecânicos a
Quente com as instalações e manipulações Que requere.
As placas compousu: a presentadas
a titulo histórico c as de aço niquei macio, endurecido pela
tempera em óleo. ou endurecido só numa face, fabricadas de metal laminado, são destinadas ao
COuraçamento de navios,
As placas fabricadas de metal vasado são principalmente destinadas a
cÚPulas das fortificações terrestres.
A característica das placas de aço niquei macio é a sua grande maleabilidade.
As placas
Podem suportar o tiro de um grande número de projécteis de grandes calibres e detê-los, ficando
Com mossas mais ou menos profundas mas sem apresentarem uma única fenda.
As placas de aço niquei laminado endurecido em óleo, conservando quase integralmente (I
rnalCJbilidade das precedentes, apresentam um aumento de rosistr nca considerável. por isso qve
a velocidade do tiro de perfuração
aumenta de 20 a 25%·
Quanto às placas de aço niquel endurecido s6 de um lado por processo especial da casa KTt1Jlp,
anuncia~se QUI:.! podem substituir uma placa de ferro de espessura tripla ou de aço macio de espessura dupla, apresentando, assim. uma resistência ainda não atingida até hoje. sendo caracterizadas
Dor urna muito notável ausência de fendas (maleabilidade).
As placas de aço vasado são muito interessantes
pelo fado de ...c ter conseguido prepará-Ias
de metal endurecido.
lt'~l1ltílndo-lh('~ resi~t~ncia comparável à das placas de metal íorjado já m=n
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cionadas,
Apesar
foram submetidas.
Para mais
Le Génie Civil de
"rance, de Julho

da sua grande

dureza,

não apresentavam

MILITAR

fendas

depois

dos ensaios

de tiro a que

pormenor
sobre o assunto,
remetemos
o leitor para as excelentes
publicações
13 de Agosto de 1902 e Mémoires tÜ conibie -rendus des travaux des lngénieurs de
de 1902.

FRANÇA = Foram' publicadas
ultimamente
umas instruções para as provas que devem preso
tar as praças que desejarem obter certificado de aptidão para o governo de balões livres. 1t com
essas praças, quer provenham da Arma de Engenharia quer não, que se assegura, em caso de guerra,
o serviço de comunicação com o exterior, das praças de guerra por meio de ascenções livres.
Os candidatos
a essas provas podem ter quaisquer postos c provir de qualquer Arma e pertencer à reserva, ao exército territorial ou aos serviços auxiliares;
mas devem apresentar
um certificado de aptidão e, com os seus requerimentos,
atestados das ascenções que efectuaram,
indicando
todas as particularidades
interessantes
que se deram.
Todos passarão por um período de instrução no batalhão de aerostação
em Versailles, no fim
do qual devem justificar perante uma comissão de cinco oficiais (coronel do regimento de engenharia, director ou subdirector
do estabelecimento
central de aerostação militar de Chalais e o cormndante e dois capitães do batalhão de aerostação) , que possuem instrução suficiente em aeronáutica
(' metereologia , e que sabem servir-se pràticamente
das cartas da França.
As provas são orais, subordinadas
a um programa especial e duram 30 a 60 minutos.
Os candidatos
aprovados
recebem um certificado
e na sua caderneta
militar lança-se-Joe
a nota «brêveté aereonaute pour ascensions libres»; passam para a Arma de Engenharia
os que n.lo
pertencem já a ela, e tão todos inscritos no batalhão de aerostatos ou na companhia
territorial de
depósito do L' regimento de engenharia, a mais dos efectivos de guerra destas unidades.
A sua repartição
pelas praças de guerra é feita com aprovação
do ministro.
ROSSIA = Na noite de 5/6 de Agosto, teve lugar no Dnicper,
de Kiev, perto de Vyschgorod,
um exercício interessante,
em que
condições de tempo de guerra.

a cerca de 20 km. a montante
se fez a travessia do rio, cm

As tropas constituiam
a 3.' brigada de sapadores com os seus 4." e 5." batalhões de pontoneiros, e um destacamento
das 3 Armas formado por 5 batalhões de infantaria,
12 bocas
de fogo
e rneio-sotnia de cossacos, sob o comando do major-general
von Fokht.
O tema supunha que o inimigo ocupava uma linha defensiva na margem esquerda do rio
e uma aldeia de nome Staroselie, e que o destacamento
recebia ordem para se aproximar a coberto
e atravessar
o rio, naquela noite, para tomar Staroselie por surpresa.
Na manhã do dia 5 o destacamento
partiu do campo de Syretse para Vyschgorod levando na
testa da coluna uma companhia
de sapadores.
Chegou ao anoitecer e bivacou.
As jangadas e os barcos tinham sido rebocados por embarcações
a vapor até ao local onde
devia efectuar-se a travessia, que era defronte de uma ilha que mascarava
completamente
os preparativos da operação.
A infantaria levantou bivaque à meia noite, seguiu para o local da travessia e efectuou esta dr
uma vez, às 2 horas da manhã, nos barcos dos pontoneiros,
juntamente
com uma companhia
de
sapadores.
Seguiram-se depois os cossacos do Ural, tudo correndo perfeitamente.
Ao amanhecer,
as baterias que protegiam a operação abriram fogo contra a margem inimiga,
e às 10 horas considerava-se
cumprida a missão do destacamento,
ordenando o general comandante do
2I. o corpo
de exército, que assistia ao exercício, a retirada para a margem direita.

Desde a antiguidade
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Revista das Revistas
Por H. S.
1- A utilizaçao

de cabos hertzianos durante a 2." Guerra Mundial

Generalidades.
Os cabos hertzianos, ainda que só utilizados com grande desenvolvimento
n~s últimos meses do conflito, prestaram consideráveis serviços aos exércitos
ahados.
Na manhã do dia D +2, isto é, em 8 de Junho de 1944. o 1.0 Exército
Americano instalava um terminal de cabo hertziano numa colina que dominava
?maha Beach. Às 13h14, era estabelecida ligação com uma estação semelhante
Instalada no cume de St.» Catarina Hill, na ilha de Wight. O E. M. do 1.0 ExérClto estava assim em ligação com o E. 1\1. da 9.&Força Aérea Táctica, instalado
e~ Hiddle Wallop, e com o E. M. do 21.0 Grupo de Exércitos, instalado próXlIno de Portsmouth.
Por intermédio das centrais destes dois E. M. podia
ligar-se à rede geral de transmissões de que dispunham os exércitos ingleses e
americanos na Gran-Bretanha.
Assim foi posto em serviço o primeiro cabo hertziano, utilizado pelos
exércitos americanos no teatro de operações europeu. O mérito da sua instalação
fOl devido à acção do coronel Grant Williams, Comandante das Transmissões
do r .» Exército e do coronel E. Blair Carland, Comandante das Transmissões
da 9.a Força Aérea Táctica.
Não se tratava, desta vez, duma ligação rádio clássica, permitindo uma
única via de transmissão sem ligação directa possível com o sistema geral de
transmissões. .0 cabo hertziano permite encaminhar simultâneamente
muitas
~Oll!unicações telefónicas e várias ligações teletipo e presta-se a encaminhar
Hnagens por [ac-simile, mas a sua característica essencial é que, em cada estre"!Idade, as vias de comunicaçâo hertziana podem ligar-se directamente
às
centrais telefónicas ou telegráficas ordinárias •. São, por isso, dum emprego extremamente cómodo e comparáveis às ligações por fios. Sucedeu "ainda que os cabos
hertzianos eram muito mais estáveis e fáceis de manter em bom estado de funcionamento, do que se tinha imaginado. Supunha-se inicialmente que as ligações
seriam asseguradas de modo irregular e mediante a intervenção constante ele
bons especialistas. Não sucedeu, porém, assim; e, no entanto, tratava-se dum
material de concepção inteiramente nova, experimentado a toda a pressa nos
laboratórios, fabricado em condições de precipitação extraordinárias e expedido
para o T. O. Europeu à medida que era fabricado.
Estas condições de rapidez, impostas pelo C. Tm. do Exército Americano,
para tudo que dissesse respeito ao fabrico e expedição dos materiais de cabo
I -
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hertziano, subsistiram até ao fim da guerra. No E. 1\1. do T. O. E., eramOS
informados das necessidades dos grupos de Exército, dos Exércitos, da Aviação
Táctica e das Secções Avançadas da zona de comunicações. Mal chegava um
barco carregado de material de cabo hertziano, era este distribuído imediatamente, segundo as necessidades. No fim da guerra na Europa, tinhamos recebido o material suficiente para instalar 296 comunicações eposto a posto>, que
nos permitiam fazer funcionar 74 ligações, com a extensão de 160 km. cada uma.
Estas ligações estavam em serviço efectivo no dia do armistício.
O material de cabo hertziano representa um aperfeiçoamento sensível r.o
domínio das telecomunicações. No futuro, figurará de certo nas dotações das
unidades de transmissões, desde o escalão divisão até o escalão zona de comunicações. Todos aqueles que tiverem um dia a responsabilidade de conduzir
operações disporão dum poderoso meio de acção e deverão saber tudo o que
podem esperar dos cabos hertzianos, em que prazos poderão ser instalados, e
reservar para eles um lugar, seja nas colunas de veículos, seja no avião de
transporte.
2 -

A utilização

de outros

meios.

A maior parte do material de cabo hertziano. posto à disposição do
T. O. E., foi utilizado à frente do escalão grupo de exércitos. Neste escalão. as
comunicações podiam ser encaminhadas por outros meios, tais como o cabo
de campanha. o cabo quadrúpulo, os traçados aéreos e subterrâneos das telecomunicações civis francesas. belgas e alemãs e ainda os traçados aéreos e "s
cabos subterrâneos montados por unidades cio «Signal Cor ps» . Todos estes meios
foram utilizados em conjunto. devido às vantagens de cada um deles.
Sempre que se tratava de instalar um «eixo de transmissões» de grande
duração prevista. a melhor solução consistia cm montar um traçado em fio ou
em cabo subterrâneo.
Infelizmente. estas construções novas exigiam muito
tempo. muito pessoal e muito material e. deste modo. era impossível manter "S
necessários contactos no decurso do avanço rápido que levou o exército americano da Norrnândia à Linha Siegfried.
a) - A utilieação
dos traçados permauellfes-Estava,
pois, indicada a
utilização dos traçados aéreos e subterrâneos da rede dos P. T. T. franceses.
sempre que a direcção do traçado coincidisse sensivelmente com um dos nossos
eixos de esforço táctico. Infelizmente esta rede tinha sofrido muito. pois os
nossos bombardeamentos aéreos não se limitaram apenas a destruir os aeródromos. as estações, as pontes e todos os objectivos de interesse militar; tinham
também destruído todas as instalações de telecomunicações situadas próximo
destes alvos. Além disso. os Alemães. ao retirarem-se. fizeram grandes destruições. pondo especialmente fora de serviço as estações de repetidores e fazendo
saltar numerosas pontes ainda intactas e com elas os cabos que elas suportavam.
Ainda nas zonas onde se travaram combates. sofreram muito também os traçados aéreos e os cabos subterrâneos. A reparação de todos estes condutores exigia
muito tempo e trabalho e, as mais das vezes, as destruições eram de tal importância que as unidades da frente não podiam remediá-las suficientemente de-
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pressa para poder tirar partido da rede; era preciso esperar que as unidades de
transmissões da zona de comunicações e os agentes dos C. T. T. franceses tivess:m tempo de reparar os circuitos, que podiam então constituir o esqueleto das
hgações para as necessidades de reabastecimentos ou de evacuações e para ,lS
administrativas.
b) _ O cabo de campanha - Este cabo tinha a vantagem de ser colocado
muito ràpidamente. Foi utilizado em quantidades enormes da ordem de milhão
e meio de quilómetros durante os onze meses da campanha da Europa (170.000
quilómetros no último mês da guerra). Este cabo só permitia ligações para aicances que não excedessem 20 quilómetros.
. c) _ O cabo quádruplo [spiral [our} - Foi o rival mais sério do cabo hertZiano; pode ser colocado ràpidamente, sensivelmente nas mesmas condições do
cabo de campanha, assente no solo. preso às árvores. etc.; no entanto. apesar
de mais sólido. é sensível aos incidentes da circulação. Pode ser arrancado pelos
camiões. esmagado pelos carros de combate e avariado pelo próprio pessoal encarregado da conservação das estradas. Esta colocação rápida do cabo quádrupIo só se admite para peq uenas distâncias. Se as distâncias aumentam, as interrupções serão muito frequentes e será necessário um considerável pessoal para
a sua conservação. Neste caso e. sobretudo quando é necessário inserir repetidores na linha. o cabo quádruplo deve ser assente cuidadosamente em apoios e.
de preferência. com suspensão catenária.
Caracteristicas dos cabos hertzianos.
Sucede muitas vezes que o comando pede ligações a grande distância em
prazos tais que é impossível recorrer aos processos por fios. Há que recorrer
então à rádio; uma ligação rádio pode ser instalada muito ràpidamente e o seu
funcionamento exige um pessoal restrito. O .cabo hertziano. apresenta as mesmas vantagens e ainda possui outras. O material. uma vez instalado. permite
~ funcionamento de várias ligações simultâneas (telefone ou teletipo). Estas
l~gações podem integrar-se no sistema geral de transmissões. Estas vantagens
sao muito importantes. Foi esta a razão pela qual os Comandantes de Transmissões de todos os grupos de exércitos, de todos os exércitos. da aviação e da
Zona de comunicações puseram tanta insistência em obter a maior quantidade
POSSíveldeste material.
a) _ r.a característica-Funcionamento
permanente-O
material dos cabos
hertzianos difere do material rádio clássico em muitos pontos importantes. Pode
permanecer em estado de «funcionamento permanente~. Não é necessário interromper a ligação senão alguns minutos por dia com o fim de verificar a regul:_ção dos aparelhos e de proceder a algumas operações necessárias de conservaçao. Esta intervenção faz-se em geral a horas fixas. ao amanhecer ou no
momento em que o tráfico é pouco denso.
cE absolutamente essencial, para permitir este funcionamento contínuo,
colocar em cada estação quantidade suficiente de material de reserua, (emissores,
receptores, grupos electrogéneos. sobressalentes, etc.}, e ter nela, permanente?l1e?lte, um rádio-montador e U"III electrornecânico». Todo o material de que
3 -
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c) _ 3. a característica _ Possibilidade de várias vias de comunicação - Uma
característica essencial do cabo hertziano é que, enquanto uma ligação rádio
clássica só fornece uma única via, o cabo hertziano pode ser associado a dispositivos de telefonia e de telegrafia de correntes de transporte que permitem encaminhar simultâneamente várias vias telefónicas e de teletipos. O material de
telefonia de correntes de transporte durante a guerra fornecia 4 vias telefónicas,
que podiam ser cada uma delas substituídas por 4 vias de teletipos. As combinações possíveis são as seguintes:
- 4 vias telefónicas e o vias de teletipo;
- 3 vias telefónicas e 4 vias de teletipo;
2 vias telefónicas e
8 vias de teletipo;
I via
telefónica e 12 vias de teletipo;
- o via telefónica e 16 vias de teletipo.
A combinação mais frequentemente utilizada era a de 3 vias telefónicas
e 4 vias de teletipo.
d) _ 4." característica-Instalação
rápida, efectivos reduzidos e pequena
tonelagem de material- Outra característica dos cabos hertzianos é, por um lado,
a rapidez de instalação e, por outro lado, os reduzidos efectivos que exigem e a
pPquena tonelagem de material que é necessário. Durante a 1.& Guerra Mundial,
a velocidade de progressão dum ataque era a da infantaria abordando uma
~sição fortemente organizada. Cada quilómetro de terreno era pago com perdas
Importantes e o ataque desenvolvia-se cada vez mais lentamente até parar de
todo. As operações melhor montadas exigiam a intervenção de tropas de «élite»,
apoiadas por uma artilharia considerável, e cessavam ao fim de três a quatro
dias. Um avanço de 7 a 10 km., que às vezes atingia os 20 km., chamava-se
Uma vitória.
Os deslocamentos na 2." Guerra Mundial foram mais frequentes e de maior
amplitude. Tudo dependia da velocidade dos engenhos mecânicos e da rapidez
com que os reforços podiam vir apoiar as guardas-avançadas blindadas. O primeiro reforço era constituído por infantaria transportada em veículos e por
bombardeamentos da aviação. Vinha em seguida a infantaria deslocando-se
a pé, de que uma parte reduzia os centros de resistência cercados, enquanto u
resto seguia na peugada dos elementos avançados. O avanço dependia, pois, da
progressão das armas de apoio e da chegada de reabastecimentos por camiões,
POr caminho de ferro e, em caso de urgência, por aviões. Como era essencial o
apoio aéreo, tornava-se necessário reparar os terrenos de aviação que tinhamos
bombardeado, quando estavam ocupados pelo inimigo, e a construir pistas, o
mais depressa e o mais à frente possível. A evacuação dos feridos era também
Um problema a seguir cuidadosamente, dia a dia, senão hora a hora.
Graças a estes novos métodos de combate, desde que a frente inimiga foi
rota na Norrnândia, o nosso ataque desenvolveu-se a toda a velocidade, de forma
a impedir o inimigo de se restabelecer em posições intermediárias e as nossas
~nidades avançaram 650 km., pondo em desordem e cercando um inimigo desotlentado e martelado pela aviação.
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Semelhante operação teria sido impossível sem comando e sem coordenação. Ora, quem diz comando e coordenação, diz transmissões. Foram as
transmissões, de funcionamento garantido, que permitiram os nossos sucessos e,
durante o período crítico do avanço a toda a velocidade, foram os cabos hertzianos a base do sistema de transmissões. Estes cabos podiam, com efeito, ser
colocados ràpidamente e deslocados com facilidade, à medida que a situação
táctica evoluía, permitiam o encaminhamento dum tráfico importante e, para
o seu funcionamento, exigiam pouco pessoal e pouco material.
Alguns algarismos permitem focar as vantagens dos cabos hertzianos em
relação aos fios. O material necessário para um traçado aéreo de 4 condutores
para uma extensão de 160·km. pesa 94 toneladas; em contra partida, o material
necessário para um cabo hertziano da mesma extensão pesa apenas 25 toneladas.
A construção do traçado em fio absorve 4 batalhões, ou sejam 1820 homens
durante 10 dias; o cabo hertziano é instalado no máximo de 2 dias por H
homens. Quando o traçado por fios está terminado, é vulnerável em todos ('S
seus pontos a bombardeamentos, sabotagem e acidentes de circulação; um cabo
subterrâneo pode ser avariado pelos engenhos mecânicos utilizados para a
conservação das estradas (bulldozers, niveladoras, etc.). Pelo contrário o cabo
hertziano só é vulnerável nos seus terminais e nos seus dois ou três «relais> e,
em cada um destes pontos sensíveis, há sempre especialistas para efectuarem
a curto prazo as reparações.
O material de cabo hertziano é pouco volumoso e pode ser instalado num
camião, ou num reboque. Na Grã-Bretanha, o 1.0 Exército instalou uma estação terminal hertziana num reboque de uma tonelada. Os dispositivos de
correntes de transporte associados estavam instalados no camião a que estava
atrelado o reboque que continha a parte rádio da estação. Um camião de 2,j
toneladas, com reboque, transportava todo o material dum terminal que permitia
realizar três vias telefónicas e quatro vias de teletipos. Do mesmo modo, todo o
material necessário para um posto «relais> podia ser instalado numa caminheta
de 6 rodas de 1,5 toneladas. O 1.0 Exército tinha tido tempo, antes do desembarque, para equipar um certo número destes veículos.
Para os cabos hertzianos utilizados no escalão exército é necessário que as
estações se possam deslocar ràpidamente, estando, pois, indicada a sua instalação
em veículos automóveis. Pelo contrário, na retaguarda, é geralmente mais cómodo e, em todo o caso, mais económico em meios de transporte, instalar as
estações em edifícios ou em tendas. Neste caso, é mais difícil e leva mais tempo
a deslocar o cabo. Quando se apresenta esta eventualidade, é necessário prever,
em primeira prioridade, os veículos necessários.
4 - Indiscrição e captação de comunicações.
Uma censura feita geralmente à rádio é ser um meio de transmissões indiscreto. Um cabo hertziano não escapa a esta censura, mas as comunicações qUIl
se encaminha são menos fáceis de interceptar que as ligações rádio clássicas.
O emprego de ondas muito curtas faz, com efeito, com que a emissão não possa
ser captada senão por um receptor situado àquem do horizonte visível. Por
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----_.-----------------------------------------------------------------outro lado, as antenas dipolo utilizadas são orientadas para o correspondente
e a energia é irradiada num ângulo muito agudo. Um receptor de intercepção
deve, pois, estar muito próximo duma estação ou então colocado numa altura,
em linha recta com duas estações sucessivas.
Fizemos, várias vezes, escuta das comunicações encaminhadas pelos nossos
cabos hertzianos. Era manifesto que certas comunicações trocadas eram perigosas; teriam sido mesmo muito perigosas se as operações tivessem sido ele
carácter· estabilizado. Quando nos foi possível, no fim da guerra, examinar (JS
meios de que dispunham os E. M. alemães de grau elevado, pudemos constatar
que os nossos inimigos possuiam poderosos meios de intercepção capazes .le
captar o tráfico encaminhado pelos nossos cabos hertzianos. Felizmente para
n6s, as escutas alemãs trabalhavam em condições muito desfavoráveis, porque,
sob a pressão das nossas tropas, eram obrigadas frequentemente a trazer para
a retaguarda as suas' estações de intercepção.
E impossível assegurar de modo absoluto qUE' os alemães não captaram
nunca o tráfico encaminhado pelos nossos cabos hertzianos. Parece, porém,
que o conseguiram. Em todo o caso, nunca t.ivemos indícios de reacções inimigas
que teriam sido ditadas por semelhantes intercepções. Foi, porque nos servimos
dos cabos hertzianos, sobretudo nos períodos de movimento. Quando a frente
se estabilizava, havia tempo de estender o cabo quadrúplo e o fio ou de reparar
Os circuitos existentes. Desde então, os cabos hertzianos deixavam de funcionar
e eram revistos na previsão de urna futura utilização.
5 -- Exemplos de emprego de cabos hertzianos.
Alguns exemplos de utilização de cabos hertzianos permitem pôr em evidên'cia os serviços que prestaram.
a) __ No Norte de AfriGa-Desde
esta época o cabo hertziano fez sensação
e, no entanto, as primeiras realizações não permitiam senão uma só via teletipo
duplex. A primeira ligação a grande distância era entre o E. M. aliado em Argel
e a cota 609 na Tunísia e desta a estações móveis instaladas cm Bizerta e em
Sidi-Bou-Said, nas proximidades de Tunis: o comprimento total do cabo e-ra
de 608 km. e este compreendia 4 erclaiss: a distância maior entre dois «relais»
sucessivos, o de Tuorka a 1470 metros e o de Djebel-Ovasch a 1260 metros,
era de 192 km. Este cabo encaminhava todo o tráfico de operações e o tráfico
administrativo do 2.0 Corpo Americano e permitia transmitir até 16.000 palavras
P?r dia. Teria sido impossível com qualquer outro meio, tendo em atenção as
dlst,ancias
.
e os deslocamentos frequentes do P. C. do 2.° Corpo, trocar com
es~a unidade tanto tráfico, em tão boas condições, Desde q ue pela primeira vez
fo: instalado, tornou-se manifesto que o cabo hertziano era um meio de transmIssão de importância vital.
b) __ Na Sicília _ Durante toda a campanha da Sicília, de 7 de Julho a
9 de Agosto de 1943, foi utilizado um cabo hertziano que ligava Sidi-Bou-Saíd
a Malta, por intermédio de 2 creiais» instalados no Cabo Bom e na ilha de Pantellaria. Este cabo, cujo trajecto era quase todo sobre o mar, tinha a extensão
total de 550 km. O maior intervalo entre os erelaiss sucessivos era de 237 km.
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hertzianos constituiam um meio cómodo de aumentar as possibilidades de transmissão em certas direcções; eram, além disso, muitas vezes o único meio possível, porque as unidades de construção de linhas de fio estavam postas, com
prioridade, à disposição das grandes unidades combatentes e, como estas avançavam sem cessar, não podiam nunca ser libertadas. Durante todas as operaÇões, desde o desembarque até ao dia do armistício, os comandantes de transmissões do grupo de exércitos e dos exércitos pediram sem cessar mais ma.terial '
de construção de linhas e mais companhias de construção.
Nestas condições, se era ainda possível deixar à disposição da Zona de
Comunicações algumas unidades de construção com a missão de manterem em
bom estado de funcionamento os grandes traçados telefónicos de que despendia
o reabastecimento e de efectuarem também a construção de novas linhas indispensáveis na Zona dos Depósitos e nas Bases, não se tentou a empresa de instalar
os grandes eixos inter-urbanos. Se as disponibilidades das redes civis eram
insuficientes, a única solução consistia em recorrer aos cabos hertzianos. Foi
assim que foram estabelecidos cabos de Paris para Cherburgo. para Deauville,
para Londres; para Namur e para Vittel.
A aviação instalou por sua vez uma rede importante de cabos hertzianos.
O seu quartel general em ChantiJly, próximo de Paris, estava ligado ao seu P. C.
avançado, ao seu P. C. táctico e aos Comandos de Bombardeamento e de Caça.
A 9.a Força Aérea pode gabar-se de ter instalado o mais extenso cabo hertziano.
Ligava Chantilly a Bad Kissingen, na Alemanha e tinha uma extensão de
656 km.; utilizava 2 terminais e 8 «relais•. O seu funcionamento foi satisfatório
cerca de 90% do tempo.
e) _ A ligação com a América-Os cabos hertzianos tiveram, ainda na
Europa, outra espécie de utilização. Fomos conduzidos a isso em seguida a um
incidente, que poderia ter tido graves consequências.
As nossas ligações com Washington eram asseguradas por meio dum potente
emissor de 40 kilovátios instalado a uns 30 km. a sudoeste de Paris; esse posto
era telecomandado a partir do centro de transmissões de Paris e os circuitos
de telecomando eram circuitos franceses reservados do cabo subterrâneo ParisLe Mans. O cabo passava infelizmente na vizinhança da gare de Trappes, que
tinha sido submetida a violentos bombardeamentos. Fôra reparado por pessoal
francês e americano, em Setembro de I944, antes do E. M. do T. O. E. se ter
deslocado de Valogne para Paris; tinha sido reposto ao serviço e tinhamos o direito de esperar que funcionaria sempre de modo perfeito.
Ora, não tinhamos razão. Existiam na bainha de chumbo do cabo ligeiras
fendas que não tinham sido descobertas e, como uma forte chuva humedeceu
o solo tanto que a humidade penetrou no cabo, tivemos um dia a triste surpresa
de constatar que esses circuitos, para nós de importância absolutamente vital,
estavam fora de serviço. A solução adoptada consistiu em colocar um terminal
de cabo hertziano no cimo da Torre Eiffel e de instalar outro ao lado do nosso
forte emissor.
Foi suficiente esta lição, reparámos de novo o cabo e, desde que foi posSíV('I, voltámos aos circuitos por fios de telecomando, mas o cabo hertziano foi
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-----------------------------------------------~-11- A nova invasllo mongol

o homem que quase conquistou o mundo,
pelo nome de Gengis Khan.
Era um Mongol.
No momento
e espiritual

Os Khans
hoje,

actual,

de tudo

Mongois

dominavam

tempos

dum sistema

feriam a estrada
Urumchi,
vital

que

Central

outrora,

que

se tinha

prestado

do norte que ligava
XIII,

para

mongol

o Império

atenção

e a Europa

este

sistema

que

um país

A versão soviética do império mongol,
estratégicas
e económicas determinaram

fase acaba

de caminhos

de concluir-se,

de ferro,

Sob o ponto
dos Ingleses
política

ter

prontos

geopolítica

os postos

a fim de ir para a frente,
A esta razão
tório

do académico

existe

precisamente

nesta

do século,

de caminhos

de ferro,

antigas

dos Urais
Tashkent,

estradas

de ferro

chinesas
chegar
tégico,

e era

até

ligada

possível

minerais

russos
império

em via

através
a outra

grande

via

Uma

vez atraída

a China

com toda

a urgência

teiras

orientais

talvez

a mão

industriais

da Rússia
de obra

e militares

para

da
que

da Rússia

atravessava

russa,

ser transportados
nos Montes

férreas

uma

atingir

linha

de

as águas

o Afganistão

fez-se sentir

ràpidamente

da;

e à China.

é simultâneamente

O material,

Urais

vias

terminus

previa
devia

linhas

e do extremo

Estas

de aprovisionamento

e até à Ásia Central.

deverão

agora,

China,

do sis-

a história.

notáveis

Cáspio

e Djalalabad,

vias férreas

a órbita

as linhas

duas

1935,

Ocidental.

de extensão

ao Aíganistão

de execução

o rel i-

em

da China

de Tamerlão.

de hoje,

do Coração

regiões.

coisa que repetir
do mar

de boa

do momento,

publicado

construiram

que conduziam

às experiências

que, segundo

no projecto
outra

respectivamente,

do Uzbekistan

novas

da fronteira

cuja

da Ásia Central.

que é sempre

rádioactivos,

não fazem

a de-

de quilómetros

graças

do urânio

que trabalham

que a China
especial

ele expansão

abordar

perto

ao Oceano índico.
O fim destas
político e económico.

de reforçar

linha

a pesquisa

ao antigo

projecto,
que,

Oriente,

os engenheiros

capital

por

gigantesco,

no coração

no Médio
da

vasto

de centenas

sabiam,

situada

que iam,

das caravanas

O seu último
caminho

região

existente,

No principio
meridional

sobre

soviéticos,

de comunicações

atingiam

os soviets

Bashilov

pre-

passando

de modo

os Russos

avançados

mal se torna

juntam

Os engenheiros
tema

profundamente

económico,

de estratégia

e con-

era de importância

mais

o esforço

com a construção

que penetram

de vista

à China,

de comunicações

dominava

Razões
primeira

à construção

como hoje os Russos,

e a U. R. S. S. reunidas,
os Soviets, agora dedicam-se
senvolvê-lo c a aperfeiçoá-lo
da forma mais moderna.
I -

do Kremlin

do seu império.

«estrada da seda», que se dirigia para a Pérsia.

'no ramo Sul da velha

Se já no século

a maior

tempor'rl

um fim análogo.

a armadura

Os Mangais,

a Rússia

o herdeiro

atingir

como os homens

constituia

de comunicações.

anos é conhecido

700

se considera

empreendeu

do Kharakorum

a Ásia

Já naqueles
servação

um império,

que ele representava,

há bons

para
estra-

a necessidade
além das fron-

o equipamento
das

até à China.

novas
Em

e

bases

caso de

SACAVÉM-FABRICA OS MELHORES

MOS A IC O S C'E R Ã M IC O S
AZULEJOS BRANCOS E DE COR

A MAIS RESISTENTE

LOiÇA
VISITE
L I

OS
S

PEÇA

B

EM

)fATEIUAIS

O

SANITÁRIA

NOSSOS
A

_

TODAS
DA

ESTABELECIMENTOS
P

O

AS

FÁBRICA

R

T.O

CASAS
DE

-

C

DA

LOIÇA

EM
O

1MB

ESPECIALIDADE
DE

SACAVtM.

IMUNIZADOR
MADEIRAS

Sociedade

DE
E LONAS

ROBBIALAC, L.DA

RUA NOVA 00 CARVALHO,

R A

15_1.° - LISBOA

Telefs.: P. P. C. A. 35346 a 35349

LDA.

Segmentos

de lâminas de aço

Representantes -LISBOA

ACESSÓRIOS,

Fornecedores

47,. Rua

Alves

LUA.

do Exército

Correia,

49

LISBOA
Peças paro automóveis
e camionetas de todas
as marcas

íNDICE

gramas
Tele

DOS

{

ANÚNCIOS

Enrr e
pági nas

A
tísboe Acess6rios,
lda.
AEG lusltene de EleetriC'ld8de
Artur Mendes,
lda.

Bertrand

Irmlos,

lda.

334/335

Sociedade
Portuçuese
Cavan
" C. E. t. - Fáb. N8c. Cond. Elec.
% Ernprese
de Cimentos de Lelrle .
Santos

374,375

358:359
314/315

P
Papelaria
Fernandes
Phillps Portuçuese,
S. A. R. L.
Pneus MABOR
.

C

C.

páginas

Oficinas Gerais de Mat Eng.·
.
Soe. Portuçuese Omnilite,
Ld8.
Soe. OPCA,
Lda. •

314/315
374/375

B
%

Entre

o

388:389
.

LALDA

20186
fones { 3 2947

lda..

.

. {

..

366/367
362/363
278;279
294/295
346/347

371,/375
358/359
286/287

R
Sociedade
" Rolz, Ide.

Robblalac,

l.de.

388/389
278/279

D·E
Diogo B8rbot
x L. M. Erlesson

& C.o, lda.
. . .

S

374/375
334/335

F·I
F. H. d'Oliveira
Eng.o F. Moreira
Instanta,
lda.

C.·,
de S6

&

Ld8.

294295
286/287
322/323
%

Lincoln.
Fábrica de loiça d. Sacav6m.
x lusalita.
. . . . . . .

%

x. Anúncio

a cores,

segundo

Serafim Ramos
.....
Shell Cornpenv o] Portugal,
Ltd.
SIPE-Soc.
Ind. Prod. Eléctricos.
Soco Construt.
Portuguesa,
Lda.
SOGEL-Soc.
Ger81 Emprelt., Ld8.
SONAP-Soc.
Nac. Petróleos
Standard
E16ctrica

3°6.307

emaquette

3061307
346/347

T

388/38,
362/363

274/275
322/323
366/367
374375
294/295

Tintas
s aprovada

Dyrup.

pelo

Anunciante

294/295

REVISTA DAS REVISTAS

389

guerra no ocidente. é por estas vias que serão encaminhados para o Médio
Oriente fornecimentos e equipamento.
Assim as antigas estradas da Mongólia. centradas em redor da regiao industrial de Tashkent, tomaram-se a armadura desta modema versão socialista
dum império eurasiano mongol. cuja criação. com uma potência hidráulica ilimitada. energia atómica. raios cósmicos e a abertura de estradas e de vias férreas.
POde tornar-se num acontecimento com sérias repercussões no mundo inteiro.
2 -

A via do uranio.

Graças ao novo caminho de ferro de MOlnty-Chu e à sua extensão para
Rybache. que serve toda a região do lago Balkash em Alma Ata e Issik Kul,
os centros de Osh, Tashkent e Sergiopol podem ser aprovisionados a partir da
nova base industrial de Kazakshtan e deixam de depender da linha do Ural
meridional com 2.400 km. de extensão e da sua ligação. por Turksib, a primma grande via férrea construída pelos Soviets nesta região. com o Kussbass
da longínqua Sibéria Oriental.
O reforço das vias de ligação da Ásia Central aos Montes Urais. ao
I<llssbass c ao Kasakshtan industrial. trará a expansão rápida dum novo centro
IndUstrial na República de Uzbak, um dos projectos favoritos de Estaline.
Já parte da enorme força hidráulica do Pamir foi captada e vários fornos
Martin estão em actividade perto de Tashkent. Este desenvolvimento da Ásia
Central será servido além disso por um caminho de ferro que se estenderá
300 km .. paralelamente à linha de Momty-Chu. que deve ligar Semipalatinsk.
sobre o Turksib, com Kulunda ao sul de Slavgorod. A nova linha prolongará
~ ramo meridional do Transiberiano e ligará a.ssim a Ásia Central ao centro
Industrial de Omsk a este do Ural, Até agora foram assentes 45% dos Carris.
.
Ainda que não esteja em actividade, esta linha é chamada a «via do urd'11&0). porque. uma vez aberta ao tráfego. o urânio e os outros minerais rádioactiVos da Ásia Central poderão ser transportados pela linha de Momty-Chu. ou pela
de Semipalatinsk-Kulunda. até à região. onde se julga que os Soviets procedem
activamente a pesquisas atómicas. Não foi. por coincidência. que. precisamem:e
ao norte desta região se encontram os rios Orb e Irtish, onde. segundo o ministro
dos negócios estrangeiros Vishinsky. tiveram lugar as primeiras experiências
da bomba atómica soviética.
A mesma rede central de vias férreas serve. ao mesmo tempo. de base de
aprovisionamento para as únicas estradas praticáveis que vão da Ásia Central
para a China. Assim como a antiga estrada das caravanas conduz a Chuguckiak
no Sinkiang e a. moderna estrada para autos parte de Tekel, o novo prolongamento do ramo oriental do caminho de ferro de Turksib estende-se. através das
~tanhas
até Panfilov, junto da fronteira chinesa e atinge Urumchi no
Slnlriang. passando por Kuldja. do outro lado da fronteira. Segundo o comandante Murray Harris, um perito britânico que conhece muito bem este distrito.
«esta grande linha transportou urna corrente continua de camiões com material
de guerra para a China). durante a guerra. e poderia hoje ser eficazmente
utilizada para os mesmos fins.
10
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3 - A passagem para o Pacífico.
Os homens, o equipamento e o material, assim como a assistência económica, não podem atingir a China e continuar em seguida para o sul, para a
Indo-china Francesa e a Birmânia, com a 1ndia como objectivo final, senão
utilizando duas vias principais:
- o caminho de ferro Transiberiano e Manchú, que é descoberto e relativamente sem protecção;
- e as estradas, mais seguras e mais directas, da Asia Central e (}f)
Tannu-Tuva, que penetram no Sinkiang e na Mongólia Exterior e
seguem para Peiping au, através do Kansu, para os vales do Yang-Tsé
ou do Hoang-Ho.
É natural que, por consequência o Governo russo dê a prioridade à expansão e ao acabamento de numerosos projectos de estradas e de caminhos de
ferro. A carta mostra-nos que as que atravessam a Asia Central e o Tanutuva
dão a vantagem de, na viagem de regresso, transportar minerais rádioactivos.
É um facto bem conhecido que, para o futuro o tráfego entre a China e a
U. R. S. S. se tornará importante demais para que as linhas aéreas possam
bastar. As duas linhas aéreas existentes que dispunham de aeródromos, uma
passando por Alma-Ata e a outra por Mukden.. deviam ser completadas com
uma terceira linha, indo de Irkutsk a Peiping, voando sobre a Mongólia Exterior.
Mas o transporte em massa dos minerais ou de material pesado a distâncias
de vários milhares de quilómetros seria uma empresa difícil para qualquer força
aérea e não está decididamente no estilo soviético.
As novas vias férreas, que foram criadas para aliviar o esforço imposto
às forças aéreas, foram construídas com uma rapidez reveladora da importância
que Moscovo lhes liga. A linha de Mointy-Chu, (cerca de 335 km.), foi terminada nove meses mais cedo que o prazo previsto e, mais recentemente, a linha
de Bistrovka, (perto de 80 km.), perto de Frunze, no Kirghiztan, a Rybache,
(Fish Village), sobre o lago Issik Kul, perto da fronteira chinesa, mostra que
os trabalhos avançaram à proporção dos acontecimentos políticos.
A expansão da rede do caminho de ferro trans-asiático comporta ainda
uma nova linha secundária, de 5 pés de bitola, partindo de Urga (Ulan-Bator}.
capital da Mongólia Exterior e ligada ao Transiberiano. O facto de que ....
s
russos transportam por estas linhas, para o mar do Japão, submarinos em peças
destacadas, confirma toda a sua utilidade.
.
A concentração de estradas e de vias férreas que conduzem a oeste, ao
Médio Oriente, e, por outro lado, ao coração da China é de imenso alcance,
porque pode permitir aos Soviets não só lançar as suas forças contra a parte
livre da Asia e da 1ndia, mas também explorar as imensas reservas de homens
da China, transportando para oeste, pelas mesmas vias, tropas e trabalhadores.
Ao longo das antigas «pistas de camelos», criaram-se estradas carroçáveis
e caminhos de ferro. Novas vias de comunicação, talhadas a explosivo na
rocha, atravessam os desertos, nos quais outrora se espraiaram as hordas de
Gengis-Khan e de- Tamerlão. Os velhos nomes da «Estrada da Seda. e da
«Estrada do Chá> guardaram a sua importância histórica e estratégica apesar
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da era da aviação e do poder atómico. Estas duas forças com a da locomotiva
formam a armadura do império russo, quer para leste, quer para oeste.
Como tais, com a densa rede criada no centro da Ásia, de Tashkent a
Yorkand e Urumchi no Sinkiang, elas constituem o «objectivo n.? 1> de todos
os planos estabelecidos à escala do Globo Terrestre. O nome de Rybache, aldeia
quase desconhecida, situada nos confins selvagens e desolados do ignorado lago
de Issik Kul, é um nome que é preciso recordar e observar com vigilância no
futuro, pois em Rybacke, mais do que em qualquer outro local, se encontra a
chave do poderio russo no Extremo Oriente e talvez mesmo na Europa.
De Rybacke partem as vias de comunicação que conduzem a Stalinabad,
enquanto novos projectos o levam até à. fronteira situada para além de Yarkand,
no extremo norte de Cachemira, na previsão, ao que parece, duma ligação com
Lhassa, onde mesmo hoje só existe uma antiga estrada de caravanas.
Outros projectos, esta.belecidos conjuntamente pelos chineses e pelos russos,
compreendem a construção duma linha para transporte de mercadorias, ligando
Urumchi no Sinkiang, ao términus da linha manchú, perto de Sian, e daí, via
Chunking a Kunning, próximo da Indo-China. E evidente que estes projectos
Podem ser concluídos em curto prazo e sê-Io-âo.
Paralelamente ao caminho de ferro, estradas carroçáveis, tais como a
grande estrada serpenteando bem alto entre as misteriosas aglomerações dos
caranvaçarás, no flanco ocidental da cadeia de Tien-Shan e que separa o Tur. questão Russo do Turquestão Chinês, detêm a chave da antiga pista de montanha que conduz a Kashgar. f: também, diga-se de passagem, o prolonga~ento duma estrada mais abrupta e mais sinuosa ainda que conduz ao Afganistão e aos campos petrolíferos do Médio Oriente.
A significação de tudo isto, sob os pontos de vista estratégico e político,
é bem clara. O valor comercial desta rede que cobre a Ásia é muito maior se
se considerar o imenso mercado que a China actual oferece à Rússia e aos Estados Satélites do Oeste. Seria falta de sabedoria não reconhecer nesta extensão
das comunicações a chave do poderio russo; a rapidez com que essa extensão
é prosseguida most.ra que os Russos sabem isso muito bem.
A medida que novos centros industriais se desenvolvem e que toda a nova
fonte de matérias primas é posta em exploração e imediatamente ligada, por
estrada ou carril. à rede estabelecida, a visão do império eurasiano torna-se uma
evidente realidade.
As suas realizações económicas serão finalmente postas ao alcance do resto
do mundo, sem conduzirem a Rússia mais longe por um caminho, onde poderia
achar a sua própria perda? Ou não serão senão um simples engodo e um instrumento para novas expansões e conquistas? f: o grande ponto de interrogação
do futuro. Mas, seja qual for a resposta, este projecto, único no género, ao
mesmo tempo de carácter político, económico e estratégico, não deve ficar ignorado, porque o seu alcance est.ende-se ao mundo inteiro.

De Etieone

Âuber,

da cR6'l1U' MiUtai,.1I

Suis8'».
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Do Estrangeiro
Por V. L.

Churchill declarou que a Inglaterra

terá, brevemente,

serviço no país e no estrangeiro.
A América forneceu, aos países da NATO, r .500.000

22

divisões, para

tono de equipamento

e material.
A produção do mundo livre é .1 vezes maior do que a dos países comnnistas, disse Harrirnan.
Reune em Junho, em Paris, o Conselho do Atlântico, para discutir o desenvolvimento militar da NATO.
A guerra semi-latente da Coreia continua.
Salvo o profundo respeito pelos que morrem e sofrem com aquela guerra,
a principal arma de combate é o ódio .- pode chamar-se-lhe ea guerra do ódio».
Parece terem entrado na Coreia elo Norte mais 2 Exércitos chineses.
Quanto ao armistício, dizia-se em telegrama de
de Maio: Nunca se
esteve tão perto, como nos últimos dias, de um acordo de armistício. No entanto, a solução do conflito parece, agora, 'mais difícil do que nunca.
[Ü

Isto define a situação na Coreia.
Na última semana de Junho os Aliados parece terem quase desistido das
Conversações de armistício.
Os comunistas fazem exigências que, talvez por absurdas, consideram
razoáveis, como seja, a entrega de 170 mil prisioneiros, embora grande maioria
destes não queira voltar para a Coreia do Norte e os Aliados não queiram também praticar a atrocidade "de os entregar contra sua vontade ao Inimigo.
Dado o ponto morto da questão do armistício, os Aliados, em raids aéreos
de 500 aviões, voaram até aos confins da Coreia do Norte, margens do Yalu,
onde destruiram as grandes centrais eléctricas (construídas pelos japoneses) que
abasteciam principalmente a Manchúria.
Estes raids têm continuado. E, talvez por este motivo, as negociações do
armistício, que fizeram o seu primeiro aniversário no dia Ia de Julho e que, sem
terem sido suspensas tinham pràticamente deixado de existir, recomeçaram, a
pedido dos comunistas e «à porta fechada>. Isto da «porta fechada». foi para
Os costumados fins de mistificação. Pretenderam os comunistas que fosse entregue a uma nação neutra, a União Indiana, a escolha dos prisioneiros que,
par própria vontade, não devessem ser entregues à nação donde provieram.
Finalmente, em 23 de Julho, confirmaram-se as previsões: as novas negociações
à 'porta fechada» foram suspensas sem qualquer resultado.
Só Mao-Tse-Tung ou Staline podem resolver seja o que for e como a eles
é completamente indiferente o massacre da Coreia quanto a perdas de vidas
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humanas, senão mesmo preferem a guerra como abcesso de fixação, o armistício não foi, não é, nem será passivei, nas actuais condições de negociação.
Como corolário desta tese, temos que o armistício só viria no dia em que
fosse bombardeada a mansão de Mao, em Pequim, ou a de Staline, na Rússia,
ou caíssem potentes bombas próximo dessas mansões.
Então o armistício viria de repente. Assim o viram já Mac Artur e outros.
O receio da generalização da guerra não se justifica, pois eles sabem que os ocidentais nunca generalizariam a guerra na China, como Staline tanto gostaria,
embora viessem a generalizar os bombardeamentos a distância por potentes
bombas de avião.
O poderio china parece estar dividido entre Mao-Tse-Tung e um outro
senhor que pretende ser o porta voz de Kremlím. Este quer a continuação da
guerra na Coreia; Mao preferiria a sua cessação. É mais um motivo para o adiamento das tréguas.
O general Dodd, comandante do campo de prisioneiros comunistas na ilha
Koje, Coreia, quando passava próximo da porta do campo foi arrebatado pelos
próprios prisioneiros que o tiveram preso 3 dias, enquanto fizeram diversas exigências. É um caso único e de que os comunistas se serviram para propaganda.
Por outro lado 15.000 prisioneiros pediram por escrito para não voltarem
para a Coreia do Norte e muitos milhares deles escreveram as petições com ()
seu próprio sangue, muitos' declarando preferir a morte ao regresso à Coreia
do Norte.
Tomou corpo esta grande novidade que foi a rebelião dos prisioneiros
coreanos na ilha de Koje.
Referimo-nos, é claro, aos núcleos comunistas de facto.
Para dominá-los, os americanos procederam a operações fora do vulgar,
com tanques, gases lacrimogénios, etc.
.
No próprio campo os prisioneiros comunistas matam e enterram os que
consideram seus inimigos; depois, consta cá fora, pela boca dos simpatizantes,
que as mortes são causadas pelas eatrocídadess dos americanos.
Nos 2 últimos dias de Abril esteve entre nós o marechal Montgomery,
glória militar do Exército inglês. Veio, na sua qualidade de Comandante das
forças europeias da NATO, conferenciar junto do governo e altos comandos.
Foram-lhe dadas a inspeccionar algumas das nossas actividades militares.
Contra o costume de muitos visitantes o marechal não perdeu tempo em
discursos protocolares e inspecções simbólicas, mas interessou-se tão a fundo
relativamente ao que viu, que dava a impressão de já nos conhecer como companheiros e já ser nosso camarada de há muito.
Ao dirigir-se aos alunos da Escola do Exército, pronunciou uma frase qUI>
julgamos digna de ficar registada na literatura militar:
«Para vencer na guerra, a I. a batalha a ganhar é a da conquista do coração
dos soldados>.
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conceito talvez não seja novo, pois é sabido que:
o factor preponderante na batalha é o factor moral.
Se nos é permitido, acrescentamos outra frase que vai dar ao mesmo fim:
no êxito da batalha, a instrução entrou em 10% c a educação em 90%,
quanto aos (actores espirituais.
Falar ao coração dos soldados é educá-los, à nossa feição, para a consecução do fim em vista _:_a vitória.
No mês de Abril a Rússia fez ao ocidente propostas formais para o tratado
de paz com Alemanha.
Passados muitos dias os Aliados, depois de longas consultas mútuas, deram uma resposta com muitas reservas; ao que a Rússia respondeu imediatamente com novas propostas.
Seguiram-se os Aliados na série de novas consultas recíprocas.
A Rússia aproveita estas demoras para fazer a sua propaganda.
Parece que os E. U. A., porém, acham dever dar-se uma resposta rápida porque, sabendo-se de ante-mão tratar-se de mais um bluff soviético,
q~anto mais depressa for desmascarado, melhor, para conhecimento da opinlao pública.
.

Em 26 de Maio foi assinado entre as grandes potências ocidentais (E. U. A.,
Grã-Bretanha e França) de um lado e a Alemanha ocidental do outro, um tratado pelo qual foi restituída quase integralmente a soberania à Alemanha ocidental e esta foi integrada no sistema defensivo do Ocidente.
A Rússia fez quanto pôde para que este tratado não fosse assinado e desencadeou uma série de pequenos incidentes de fiscalização nas fronteiras que furam reforçadas com uma grande faixa de «terra de ninguém>.
Estes incidentes fazem parte da táctica das pequenas provocações constantemente posta em prática pelos russos.
Os discos voadores estão agora na moda.
Deve o leitor lembrar-se de que, desde há muito e em várias partes do
mundo, têm sido avistados discos misteriosos, em forma de pratos, com veloCidades fantásticas, atravessando os céus. Têm sido formuladas várias hipóteses.
Até já se pensou que viriam de outros planetas.
Alguns atribuem-nos à Rússia, como aplicação de uma invenção alemã.
Certos americanos dizem que são experiências nos E. U. A.
Agora áté o radar já está a servir para decifrar o enigma. Outros, vêem nu
caso 1'1usao
- de óptica: lembram-se do monstro de Locknesse, na Escócia.
Os chineses comunistas têm exercido actos de agressão contra Macau,
abrindo fogo d'e armas portáteis, metralhadoras e até morteiros.
.
No entanto,
voltou a remar
.
a calma naquela nossa longínqua colónia..
d
. A questão das eleições livres em toda a Alemanha esteve também na ordem
o dia por muito tempo, até que em 6 de Agosto foram suspensas as negociações,
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em virtude de ficarem sistemàticamente sem resposta as notas ocidentais dirigidas à Rússia com várias propostas. Já tentámos explicar estes fenómenos.
Nenhum russo tem a coragem de emitir uma opinião ou uma resolução e
muito menos por escrito pois isso envolve uma tremenda responsabilidade e
subsequente perigo de ser depurado. Só Staline poderia fazê-lo.
É absolutamente impossível negociar com os c0m.unistas seja o que for em
virtude dos métodos supra. Só quando Staline for substituído por outro mais
novo e mais activo poderá a Rússia dar respostas para negociações.
Parece estar assente que este ano já não haverá grande guerra. Os russos
continuam na propaganda boçal e constante ela Paz e os ocidentais não farão,
evidentemente, a guerra.
Consta que o Politburo russo vai ser remodelado e que vai ser indicado,
em Outubro próximo, o sucessor de Staline.
Os russos responderam aos Aliados sobre o futuro da Alemanha e eleições
neste país e propuzeram qualquer coisa de Interessante: a preparação das eleições
ficaria a cargo dos próprios alemães.
A notícia foi recebida com muito agrado pela própria Alemanha; mas, logo
no dia seguinte, os jornais do ocidente vinham noticiando a decepção e as desconfianças postas pelos Aliados.
E assim lá vão os Aliados reunir-se mais uma vez em intermináveis trocas
de impressões até darem uma resposta.
Quer-nos parecer que a proposta russa era aceitável. Deixar-se-ia para
o pormenor o desmascaramento das verdadeiras intenções do Kremlim.
Contudo, embora as nossas inteligências não atinjam os motivos da inadmissibilidade das propostas russas, é de crer que os Aliados lá tenham as
suas razões. O que sem dúvida damos é um óptimo motivo à propaganda moral
russa para invectivar o Ocidente.
Não será mesmo verdade que os Aliados não têm afinal pressa nenhuma
de tirar os pés de cima da Alemanha? O futuro o dirá.
Para se apreciar o que é o paraíso soviético, basta dizer dos milhares de
pessoas que constantemente de lá fogem para o Ocidente. Na última semana
de Agosto, só do Berlim oriental fugiram cerca de 10.500 pessoas (dez mil e
quinhentas!) .
Ultimamente a Rússia iniciou um grande e importantíssimo movimento:
o do ódio aos E. U. A.
É uma campanha formalmente organizada.
Lê-se por toda a parte: <odiemos os americanos>.
Ainda é cedo para tirar conclusões sobre o valor e alcance desta propaganda.

---.---
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E a fechar, pedimos vénia para adaptar as excelentes palavras de apresentação da obra, assim:
A presente Monografia traduz bem o elevado sentido da actividade da Junta Autonoma de Estradas ao serviço da NaçAo. Contém algumas palavras Indispensáveis para fazer
compreender o que tem sido - e terá que ser - a sua IccAo no desempenho da tio Impor·
tante mlssio que o Governo lhe confiou. Contém ainda vários números e Imagens, para
mostrar Ilguma coisa dessa obra Imensa já, que meto'dlca e racionalmente se encontra
dispersa por toda a nossa querida terra, desde as cidades mais Importantes até aos mais
recftndltos lugares onde batem corações portugueses.
Formaçlo de condutores

A pedido do autor, transcreve-se na íntegra o «Preâmbulo» do seu recente
livro Formação de Condutores - Tomo III, para complemento-da referência
aqui fei+a, no Número 6 desta Revista:
Estes apontamentos
foram inicialmente coligidos para servirem de guia
pessoal nos Cursos de Instrutores e Monitores de C. Auto, que anualmente se
realizam no G. C. T. A., e também para orientarem os primeiros passos de 1IIn
iniciado em tão vasta e difícil matéria. Surgindo, pouco depois, a oportunidade
da sua impressão, o que muito me penhora mas compromete, é natural que tenha
falhas (e não poucas), para o que peço a beueuolência
dos meus leitores.
Aqueles que souberem desculpar e aos qtle contribuiram com o seú valioso
auxílio - os ínews agradecimentos.
Houve a preocupação de juntar nuni volume, sob uma designação que talvez não seja a mais feliz. um pouco de tudo o que se nos afigura que um instrutor de automobilismo necessita saber acerca da sua viatura, ou seja, conhecer
os nomes e os tipos das peças que a constituem (segundo a nomenclatura oficial), falar dos seus problemas técnicos, fazer referência à pesquisa de avarias
pelo condutor e, por último, dar umas noções sobre a sua reparação.
Falai' detalhadamente
sobre cada um destes assuntos fazia-nos sair fora
da principal finalidade ... fornecer os elementos que possam auxiliar o instrutor
na sua função; por outro lado, destinando-se a ser utilizado ou manuseado por
pessoas já «encartadas» não interessa ensinar, p. es:., como passa a gasolina d"
depósito para o carburador nem descrever o juncionainento
do carburador
Zenith ou Amai. As casas construtoras têm os seus livros de instruções e há já
divulgada bibliografia mais que suficiente para nos esclarecer em caso de necessidade.
Quanto ao estudo mecânico, limitamo-nos pois a tinIa nomenclatura mais
completa do que é necessário ao soldado e a uma ou outra noção de maior importância.
A finalidade dos restantes capitulos é POI' si tão evidente que dispensa
comentários.
Setembro de I95 r.
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Operações combinadas
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do número anterior)

Pelo Brigadeiro
III Parte -

HERM1NIO

As transmissões nas operações

SERRANO

combinadas

A) - O problema das transmissões
I _ O

Já

PROBLEMA EM SI

vimos que uma .operação combinada é uma operação extremaIllente delicada, que exige a mais completa e perfeita cooperação das
forças terrestres, navais e aéreas. Cada um dos problemas a resolver
dentro do planeamento geral carece dum estudo prolongado para se
POder chegar às soluções mais adequadas e eficientes.
.
O problema das transmissões reveste importância primordial, pois
e fundamental dentro da organização do comando; é, sem dúvida, um
dos problemas que exige a maior ponderação, ajustamentos mais perfeitos e a coordenação absoluta dos meios utilizados pelos Exércitos de
Terra, Mar e Ar, tão dispares entre si e com características tão diferentes, pois que sem transmissões eficientes não pode haver um comando
eficiente também.
Vamos, pois, passar em revista, dum modo geral, a série de problemas que nos põe o estabelecimento da ligação e a montagem das
transmissões numa operação desta natureza.
Dentre todos, os mais importantes são os que passamos a indicar:
1.° - Organização geral da ligação;
_ 2.o-Meios a utilizar para assegurar a ligação;

_

_ 3. ° - Exploração desses meios;
_ 4.o-Apoio ou informação à navegação.
2~

ORGANIZAÇÃO

GERAL DA LIGAÇÃO

a) - Comando
O problema da ligação é capital numa operação de desembarque
e é, além disso, extremamente complexo. Este problema é condicionado
pelos seguintes factores:
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Trata-se de princípio dum «problema de coordenação de
três Exércitos», com características diversas, os de Terra,
Mar e Ar.
«Convém, porém, gravar bem no espírito que, se o
Comando das Forças Combinadas é inicialmente um único,
cada Exército retoma maior liberdade individual, à medida
que se desenvolvem as operações em terra»;
2.0 _
A organização do «Comando do Exército de Terra» não deve
sofrer qualquer modificação para que, desde os primeiros
momentos do desembarque, esse comando possa fazer sentir
a sua acção, a pleno rendimento;
3. o - À organização deste comando terrestre deve corresponder
análoga organização do «Comando Na vals , encarregado
do transporte das forças e da cooperação e apoio da marinha;
4. o -- O «Comando Aéreo» deve estar representado em terra, desde
o começo do desembarque, e articular as suas forças no sentido de assegurar o apoio das forças terrestres desembarcadas;
5.0 -- O «Problema Logístico» é de extrema importância.
A solução adoptada deve permitir pôr em terra os reabastecimentos julgados indispensáveis, e isto desde o início dos
desembarques, durante a fase crítica do esforço máximo
da acção ofensiva;
6.0 ._ Finalmente, há a considerar ainda as características particulares do comando da operação:
- «durante a fase marítima», em que está confiado ao
Comandante das Forças Navais;
- «durante a fase terrestre», em que está cometido ao
Comandante das Forças de Terra;
e ao mesmo tempo a passagem do comando dum para
o outro Comandante.
b) - O navio de comando
Para evitar ao máximo falhas nos meios de transmissão, há necessidade de justapor as ligações a partir de escalões da mesma categoria.
O «Problema do Comando» é consideràvelmente simplificado, se num
navio, a que chamaremos o navio de comando, se reunirem as autoridades do mesmo escalão dos três Exércitos, assistidos pelos seus Estados
1.0 _
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Maiores. Segundo a importância da operação a realizar e, por consequência, do valor dos efectivos a empenhar, esse navio poderá ser um
barco mercante, especialmente adaptado para alojar os Estados Maiores,
as centrais de operações e de infurmações e as instalações rádioeléctricas
apetrechadas com numerosos aparelhos, ou então uma fragata, um
contra-torpedeiro ou um L. C. L, devidamente adaptados também.
O tipo de barco, que mais interessa estudar, é o L. S. M., que é utilizado
P~ra desembarques que ponham em acção efectivos do valor de uma
divisão.
Um barco, preparado

para este fim, compreende um certo número

de locais especiais importantes, tais como:
1.0 _ O «Posto de Comando»,
onde, assistidos pelos oficiais de
ligação dos seus Estados Maiores se encontram:
_ O almirante, «Comandante da Força Naval em Operações»;
_ O general,

«Comandante

assalto;
_ O «Comandante
2.0 __

da Divisão» que vai dar o

das Forças Aéreas, ou o seu repre-

sentante;
3
O «Posto Central Combinado», ao qual se liga a 2. repartição combinada; é o local de trabalho do Estado Maior
combinado;

3.0 _ O «Posto Central do Mar», onde se encontram os .oficiais da
repartição de operações da Força Naval;

4.0 _ O «Posto Central da Terra», onde se encontram os oficiais
da repartição de operações do Q. G. da Divisão;

5.0 _ O «Posto Central do Ar», que é a repartição de operações do
Comando das Forças Aéreas; deve notar-se desde já que
o posto central da defesa aérea exige numerosas ligações
e é instalado, normalmente,

num barco especial;

6.0 _ O «Posto Central de Apoio de Fogos», onde se efectua a
a coordenação dos fogos, navais, aéreos e terrestres;
7. ° _ O «Posto Central Logístico», que reune os oficiais da organização da praia e os da repartição de serviços da Divisão;
8.0 _ Os «locais de exploração», divididos em duas grandes categorias;
_ particulares _ centrais de informações, de cifra, etc.;
_ comuns _ centros de transmissões, postos rádio, etc.;
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e todos estes postos centrais dispõem ainda de:
- ligações interiores- redes telefónicas;
- rede de teletipos;
- ligações exteriores - ligações rádio-telegráficas, asseguradas por intermédio do «Centro de Transmissões», ao qual estão ligados os diferentes postos por sistema pneumático, por teleimpressor ou por ordenanças;
- ligações rádio telefónicas, garantidas por dispositivos
de comando a distância, ligados à «central fónica».
c) - O Plano de transmissões
Durante a fase preparatória da operação, a articulação das transmissões é estudada com grande pormenor por um organismo particular
do Serviço de Transmissões, a «Secção de Transmissões», que pertence
ao E. M. combinado. O papel deste organismo é de importância fundamental.
Esta Secção é constituída por oficiais das transmissões dos três
Exércitos e o seu chefe deve ser mantido ao corrente dos planos estratégico e táctico da operação, (composição da força, data aproximada
do dia D, escolha da zona de desembarque, objectivo, etc.).
São atribuições da Secção:
1.& Estudar, resolver e ajustar o problema posto pelas principais
ligações comuns a mais dum exército;
a
2. _ Redigir a ordem de transmissões que será inserta na ordem
de operações;
3.&- Dar a sua opinião sobre a afectação dos Navios de Comando
e dos navios especiais.
O Plano de Transmissões é função da organização do Comando;
depende, pois, do número de barcos de comando postos à disposição
das forças de desembarque e da situação dos P. C. destas forças, durante a fase do assalto à terra. Deve ser elaborado por forma tal que
seja dotado da maior flexibilidade, para permitir as modificações que
as circunstâncias possam impor; elas são devidas, sobretudo:
- Por um lado, a alterações ao Plano de Operações, resultantes,
por exemplo, de informações recentes sobre o inimigo ou de
alterações no número de navios disponíveis e, por consequência, na composição da força encarregada da operação;
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transmissões.
A «Secção de Transmissões» do estado maior combinado nomeia,
ainda, comissões encarregadas de estudar, no quadro das directrizes de
Conjunto, certos problemas particulares.
podem assim ser constituídas:
- Uma comissão de frequências;
_ Uma comissão de documentos de camuflagem

(compreendendo

o procedimento,
indicativos, autenticação, etc.).
O trabalho destas comissões é submetido à aprovação
de Transmissões»

3- O

da «Secção

do estado maior combinado.

PROBLEMA DOS MEIOS

a) _ Meios a utilizar
As rádio-comunicações
são, por agora, o único meio e, em todos os
casos, o mais seguro e o mais rápido, que permite satisfazer todas as
exigências no momento do desembarque.
Os meios secundários, tais
como os ópticos, os artifícios e os infra-vermelhos são de rendimento
duvidoso e de emprego contingente.
b) _ O emprego da T. S. F.
Convém, pois, utilisar ao máximo as ligações rádio-eléctricas, cuja
densidade se torna verdadeiramente
considerável nas zonas pouco prof~ndas, onde se efectuam os desembarques; e assim, é precisa uma grande
disciplina para evitar as interferências, tornando-se necessário:
1.0 _ Limitar a utilização dos meios rádio, em cada um dos três
exércitos;
Limitar as potências dos emissores;
3.0 _ Utilizar ao máximo as frequências muito elevadas;
4.0 _ Vigiar de perto a atribuição e a repartição das frequências.

2.0 _

c) _ A deslocação das transmissões para terra
As primeiras vagas de assalto levam consigo os núcleos elementares do dispositivo geral das transmissões em terra. Guarnições de
rádio-telegrafistas das forças terrestres e da marinha instalam em cada
praia os seus postos rádio, constituindo assim o primeiro Centro Avançado de Transmissões, explorado com meios ligeiros, muito móveis, mas,
em contraposição, muito precários. Os escalões seguintes trazem consigo
material de maior potência, a princípio em viaturas ligeiras (jeeps) ,
depois em veículos de lagarta e, por fim, em veículos de rodas, uma
Vez construídas

as pistas das praias.
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d) - Cuidados a ter na deslocação do material
Esta passagem do mar para a terra constitui o grande problema
de transmissões a resolver. Tudo deve ser preparado e devem ser utilizadas todas as instalações para assegurarem a permanência das ligações
e para esse fim:
- O material deve ser distribuído por várias barcaças para poder
fazer-se face a perdas sempre inevitáveis;
- Deve prever-se e montar-se uma organização de conservação
muito desenvolvida e eficiente;
- Deve ser estudada em pormenor e assegurada com eficácia a
estanqueidade dos postos portáteis e do material montado em
veículos;
- Devem ser e'standartizados na medida do possível os materiais
das Forças Terrestres e Navais, carecendo de ser estabilizados
com quartzo.
Estas precauções põem, de certo modo, as transmissões ao abrigo
de uma avaria técnica ou da inevitável perda de barcaças.
Ainda, pelo
que respeita às transmissões das unidades desembarcadas,
é-lhes garantida uma segurança suplementar, pelo facto de que as ligações «Marinha» podem servir de vias de recurso aos primeiros escalões em terra.
E os meios por fios, de grande rendimento,
quando poderemos
ou deveremos utilizá-los? Antes duma fase bastante avançada da operação, não podemos pensar na sua montagem e no seu emprego.

4- O

PROBLEMA DA EXPLORAÇÃO

a) - O silêncio, factor da surpresa
O silêncio rádio-eléctrico é um dos factores essenciais da surpresa.
O regime do silêncio deve durar o maior tempo possível e deve ser
reforçado nas proximidades da costa inimiga, porque, mesmo a potência
muito reduzida, as emissões de ondas curtas e extracurtas podem ser
captadas a distâncias muito maiores do que em terra.
A decisão de cessar o silêncio é tomada pelo comando.
Por consequência, a hora de abertura das redes tem de ser indicada na ordem
para as Transmissões e é função do desenrolar previsto da operação.
É útil saber e convém notar que a obrigação do regime de silêncio,
imposto às rádio-comunicações
exige uma preparação que, por cuidada
que tem que ser, nada deve à improvisação, para que, cessado o regime
de silêncio, o sistema de ligações funcione imediatamente e sem falhas;
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é necessária a realização, durante a fase da preparação, de treinos intensos do pessoal das transmissões e do pessoal dos E. M. Estes exercícios de treino devem ser realizados por forma tal que o inimigo não
possa, pela escuta destas ligações de instrução, obter informações sobre
a amplitude da operação e a situação da força anfíbia que vai efectuá-la.
b) _ O grande número de redes e o problema das interferências
Dadas a diversidade de missões normalmente atribuídas a uma
força anfíbia, a possibilidade de muitas delas serem simultâneas e a
rapidez com que têm de ser executadas, torna-se necessário um número
muito importante de ligações. Prevê-se que, na fase do desembarque
~e uma Divisão de Infantaria, será indispensável utilisar cerca de 80
hgações que, como atrás focamos, só podem ser asseguradas por meios
rádio-eléctricos.
Temos então 80 redes; importa, pois, simplificar ao
máximo os problemas técnicos que dizem respeito ao estabelecimento
de tão avultados número de redes.
Dos processos para efectivar esta simplificação

citaremos,

como

mais importantes, os dois seguintes:
_ 1. ° _ Utilização
de barcos de comando, que permitem reunir,
em cada escalão, os chefes, os seus E. M. e os meios de
transmissão correspondentes;
_ z.o-Coordenação
entre o encerramento
de certas redes e a
abertura de outras, de acordo com as diferentes fases da
operação; tal coordenação permite efectuar a economia de
frequências.
Isto é muito importante, porque, como a
zona de desembarque de uma divisão é de dimensões relativamente restritas, há que evitar a todo o custo as interferências.
c) _ A exploração na La fase do desembarque
Durante esta fase, toda a responsabilidade
das ligações incumbe,
como é óbvio, à marinha.
Com efeito, o Exército de Terra não pode
prestar a sua coadjuvação, p.ois nesse momento os seus equipamentos
ba transmissões estão a ser transportados
nas barcaças e, portanto,
astante afastados dos barcos de comando. Deve ainda ter-se em mente
que é necessário conservar intacto para os primeiros combates em terra
o potencial «Transmissões-Terra».
No entanto, a bordo dos navios de comando, os aparelhos são
manipulados por guarnições mistas de operadores dos três exércitos,
que, não obstante serem utilizadas para a exploração própria de cada
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exército, devem todavia ser intermutáveis, o que pressupõe o emprego
de processos comuns e, na mesma ordem de ideias, duma cifra comum.
d) - A exploração, após o início do desembarque
Logo após terem posto pé em terra, tudo deve ser utilizado para
facilitar a missão das tropas de assalto. Há que assegurar a rapidez
das comunicações referentes às informações, factor essencial que condiciona o sucesso dum desembarque.
O melhor meio de se conseguir
este. desideratum consiste em manter em reserva formações de transmissões de assalto, para as empregar, mal se estabeleçam os primeiros
P. C. em terra.
Nestas condições, pertence a formações especiais de transmissões
de praia o estabelecimento das primeiras ligações e a responsabilidade
do funcionamento das transmissões nesta fase delicada que é a transposição anfíbia.
É, pois, por intermédio de centros de transmissões «Terra-Marinha»,
instalados nas praias, que transitarão as primeiras informações. Em
seguida, à medida que se vai realizando o desembarque, os elementos
de assalto instalarão os seus centros de transmissão, primeiro com meios
portáteis ligeiros, reforçados depois com meios de maior potência e
alcance, instalados em viaturas ligeiras e posteriormente em veículos

T. T.
Na 1.& fase do desembarque deve considerar-se como regra fundamental para os três exércitos o auxílio mútuo, a mais completa cooperação e a troca de vias de transmissão.
A exploração deve ser concebida por forma a facilitar ao máximo
a tarefa dos E. M. e dos operadores.
Nenhum exército, em particular o «Exército de Terra», pode fazer
questão de manter, para o desembarque, o seu sistema habitual de ordem
de transmissões, Até o momento de retomar a sua autonomia, cada
exército deve utilizar um sistema simples para tudo o que diga respeito a:
- Indicativos;
- Autenticação dos despachos e dos postos;
- Designação dos pontos do terreno;
- Cifra comum para as ligações importantes.
Há a considerar ainda o facto de que a instalação e o funcionamento do sistema de transmissões estão confiados a pequenos grupos
isolados, separados das suas unidades de origem, desde o embarque e
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por períodos longos; esse pessoal deverá,

pois, receber uma missão

clara e pormenorizada.

5- O

PROBLEMA DO AuxíLIO

À NAVEGAÇÃO

Os auxílios à navegação têm duas finalidades:
a) _ permitir determinar uma posição;
b) _ assegurar a rota numa dada direcção a vagas de barcos ou a
engenhos.
As operações têm de ser executadas com grande precisão e rapidez;
Com efeito, o desembarque está minutado e todas as operações se encadeiam umas nas outras. Uma demora, uma falha, um erro, podem
comprometer o efeito de choque. Convém, pois:
_ balizar as zonas de aproximação e, eventualmente,

pontos da

costa inimiga;
_ balisar os obstáculos e perigos submarinos e os canais de acesso;
_ fazer encalhar as vagas de assalto em praias bem determinadas,
bordadas, quanto possível, por obstáculos naturais, depois de
terem seguido por um canal dragado, relativamente estreito
para uma formação desenvolvida;
_ colocar os navios de guerra ou as barcaças de apoio em uma
posição definida;
_ facilitar a observação dos tiros de apoio;
_ facilitar a identificação das barcaças e dos engenhos amigos.
De dia, o problema é consideràvelmente simplificado pela observação directa da costa inimiga e pela apreciação exacta da deriva. De
noite, pelo contrário, no decurso dos desembarques por surpresa, a
observação torna-se muito mais difícil e têm de ser evitadas as indiscreções luminosas, acústicas e rádio-eléctricas.
Como assegurar, pois, o indispensável auxílio à navegação? Existem
para este fim numerosos meios, tais como:
- Meios rádio-eléctricos;
- Detecção electromagnética;
- Meios acústicos;
- Meios luminosos;
- Meios eléctricos;
- Meios mecânicos.
" Todos estes meios oferecem largo campo de pesquisas e de expenencias e devem ser empregados conjuntamente para evitar erros pos-
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síveis e fazer face a falhas eventuais.
É por isso, que a navegação para
as praias é controlada por «Guias de Navegação», barcaças especialmente preparadas para este fim.

6-

CONCLUSÕES

A TIRAR

Após o que dissemos, verifica-se que o problema das transmissões
apresenta facetas diferentes em cada uma das fases da operação.
Assim, depois da fase da preparação elabora-se um plano de transmissões no seio do E. M. combinado, fixa-se a fase da concentração,
durante a qual deve merecer às transmissões os maiores cuidados a manutenção do segredo e a maior preocupação a ligação estreita entre os
diferentes elementos das forças armadas que vão tomar parte na operação.
Durante a travessia e a aproximação, é, pràticamente,
a marinha
que tem a responsabilidade
completa das transmissões.
Porém, o período que mais atenção requere é, sem dúvida; a fase do assalto e a
actuação em massa do apoio naval e aéreo. Neste momento difícil e
cheio de incertezas, há que pôr tudo em acção para vencer esta fase tão
delicada e instável da operação, tornando-se assim necessário:
- efectivar a duplicação das ligações;
- assegurar .o auxílio recíproco e a troca de vias de transmissão:
- simplificar ao máximo a exploração.
Depois, reforçadas as tropas desembarcadas
e iniciando-se a progressão para o interior, as forças terrestres retomam pouco a pouco
a autonomia para conduzir o seu combate puramente terrestre e as unidades de transmissões de praia reagrupam-se
para dar lugar às formações de transmissões da retaguarda.
B) - Realizações

7-

ALGUMAS

do C. I. O. A.

REALIZAÇÕES PRÁTICAS

O C. I. O. A. (Centro de Instrução de
França, utilizando meios fornecidos pelos três
mas realizações que demonstram o' cuidado
sistema de transmissões, os numerosos meios
de equipamentos a instalar.
a) - Meios da Marinha
Um cruzador foi transformado em navio
foram equipados também outros barcos para

Operações Anfíbias), ern
exércitos, efectivou algua ter na preparação
do
a utilizar e a variedade

de comando; além deste,
satisfazer as necessidades
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dos escalões, agrupamento e
Sub-agrupamento
táctico,
fig. 2I.
Um grande número de
barcaças
de desembarque
(L.C.I., L.C.T. e L.C.M.)
e engenhos anfíbios, figs. 22
e 23, receberam equipamentos rádio-eléctricos.
U ma Secção Naval de
Transmissões de Praia foi
encarregada de assegurar as
ligações de praia em colaboração estreita com os eleIhentos das Companhias de
Transmissões do Exército de
Terra, cujo material foi deFig. 21 _ Um L. C 1. transformado
em barco
sembarcado de barcaças esde comando
peciais, fig. 24.
b) _ Meios do Exército de Terra
As Companhias
de Transmissões do Exército de Terra dispõem
de meios para assegurar:
_ as transmissões
de
praia;
_ as transmissões tácticas;
necessárias para um desembarque executado na base
do escalão,
agrupamento
táctico.
c) - Meios

do Exército

do Ar
Fig. ":> _

Carro

anflbio

L. V. T. equipado

com um posto SCR

8_ O

EQUIPAMENTO

510

DO NAVIO

Aparelhos montados em
veículos anfíbios.
DE COMANDO

No «Navio de Comando» há locais de operações e locais técnicos.
Para facilitar a instrução e o treino, os diferentes postos são colocados
no mesmo perímetro e separados por divisórias envidraçadas.
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Os P. C. dispõem oe:
a) - ligações interiores
- rede interfónica, servindo igualmente
a central rádio-eléctrica;
- rede pneumática,
servindo o centro
de
transmissões.
b) -ligações
exteriores rádio-eléctricas
Fig. "3 - Carro anfíbio cD. U. K W .•
equipado com um posto SeR 610
Numa operação de desembarque, as demoras nas transmissões devem reduzir-se ao mínimo;
esta a razão pela qual certo número de oficiais, especialmente os do
P. C. de apoio de fogos e
do P. C. do ar, dispõem de
indicadores rádio-telefónicos
que lhes permitem explorar
directamente certas redes especializadas.
As instalações técnicas
compreendem:
Fig. ,,~- Um L. C. T. vai desembarcar
veiculos
a) -- um conjunto de
de transmissões
do agrupamento táctico
emissores instalados em dois locais à ré, constituído por:
- 18 emissores de onda curta, de diversos tipos, comandados a distância da central rádio-eléctrica;
- 3 emissores de onda extra-curta de aviação, dispondo
de comandos a distância privilegiados;
b) - Uma central rádio-eléctrica de 16 direcções assegurando a.
junção entre os emissores e as posições de recepção para
um conjunto de 19 receptores;
c)- Um grupo de 45 aparelhos destinados às ligações rádio-aérea!";
d) - Uma central eléctrica com dois grupos Diesel, para alimentação das instalações rádio por meio de grupos conversores.
t.

é
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QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO

DAS REDES RÁDIO

Para verificação das redes em funcionamento, um quadro vertical,
fig. 25, com 3 metros de lado, indica, por meio de circuitos luminosos,
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as redes postas em acção em qualquer fase do desembarque; os circuitos são acesos a partir duma mesa de comando e a diferenciação
das redes é conseguida por variação no afastamento das lâmpadas e por
combinações de cores.
O sistema permite as combinações seguintes:
a) __ iluminação separada das diferentes redes;
b) _ iluminação
_ redes
_ redes
_ redes
-redes

por grupo de redes:
da marinha, (cor azul);
de terra, (cor vermelha);
de praia, (cor de laranja);
do ar e da D.T.C.A.,
(cor verde);
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redes de apoio na val, (cor branca);
redes de apoio aéreo, (à base da cor verde) ;
c) - iluminação
conjunta
de todas as redes;
(l
d) - combinações:
- iluminação pisca-pisca;
- iluminação fixa;
- extinção.
Com estas combinações é
possível materializar a articulação de certas redes para fases
da operação particularmente
interessantes, como sejam:
- o desembarque de certos
escalões;
"
- o apoio próximo;
- o apoio naval;
- o apoio aéreo;
- a organização de praia c
o seu reforçamento, etc.
Estava re presen ta do no
quadro um total de 34 redes e
foram utilizadas mais de 1.000
lâmpadas para equipar os diversos circuitos. A junção entre o
quadro e a mesa de comando, é
feita por um cabo de 70 condutores. O quadro de comando,
fig. 26, compreende:
- 64 interruptores simples:
- 17 interruptores
múltiFig. 26 - Vista de co njuntc do quadro
de comando
plos;
Dimeasões:
1.80 X 070
m.
- 4 sinalizadores de eclipse.
a) Slnalizadores
de mercúrio
b, Interruptores
O conjunto é alimentado a
e) Fuslveis
d) Conj untor es-d is] untores
24 volts por intermédio
duIll
transformador
de 2,5 quilovátios.
Este quadro facilita consideràvel~ente a compreensão do funcionamento das transmissões.

~~1~cffJ~
CALÇADA DA ESTRELA, 14 -

TEL. 66666 -

LISBOA

POR TODOS OS CAMINHOS
PARA TODOS OS MOTORES

_ .....-...•-

_._.
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~....
ci"~~.'-;'::-"'-'

.
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Para evitar de sobrecarregar o quadro, as redes normais da marinha são figuradas sob a forma de setas de rodoide. quase invisíveis à
luz normal, mas que se tornam fluorescentes sob a influência de raios
~ltravioletas emitidos por uma lâmpada de Wood, da potência de 75 vátios, colocada num projector especial.
É natural que a utilização de armas

novas seja susceptível,

no

futuro, de modificar consideràvelmente a forma de realizar uma operação anfíbia e, portanto, a articulação das transmissões. Será interessante
verificar em que medida novos dispositivos, tais como cabos hertzianos
de vias múltiplas e a televisão, poderão satisfazer as necessidades, em
tnatéria de transmissões,

de uma operação combinada.

C) _ As transmissões
10 _

FINALIDADES

na Operação

Miki

DESTA OPERAÇÃO

As operações combinadas mais importantes realizadas em 1949,
no Pacífico, por forças dos E. U. A. receberam a designação de «Operação Miki», palavra havaiana que significa «estar pronto». Esta operação consistia num desembarque à viva força na ilha de Oahu, onde
fica a capital e a base aeronaval de Pearl Harbour, com o fim de reConquistar as ilhas Hawai. ocupadas, segundo a hipótese formulada,
pelo inimigo.
O alto comando quis com este exercício atingir os seguintes fins:
a) _ treinar as tropas de assalto e todas as formações que tomam
parte na preparação e apoio duma operação combinada;
b) _ proporcionar aos E. M. o estudo, em todas as suas fases, da
realização duma operação combinada;
c) _ verificar o valor das concepções regulamentares

actuais

em

matéria de desembarque à viva força;
d) _ verificar ainda o funcionamento do sistema defensivo norte-americano
I I _ ORGANIZAÇÃO

na região das ilhas Hawai.
E PLANOS

A direcção do exercício foi confiada ao general, comandante do
6.0 Exército, cujo Q. G. estava instalado em Fort Winfield Scott, perto
de. S. Franci co, onde se instalou um E. M. combinado, composto de
oÍlcais do exército, da marinha c da aviação. O director do exercício,
o general Mark Clark, que na última guerra comandou o 5·° Exército

"
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Americano na campanha da Itália, comandava ao mesmo tempo as
forças de desembarque e as forças encarregadas
da defesa das ilhas.
As forças de desembarque, sob o comando do vice-almirante Bogan,
compreendia uma frota de mais de 100 navios de vários tipos, com
22.000 marinheiros,
comandada
pelo contra-almirante
Rodgers, e a
a
2. D. r. e elementos de reforço, num total de 15.000 homens, sob as
ordens do major-general Collins.
As formações encarregadas
da defesa eram constituídas pelo 5.°
R. 1., aquartelado em Oahu e por algumas unidades de reforço; como
figuravam de «inimigo», estas forças receberam uniformes diferentes e
tinham distintivos especiais. Foram postos à sua disposição meios especiais com o fim de darem às operações o maior realismo.
No momento cm que as tropas de desembarque punham pé em
terra, os veteranos mais endurecidos, que tinham tomado parte em operações durante a 2." Guerra Mundial, deitaram-se por terra, enquanto
no ar soava o crepitar das espingardas e metralhadoras, o troar dos morteiros e da artilharia e parecia passarem junto deles estilhaços assobiando
e aqui e além se elevavam nuvens de fumo. É que, com efeito, os potes
de fumos c os poderosos alto-falantes, postos à disposição do «inimigo»,
entraram em acção às ordens da arbitragem e contribuiram para criar
um ambiente de guerra, que deu considerável interesse às manobras.
Não é, todavia, no domínio da reprodução dos ruídos de combate
que a electrónica desempenha o seu papel mais importante. Sabe-se perfeitamente que os meios de transmissão, sobretudo os meios rádio-eléctricos e ópticos, condicionam o sucesso duma operação combinada.
Um desembarque numa praia, solidamente defendida, é uma operação bastante complexa que exige, em primeiro lugar, preparativos
extremamente pormenorizados c, em segundo lugar, uma acção vigorosa
e sem desfalecimentos do comando no decorrer da operação. Com efeito,
as tropas de assalto são concentradas ao máximo nas praias de desembarque; a acção dos três exércitos tem de ser coordenada de maneira
perfeita; os fogos da artilharia naval, os da artilharia de campanha e a
intervenção da aviação de assalto devem estar integrados num plano
único; a intervenção da aviação de assalto deve ser precedida pelo
cessar dos tiros de artilharia, para evitar o espectáculo trágico dos nossos
aviões serem abatidos pelos nossos próprios projécteis; homens, armamento e abastecimentos devem ser postos em terra em curto prazo. No
entanto, deve haver possibilidade de variar os pontos de desembarque
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constante da situação tática; além disso, para
os barcos devem poder evolucionar ao largo

c só chegarem à costa no momento da sua descarga.
Compreende-se, pois, que todo este conjunto tão complexo só pode
funcionar com um grande reforço de meios de transmissão. Todo o peso
do tráfico recai nos meios rádio-eléctricos e ópticos. Na utilização das
rádio-comunicações
há -que notar o facto de que o tráfico referente :l
questões de comando e de reabastecimento é de tal forma considerável
e urgente que perdem o interesse as condições de segurança e tem largo
emprego a rádio-telefonia.
O funcionamento de tal quantidade de meios de transmissão, rádioeléctricos na sua maior parte, exige um trabalho preparatório muito
cuidado e pormenorizado.
Desde o princípio que se apresenta o «problema das frequências», pois estas, raras vezes são em número suficiente para satisfazer todas as necessidades; convém ainda atribuir as
frequências mais convenientes, sob o ponto de vista da propagação, e
que estejam compreendidas na gama de emissores da dotação. Além
disso, no decurso duma operação combinada, manifestam-se necessidades especiais que não existem no decurso duma operação normal e
para as quais importa prever material convenientemente
adaptado e
equipes de exploração especialmente instruídas.
Uma contingência particular das operações anfíbias consiste no
facto de que homens, material e reabastecimentos são transportados dos
barcos de alto bordo para a costa em pequenas embarcações ou veículos
anfíbios. Cada unidade deve prever em pormenor qual será a missão de
cada elemento à sua chegada a terra e daí deduzir o fraccionamento
pelas embarcações por forma tal que cada equipe possa dispôr imediatamente de tudo o que lhe é necess<1.riopara cumprir a missão. Este resultado só pode ser obtido se o material e o pessoal encarregado de o pôr
a funcionar estiverem reunidos; é indispensável ainda que, nos portos
de embarque, o carregamento dos barcos seja feito por forma que o material a utilizar em primeiro lugar seja o último a ser carregado, para
permitir assim poder ser fàcilmente retirado dos porões.
O trabalho inicial, em assunto do plano de transmissões, foi obra
do E. M. da direcção da operaçã.o que estabeleceu as directivas sobre o
funcionamento e atribuiu aos dois adversários as frequências necessárias.
No quadro da força de desembarque os anexos «transmissões» às ordens
de operações dos diversos escalões de comando fixaram todas as pres-
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cnçoes necessanas ao bom funcionamen to das transmissões no escalão
considerado e para a sua organização nos escalões subordinados.
Uma das maiores dificuldades encontradas nesta fase preparatória
resultava do facto de que os E. :1\1., que tinham de fazer o estudo da
operação estavam instalados a grande distância uns dos outros.
Foi
preciso estabelecer uma ligação teletipo especializada para que o E. M.
da direcção da operação que estava em S. Francisco, se ligasse com
o comando das tropas de desembarque em Fort Lewis, no estado de
Washington, e com o comando da armada em S. Diego, na Califórnia,
o primeiro a 1.000 e o segundo a 600 quilómetros de distância.
Essa
ligação permitiu grande tráfico e tomar, a tempo, importantes decisões.
Ao mesmo tempo foram tomadas disposições para que, por intermédio do C. Tm. do distrito marítimo de S. Diego, os barcos no mar pudessem ter conhecimento do tráfico encaminhado nessa ligação teletipo.
12 -

TREINO DO PESSOAL

Para garantir o decorrer satisfatório da manobra foi necessário
treinar o pessoal da 2.a D. r. no emprego das transmissões na realização
duma operação combinada.
Esta instrução foi feita em duas fases: na
primeira fase, vieram alguns oficiais treinar-se no Centro de Instrução de
Operações Anfíbias de Coronado,
na Califórnia; na segunda,
uma
unidade de instrução especializada de fusileiros navais foi instalar-se em
Fort Lewis, onde durante um mês, de meados de Agosto a meados de
Setembro de 1949, dirigiu uma instrução intensiva em que participaram
todas as unidades da divisão. Esta instrução prévia recebida pelas tropas, contribuiu muito para o bom funcionamento
das transmissões no
decorrer das manobras.
Enq uanto as tropas de terra se instruíam em estágios especiais, o
pessoal de transmissões da marinha treinava-se nos navios.
Alguns
destes receberam a bordo um reforço de pessoal de transmissões da
marinha e consagraram-se
especialmente
em pôr em boas condições
certas ligações particulares das operações combinadas.
Foi resolvido aproveitar os exercícios de desembarque nas praias
da Califórnia, antes da partida para as ilhas Hawai, para se proceder
a um ensaio geral do estabelecimento das transmissões em que interveiu
pessoal dos três exércitos. Durante vários dias, o pessoal pôde treinar-se
em condições muito próximas da realidade c habituar-se a fazer funciOnar os postos rádio portáteis a utilizar na primeira fase do desembarque.
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Dias depois tiveram lugar dois exercícios, com a intervenção
artilharia naval e de aviões de assalto, na ilha de S. Clemente e
Oceanside, na Califórnia.
Neste último exercício, os marinheiros
seram em acção todas as redes de transmissões entre os barcos,
mesmo tempo que formações do exército, em terra, fizeram funcionar

da
em
puao
as

suas redes nas condições previstas no dia do desembarque.
Estes exercícios tiveram a vantagem de familiarizar as tropas e,
em especial, as de assalto, com os problemas do transporte do material
de transmissões nos barcos de desembarque e a sua instalação nas praias.

13 - A

TRAVESSIA

Em 15 de Outubro de 1949, a frota de desembarque deixava
S. Diego e fazia rumo para as ilhas Hawai. A travessia, que devia durar
dez dias, foi utilizada para completar a instrução do pessoal. Os barcos
exercitaram-se em navegar em comboio, a lançar cortinas de fumo e a
defender-se contra ataques realizados por aviões e submarinos. Durante
este período, as transmissões foram asseguradas por postos rádio de
pequeno alcance e por processos ópticos. A óptica foi utilizada intensamente para evitar os riscos de indiscreção.
No decurso desta marcha de aproximação

é interessante

assinalar

o emprego que foi feito de aviões «relais». A frota estava dividida em
dois grupos, o grupo de porta-aviões e o grupo de transportes de tropas.
Estes grupos navegavam demasiado longe um do outro para que fosse
passível assegurar entre eles ligações rádio com ondas ultra-curtas,
(V. H. F. ou U. H. F.). Em consequência disso, aviões especialmente
equipado receberam por missão evolucionar entre os comboios e assegUrar o tráfico; e assim, uma parte importante das comunicações entre
os ba rcos poôde ser encaminhada por este meio.
.
Outro ensinamento destas manobras foi o excelente partido tirado
da exploração com teletipo das ligações rádio. Durante toda a manobra
funcionaram três ligações rádio-teletipo entre a expedição e a estação
de S. Francisco; esta ligações permitiram assegurar um importante
tráfico administrativo,
assim como o volumoso tráfico dos correspondentes da imprensa.
Outra ligação teletipo foi explorada em perman'enCla
. entre a direcção geral da arbitragem, instalada em terra, e o
chefe dos árbitros a hordo da frota.
À sua chegada às ilhas Hawai, a armada foi alvo de ataques realizados por formações de aviação, postas à disposição das tropas da de-
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fesa, «O inimigo».
Estes ataques permitiram experimentar
o sistema
de transmissões de alerta e da defesa anti-aérea, posta em acção por
pessoal da marinha e da aviação.
14 -

O

DESEMBARQUE

Em 25 de Outubro, as tropas de assalto abordaram as praias de
Waianai, na costa ocidental da ilha de Oahu. As ordens de operações
previam o desembarque simultâneo em três praias, designadas por praia
azul, praia verde e praia amarela. O esforço principal, quer sob o ponto
de vista táctico, quer sob o ponto de vista logístico, devia ser aplicado
na praia amarela.
Infelizmente o mar muito agitado nas praias azul
e amarela, com vagas de três metros de cavado, tornaram o desembarque muito perigoso, pelo que, logo após as primeiras vagas de assalto
terem posto pé em terra, foi decidido cessar os desembarques nelas.
Esta decisão implicava a modificação completa, não só dos movimentos entre os barcos e a terra, mas também da ordem pela qual as
unidades desembarcariam.
Foi necessário dar imediatamente instruções
a todas as formações já embarcadas nas barcaças de desembarque.
As redes de transmissões, neste momento, tiveram de trabalhar em cheio
e em breve se restabeleceu a ordem no dispositivo, o que demonstrou
a excelente articulação do sistema de transmissões.
Numa operação deste género, os elementos essenciais são evidentemente os barcos de comando, a bordo dos quais trabalham os E. M.
Estes barcos devem ser equipados com numerosos meios de transmissão,
sobretudo rádio-eléctricos.
Pode estimar-se que um barco de comando
moderno deve ter a bordo, além dos radares e dos equipamentos clectronicos necessários para a marcha do barco, um conjunto de 140 receptores e 70 emissores rádio-eléctricos.
A instalação de tudo, dá problemas
difíceis que só podem ser resolvidos por técnicos excelentes.
a) - I. a fase - Durante a I. ~ fase duma operação combinada, um
dos problemas mais importantes
consiste em assegurar ligações em
terra entre as diferentes praias e de cada praia com os elementos desembarcados por um lado e por outro com os barcos ao largo. No decorrer das manobras, estas primeiras ligações foram estabelecidas pelo
regimento de praia n.? 532, onde existem forças de engenharia e de
transmissões, e pelo batalhão de praia da marinha, adaptado a este
regimento.
As primeiras guarnições desembarcadas
dispunham de materiais portáteis que permitiam atingir os P. C. dos batalhões desern-
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barcados, os navios no mar e as outras praias. Logo que foi possível,
as praias {oram ligadas entre si por T. S. F. e a seguir as praias com os
batalhões e depois com os regimentos desembarcados.
Estas ligações
foram mantidas em funcionamento durante todo o exercício.
b) _ 2. fase _ Logo que a testa de praia atingiu dimensões suficientes, vieram para terra postos rádio, montados em viaturas ligeiras,
que tomaram a seu cargo todo o tráfico até aí assegurado pelos postos
portáteis. Durante toda a manobra, a ligação entre as praias foi assegurada eficazmente, apesar das alterações ao plano de desembarque.
c) _ 3." fase-Depois,
quando todas as formações do Exército de
terra desembarcaram,
a organização das transmissões tornou-se semelhante à organização clá sica numa divisão de infantaria.
Apenas mais,
subsistem as de praia e do conjunto de apoio aéreo e observação dos
fi

tiros da artilharia na vaI.
Nesta última fase do desembarque surge um problema delicado,
o da ligação entre o barco de comando e o P. C. da G. U. desembarcada, a partir do momento cm que este P. C. é instalado em terra.
Este problema foi neste caso resolvido com a utilização dum cabo
hertziano. Um dispositivo terminal foi instalado num camião anfíbio,
tipo «DUKW», carregado a bordo dum L. S. T., que tinha por missão
trazê-lo o mais perto pos ível da costa, onde conviesse fazê-lo desembarcar.
o ca o de avaria do «DUKW», seria utilizado um segundo
terminal, montado num veículo T. T .
. d) _ Entre as unidades que participaram na operação Miki figura va o batalhão de transmissões n. o 57. Esta uIlidade prestou grandes
serviços, embora aplicada em condições diversas das do treino. Esta
nnidade foi dividida em três destacamentos,
o primeiro posto à disPOsição da defesa, o segundo atribuído ao regimento de praia n ." 532
c o terceiro encarregado das transmissões da direcção da arbitragem.
Como no exército americano o tráfico da imprensa é sempre considerado muito importante, as transmissões reservaram-lhe
um teletipo.

IS - A

ARBITRAGEM

Uma manobra com a envergadura deste exercício só tem valor,
se os árbitros podem fazer sentir a sua acção. Para este efeito devem
di por dum sistema de transmissões bastante desenvolvido e diferente
das redes tácticas correntes. Com esta finalidade foi instalado em terra,
próximo da praia de Wainai um Centro de Transmissões da Arbitragem,

424

REVISTA DE ENGENHARIA

MILITAR

que estava ligado por rádio-teletipo à equipe de arbitragem que estava
a bordo. Ligações especiais, instaladas pela marinha permitiam aos
árbitros embarcados comunicarem entre si.
Quando as unidades começaram a desembarcar, cada árbitro teve
à sua disposição uma viatura equipada com um posto-rádio trabalhando
em onda ultra-curta.
As redes de arbitragem previstas funcionaram
satisfatoriamente e a nova situação criada com a decisão de fazer cessar
o desembarque em duas das praias não trouxe perturbações sensíveis
nas possibilidades de intervenção dos árbitros.
Além disso, as ligações
rádio de arbitragem
foram duplicadas,
em terra, com ligações por
T. P. F. em cabo de campanha e em cabos subterrâneos.
Havia uma certa dificuldade na arbitragem dos tiros de artilharia
naval.
Resolveu-se o problema, estabelecendo duas redes em ondas
ultra-curtas entre os navios de guerra e os árbitros; metade dos navios
de guerra emitia na La frequência e a outra metade na 2.& Os árbitros,
em escuta nas duas frequências. mas afectados s6 a um sector do campo
de batalha, podiam controlar os tiros de qualquer barco, aplicando os
fogos na zona cuja vigilância lhe estava atribuída.
Deste modo o
árbitro arbitra sempre no mesmo sector do campo de batalha, que
acaba por conhecer perfeitamente.
As transmissões da arbitragem, além do estabelecimento de ligações
especiais, tiveram ainda de proceder à escuta das redes de comando
da força de desembarque e das forças da defesa, isto com o fim de verificar se as regras de serviço e de segurança eram estritamente observadas e de chamar a atenção dos executantes para as irregularidades
cometidas neste domínio.

r6 - A

PROTECÇÃO DO MATERIAL DE TRANSMISSÕES

No decurso duma operação combinada, um dos problemas mais
difíceis de resolver é a forma de tornar estanque à água do mar o
material de transmissões, para que possa funcionar, mal chegue a terra,
pois é normal que chegue completamente
molhado.
Temos de contar com a possibilidade do mar varrer com as suas
ondas as lanchas de desembarque;
de algumas embarcações poderem
chocar com os recifes; de outras encalharem em fundos baixos, separados de terra por um pequeno braço de mar. Tudo isto são precalços.
em que nada intervem a acção do adversário, mas que são naturais ':
inerentes a operações anfíbias.
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OPERAÇÕES COMBINADAS

Em muitos casos, o pessoal tem de descer para a água e atingir a
costa pelos seus próprios meios, sendo natural que homens e material
fiquem completamente
encharcados.
Tais precalços traduzem-se em
sériO risco de avaria nos postos rádio no momento preciso em que é de
vital importância o funcionamento das transmissões.
Para evitar que
isto se dê, é indispensável tomar as medidas necessárias para tomar
estan,ques os aparelhos, devendo o pessoal ser industriado a tomar estas
precauçõcs
17 _

antes de desembarcar.

O

REABASTECIMENTO

DO MATERIAL DE TRANSMISSÕES

O reabastecimento
do material de transmissões fez-se sem a menor
dificuldade. As reservas de material existentes a bordo permitiram pôr
em acção os meios de transmissão suplementares que foram julgados
necessários. Quando se tornou indispensável, os dep.ósitos de material
da marinha forneceram ràpidamente um complemento de equipamento.
Para que nada faltasse às unidades do exército de terra, um representante do Comando das Transmissões, durante a fase preparatória, visitou as unidades c promoveu o fornecimento do material indispensável.
18 _

MATERIAL

DE SONORIZAÇÃO

O material de sonorização, explorado por uma companhia especial
do eSignals Corpss , (Corpo de Transmissões),
compreendia 5 dispositivos ligeiros e 3 dispositivos pesados.
a) _ Dispositivo
ligeiro _ Este di s P o si t i vo ,
fig. 27, é montado
sobre um «jeep» e bastam
dois homens para o fazerem funcionar, o condutor
auto e o operador. O «jeep»
é normalmente posto à disPosição das unidades, à razão de um por batalhão.
Funcionando
quando ~e
eXecuta o tiro ao alvo, permite gravar e reconstituir os
ruídos do campo de batalha.

Fig.

27 _ Dispositivo

A instalação

ligeiro

compreende:

de souor lzação
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_ Um conjunto de nove alto-falantes pequenos, grupados três a
três, como indica a figura;
_ Um amplificador com a potência de 250 wátios;
- Um magnetofone de
fio magnetizado; o
fio é enrolado em
carreteis
amovíveis, tendo
cada
um 3.000 metros
de fio.
O conjunto é alimentado por um grupo electroFig. :.a - Dispositivo
pesado de sonor ização
géneo e permite uma boa reprodução de sons, sobretudo na parte alta
da gama das ondas sonoras.
b) _:_ Dispositivo pesado - Este dispositivo,
fig. 28, é montado
sobre uma caminheta de 1.500 quilos. Difere do ligeiro no seguinte:
_ O amplificador é associado a dois magnetofones, o que permite
o funcionamento contínuo;
_ Os alto-falantes são seis e calculados por forma a dar uma boa
reprodução dos sons, na parte baixa da gama de ondas sonoras.
Este dispositivo é utilizado para simular os tiros de artilharia.
O registo dos ruídos sobre o fio magnético faz-se a partir duma colecção
de quinze discos gravados em campos de tiro. O registador compõe-se
de três gira-discos, de um misturador de som e de um magnetofone c
assim no mesmo fio 'registam-se ruídos complexos e muito próximos
da realidade,
pela combinação
dos sons registados nos discos-base19 -

ENSINAMENTOS

O ensinamento geral a tirar do exercício Miki e o de que os processos de trabalho combinado dos três exército de Terra, Mar e Ar,. estão
hoje completamente ajustados; resta apenas tornar estes processos familiares a todos os executantes.
Uma vez atingido este resultado, será possível realizar então com simplicidade e rapidez uma operação combinada.
Em matéria de transmissões, convém assinalar como os operadores se
habituaram
a trabalhar em comum.
Os brilhantes resultados obtidoS
são uma das razões do sucesso deste exercício.
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Valor táctico das cotas elevadas
seu aspecto negativo
Pelo Cor. Tir. VIRGiuo

AN,.UNES

DE LEMOS

Na resolução de problemas de táctica é de velha usança considerar-se os pontos altos e eminentes do terreno, como tendo, por si próprios, isto é, independentemente
de organização,
um valor militar
relativamente grande, o que nos atrai, geralmente, a reforçar esse valor
pela ocupação de tropas de defesa e por trabalhos de organização, ficando, assim, os pontos altos constituindo, finalmente, a base da estrutura defensiva, em centros ou zonas de resistência.
Ora, salvo melhor parecer, afigura-se-nos ser possível e conveniente
proceder a um reajustamento
deste conceito, face ao estado actual do
armamento e porque possível é a aplicação do mesmo conceito, que já
passou à fase de quase rotina, nos leve a uma escolha de posições com
de feitos
.
grandemente
.

Começaremos

de considerar.
por uma

ligeira

digressão

histórica,

muito

conve-

nIente à apreciação do assunto.
Nos tempos primeiros da arte da guerra o homem, não tendo meios
para dominar a força da gravidade, lançava 05 seus projécteis ou a
favor da gravidade, isto é, de cima para baixo ou, contra a gravidade e,
nesse caso, o lançamento dos projécteis era precário.
. Nos tempos da catapulta e mesmo nos primeiros tempos da artilharia, aquele partido que se encontrasse estabelecido num alto tinha, assim,
uma vantagem muito grande para a defesa.
As pedras, os projécteis, eram lançados

a favor do peso, o seu

alcance e possibilidades eram grandes.
Para fim de defesa cada partido escolheria um ponto alto e disso
ficaram, como testemunhas, os numerosos castelos, que eram as fortalezas inexpugnáveis desse tempo, castelos esses que não se vêem nos
países novos como a América.
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As posrçoes de encosta e meia encosta
defesa, pelos motivos citados.
Com o progresso
de ser alterada.
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seriam ainda favoráveis

à

da Artilharia esta ordem de 'ideias teria, porém,

Desde que a Artilharia pôde fazer fógo de considerável alcance r
razoável pontaria, uma posição a meia encosta passou a tornar-se um
alvo dílecto da Artilharia atacante.

o

castelo alcandoradono
vulnerável.

ponto alto tornou-se

um alvo demasiado

É certo ter a fortificação acompanhado
esta evolução da Artilharia;
os meios de dissimulação aperfeiçoaram-se,
Com tudo isso, a meia encosta e o forte do píncaro ficaram em cheque e, tiveram de ser abandonados.
Surgiu, então, no século XIX, a táctica da contra-encosta.
Nós sabemos bem como Wellington que tanto usou essa táctica,
soube dela tirar partido.
O alvo a bombardear, colocado à retaguarda
da crista, deixava de ser visível, tornando precária a actuação da Artilharia contra esse alvo, ao mesmo tempo que, em contrapartida,
o
defensor, estando oculto, estava nas melhores condições para lançar
os seus ataques e contra-ataques e no momento que melhor lhe parecesse.

i» exemplo:
A batalha do Bussaco pode servir-nos para mostrar o ponto de vista
destas notas.
Em 1.0 lugar notemos que ainda hoje se estuda a batalha do Bussaco como um ensinamento de que se devem tirar lições actuais de alto
comando.
Mas, precisamente, nós julgamos pouco justificável que ainda hoje
se pretenda estudar e aprender, como lições para os nossos dias, as daquela batalha.'

A lição' da batalha do Bussaco é obsoleta, em relação aos meios modernos de acção e o seu exemplo, pondo de parte a aplicação dos
grandes princípios básicos da arte militar, mas não pondo de parte a
influência característica das Armas actuais, esse exemplo pode ser mais
inconveniente que vantajoso.
Nos tempos em que essa batalha se deu ainda os meios de acção
permitiam a uma linha de alturas ter uma grande vantagem militar
defensiva.
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COTAS
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de defesa ocultarem-se

na

Contra-encosta.
Podemos, no caso do Bussaco, estabelecer 6 seguinte balanço:
Vantagens da Posição:
'.
a) _ Para os defensores (luso-ingleses): ocultação; concentração
~lssimulada; campo de tiro da artilharia a favor da gravidade; topografia \'d esciida)
'
-,' óptima.
a f avoravel
aos contra-ataques;
o b servaçao
" '. b) _ Vantagens ou, ao menos, compensações para os atacantes
(franceses): nenhuma.
Porém, bem. vistas as coisas, aquelas vantagens para os defensores
c~nsistiram essencialmente, na ocultação do dispositivo e, como coroláno, na surpresa

e juvenilidade

dos seus contra-ataques.

No entanto, a partir do momento em que a contra-encosta deixou de
servir para a ocultação, ela deveria perder as suas principais vantagens.
Foi o que aconteceu pelo advento da aviação.
Este motivo é reforçado pelo facto de que as linhas de comunicação,
as estradas, sendo modernamente mais que indispensáveis para o transIPorte rápido das tropas, não galgam geralmente os pontos altos, pelo
qUe estes deixaram de ser zonas de passagem das forças atacantes, como
era possível quando os efectivos eram pequenos, relativamente.
Vejamos porém, principalmente,
a influência da aviação.
Estamos em plena época contemporânea.
Quem alguma vez esteve numa frente de batalha, varrida sem contrapartida pela aviação inimiga sabe bem quão poderosa é a acção moral
do ataque dos aviões inimigos.
,
Poderá a pontaria dos seus bombardeamentos
e do seu fogo ser
~iscutível mas, é irrecusável o efeitq moral produzido, que não é infenor ao efeito material.
O soldado, inerme, sente-se alvo da pontaria, que parece certeira
sem o ser, desses aviões e deixa de combater eficazmente.
Durante a
noite o soldado abre covas no chão para nelas dormir.
Ora, se nós estivermos num ponto alto, dominante, no píncaro de
uma colina, muito pior: somos apanhados em flagrante pelo avião 101migo e por estarmos altos estamos muito mais «à mão de semear» daquele avião.
Tudo é desfrutado
na contra-encosta.

pelo avião quer seja no píncaro,

na encosta ou
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--------------------~--------------------------------Em consequência:
Aquele partido que não tiver superioridade de aviação não deve
escolher, antes deve abandonar, os pontos altos eminentes, tanto quanto
isso se possa harmonizar com a necessidade excepcional de manter esses
pontos, por qualquer motivo, designadamente
pela necessidade de os
manter como obseruatorios,
Actualmente, o motivo mais poderoso que nos leva a querer possuir
os pontos altos é, sem dúvida, a observação terrestre.
Nestas notas não perdemos de vista a importância desse facto.
Ora, nós não temos a pretensão de esboçar princípios novos mas,
desejamos analisar este acontecimento da «guerra das colinas», da qual
resulta uma hecatombe de vidas humanas, sem que nenhum dos adversários conquiste qualquer apreciável palmo de terreno, como estamos
vendo na guerra da Coreia.
Que a observação terrestre é fundamental, sem dúvida, mas há outros meios, como a aviação, os balões e a própria observação terrestre
feita, não dos píncaros mas, donde puder fazer-se. Sobretudo, havendo
superioridade absoluta de a viação (como na Coreia, onde os chineses
nem se atrevem a cruzar pelo ar a frente de batalha) poderiam OS
aviões e os próprios balões cativos fazer uma observação satisfatória,
dispensando os vértices das colinas, sempre que possível.
A aplicação destes conceitos dependerá evidentemente e muito dos
casos topográficos concretos que se apresentem e, repetimos, não poderiamos aspirar a estabelecer quaisquer regras rígidas sobre o assuntoResumindo este ponto: são muito convenientes, para a observação,
os pontos altos; mas, não devemos teimar em possuí-los, a ponto de
parecer que, para nós, a observação é, não um meio necessário mas,
um fim a atingir.
2.° exemplo:
a batalha de Monte Cassino.
Feriu-se esta batalha durante a II Grande Guerra, na Itália, não
longe de Roma, e teve, como teatro, aquele ponto alto onde se ergueu
o magestoso convento de Monte Cassino, construído há perto de 1500
anos, berço da ordem dos benedictinos, anterior a Carlos Magno e quase
contemporâneo de Santo Agostinho.
Os alemães estavam, então, em retirada para o norte e foram ocupar
aquela posição.

.::
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Os americanos, no seu avanço, teriam de os desalojar.
À primeira vista parece que os alemães reconheceram a vantagem
de defender aquelas alturas, apesar de não terem qualquer superioridade
de aviação.
.
De facto, a ocupação do Monte Cassino pelos alemães não passou
de um «bluff» que lhes permitiu tirar partido da aparente ingenuidade
americana.
Os alemães nunca ocuparam o mosteiro mas os terrenos à volta
dele. Os americanos, por seu turno, encandeados pelo mosteiro, resolveram que os alemães o tinham ocupado e vá de bombardear o magestoso
edifício até à sua quase destruição.
De forma que: os alemães mantiveram-se

nas alturas

enquanto

quiseram ou antes, até serem torneados e terem de retirar.
Os americanos não repeliram o inimigo porque se entretiveram

a

bombardear o convento, sem verem onde estava o adversário.
Os efectivos alemães no Monte Cassino eram, aliás, pequenos e os
americanos poderiam de entrada ter passado à frente cercando o inimigo
c aniquilando-o em simples operação de limpeza.
O valor militar do Monte Cassino não passou pois de um «bluff» de
que o sacrifício foi suportado, exclusivamente,
pelo célebre mosteiro.
Se este não existisse não se teria dado a batalha para a qual as forças dos dois partidos

foram atraídas

como que por um íman.

3.() exemplo: as cotas na guerra da Coreia.
Como estamos lendo nos comunicados, certas cotas vão mudando
de mão várias vezes.
A aplicação do conceito que estamos referindo mostra que os adversários devem estar em erro.
Quanto aos sino-coreanos comunistas só com grande sacrifício podem recuperar e manter as cotas, embora sacrifício de pouca monta para
o comando chinês que dispõe de muitos soldados para comandar a seu
belo capricho.
Com efeito, não dispondo de qualquer superioridade no ar, não
só não poderão manter-se nas colinas disputadas, como só a força de
muitos homens e muitas perdas, as poderão recuperar.
A experiência dos últimos dias confirma este ponto de vista.
Mas, também os americanos não levam a melhor, o que também
Confirma a inanidad

dos seus esforços.
3
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Com efeito, as cotas, quando nas mãos dos americanos, tornam-se
alvos magníficos e bem referenciados da artilharia chinesa. São óptimas
muches para pontaria e como tais, verdadeiros ninhos de granadas e de
bombas.
Uma infinidade de peças de artilharia bem disseminadas numa
larga área visa o ponto alto a partir do momento em que aquele «passou
para as mãos» dos americanos.
Estes nada melhor têm a fazer que retirar durante a noite, e a
colina «volta para a mão» dos chineses; até que estes descem mais depressa do que subiram sob o fogo da artilharia e da aviação americanas,
a não ser que prefiram ficar lá mortos, o que parece ser o caso, em
grande parte, com os nortistas.
Depois volta a vez dos americanos e
assim sucessivamente.
~ este o mecanismo das «mudanças de mão em mão».
No jornal D. de N. de II de Setembro lê-se o seguinte telegrama:
«A colina do Cavalo Branco, que ontem tinha sido tomada pelos
sul-coreanos, foi hoje retomada por 5.000 chineses que atacaram freneticamente a tiro e à arma branca, depois de um potentíssimo bombardeamento de artilharia.
Esta colina já mudou de mão, de um partido para
outro, 30 vezes, nos últimos dias».
Este telegrama fala por si próprio.
Como comentário nosso, dizemos que quando os 5.000 chineses lá chegaram, encontraram abandonada a posição.
No entanto, para que serve a tal colina senão para funcionar de
açougue?
Poderiamos citar mais exemplos e não abririamos mesmo excepção
para as célebres cotas, próximas de Verdun, da I Grande Guerra, a
célebre cota 304, Mort-Homrne, etc" onde, salvo melhor opinião, se
perderam milhares de vidas alemãs e francesas, em holocausto a esta
talvez rotina da táctica, ou ao capricho, vão e sangrento, de estar na
posse dessas alturas.
Para finalizarmos, resta-nos resumir, da seguinte forma, o assunto:
1.0 _
Os pontos altos e eminente do terreno não devem ser disputados por nenhum dos partidos e em especial por aquele que não tiver
superioridade no ar e admitindo que ambos dispõem de muita artilharia.
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Este conceito tem tanto mais valor quanto mais estabilizada estiver
a frente de batalha.
Ele é aplicável não só a terrenos ondulados vulgares como a terrenos de cota geral elevada ou seja em terreno de montanha, e refere-se
aos pontos eminentes desse terreno
2.0 _ O princípio é aplicável ainda a uma cumeada se, como por
exemplo a serra do Bussaco. não for muito extensa. Se for muito extensa e paralela à frente ela terá, à falta de outra passagem, de ser conquistada

pelo partido

que queira e possa avançar.

3.0 _ A guerra das colinas, em curso actualmente
gamo-la injustificável

tanto para os americanos

na Coreia, julcomo, principalmente,

para os chinas, que não têm superioridade de aviação.
Tais colinas representam
simplesmente açougues, bigornas para
esmigalhar vidas humanas, e não será a tomar e a perder colinas que
qualquer dos partidos ganhará ou deixará de ganhar a guerra.
Os americanos têm muito mais a viação mas os chineses dispõem
de muita artilharia e, principalmente,
de muita carne de canhão.
Assim estes, à base da barateza das vidas dos seus homens, armaram ali uma verdadeira cilada aos americanos, para lhes ceifarem vidas,
cuja perda faz estremecer de horror os Estados Unidos da América.
No mês de Outubro passado as baixas americanas totalizaram um
número confrangedor
(os jornais disseram 60.000 mas certamente há
lapso por excesso), em relação a uma frente tão pequena e a uma simples disputa de locais, tudo enquadrado numa guerra que não passa de
Um abcesso.
4.0 _ Julgamos não ser a necessidade de observação a verdadeira
causa ela guerra das colinas, nem a justifica, na Coreia, por exemplo,
visto mostrar-se esporàdicamente.
A verdadeira ou principal causa deve ser o desejo de manifestar
sUperioridade, provocado por factores morais.
Quanto à responsabilidade
dos morticínios que daí resultam, compete ela, repetimos, à velha e ultra-c1ássica teoria do aproveitamento
dos pontos topogràficamente
dominantes, referida no princípio destas
notas; mas, talvez fosse então tempo de observar que essa teoria, aliás
assente em princípios aparentemente evidentes, deve hoje, considerar-se
quiçá perigosa se não obsoleta, pelo menos em certas circunstâncias de
armamento, de aviação e artilharia, como, de resto, será o caso normal
nas guerras modernas, em frentes mais ou menos estabilizadas.
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Hoje, mais do que nunca, toda a defensiva
se apresenta

operacional,

dependente de uma

IZ
sobre uma larga área, sem qualquer rigidez e fugindo à organização

das chamadas

«linhas principais

de resistência»,

dando-se especial atenção à velocidade e à elasticidade .

..........................................

.

A consideração básica, significa que todo o sistema defensivo e a táctica empregada,
inimigo em um grau

devem visar o retardamento

sempre crescente

área, privando-o, gradativamente

na profundidade

do
da

e com acção cada vez maior,

do ímpeto do seu vigor ofensivo, a fim de levar o ataque à
imobilidade -

pelo emprego

de fortes, móveis e altamente

agressivas
RESERVAS

o

OPERACIONAIS.

Comando será o juiz de, quando e onde deverá lançar

o mais eficaz contra-ataque
tro de uma determinada

sobre o inimigo comprimido den-

área.

Gen, B. Zimmerman-

1952

o «CABO

HEI{TZIANO»

ou Radio-«Relais»- DireccionalPelo Major

Eng.",

Multiplex

JOÃo

GALHARDO

Notas de estudo acerca deste Processo de Transmissões (ou Telecomunicações),
sobre os seus fundamentos
e as características
de algum Material de Campanha.
Tivemos o prazer de ler no último Número desta Revista, uma versão do interessantíssimo Artigo do General W. S. Rambough, Comi: de
Tm, do T. O. E., na Reu. SIGNALS,
feita pelo Sr. Brig. H. Serrano,
na Secção Revista das Revistas, e, por indicação de S. Ex.", pre>tendemos acrescentar-lhe alguns pormenores acerca das características fundamentais do tão falado Processo de Telecomunicações (Fig. r).
O nosso trabalho foi-nos facilitado pela valiosa contribuição de
dados técnicos atenciosamente dada pelo Sr. Eng," Israel Benoliel da
tnr. dos S. R. E. dos C. T. T. e pelo Sr. Major Mário Risqnes Pereira
do B. T. a quem devemos

° ter

podido elaborar estas notas.

1) - A Rádio Direccional
O «Cabo Hertziano» é a denominação dada pelos europeus, especialmente franceses e germânicos, ao processo desenvolvido, por americanos, na última guerra, sob o nome de Rádio Relay ou Rádio Link .
Note-se que no domínio desta técnica rivalizam com os Estados Unidos
há alguns anos na Europa, a Suécia, Suíça, França e Inglaterra.
Fundamentalmente
é uma ligação, por via rádio, de muito alta
frequência de onda dirigida em feixe estreito e posto a posto, numa
cadeia poligonal de postos intermédios estabelecida entre dois postos
terminais.
Os Postos Intermédios são localizados em pontos altos, nos colos
da serras ou cordilheiras, de modo a avistarem-se dois a dois, e fazer
a união dos lados ou lanços da cadeia.
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Não é absolutamente indispensável que os vértices se avistem pois
a comunicação rádio de ultra-alta-frequência,
utilizada, atinge com
ondas métricas, por efeito de difracção, pontos localizados um pouco
mais além do horizonte visível, mas só na direcção de transmissão
(Fig. 2).
Esse alcance pode ser determinado experimentalmente,
OU
por cálculo baseado em fórmulas empíricas.
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Presume-se que em certas regiões e certos climas, a condutibilidade
do solo e das camadas ionisadas da troposfera, pela inversão de temperaturas, possam servir de guiadores das ondas, e, ou aumentar o alcance,
ou produzir

«fading», por desvio das ondas

(Fig. 3)·
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2) - O Rádio-Relais
Num posto terminal, a ermssao é dirigida para o primeiro vértice
por meio de uma Antena Direccional ou Arreio de Antena, composta
de um Dipolo irradiante e de um dispositivo Reflector combinado com
um ou mais dipolos Directores.
Da perfeição desse sistema resultará uma maior concentração
e
menor abertura do feixe e o melhor aproveitamento
da energia (ganho
direccional) (Fig. 4).
Como a comunicação é bilateral, a par do sistema de emissão funciona, simultâneamente,
um sistema de recepção.
Cada posto terminal compreende pois, I Emissor e a sua antena
direccional e I Receptor e a sua antena de captação, também orientada
na mesma direcção e visando o primeiro posto intermediário que se
corresponde com o posto terminal, vencendo assim o primeiro lanço da
Telecomunicação.
No primeiro posto intermediário ou de trânsito, haverá I Receptor
C' 1 Emissor com as suas antenas
direccionais orientadas na direcção do
terminal, e mais I Emissor e I Receptor, conjugados electricamente
com os anteriores, e com as suas antenas voltadas na direcção do vértice
intermediário seguinte (Fig. 5).
No segundo posto intermediário a instalação será semelhante à do
primeiro, e assim sucessivamente,
até ao último lanço da cadeia de
«relais» bilaterais, que estabelece ligação com o outro terminal.
Há
exemplo de se terem estabelecido em campanha cadeias de 7 postos
intermediários.
O alcance de cada lanço depende da potência de saída
dos emissores, e do ganho (em decibels) das antenas direccionais, da
sua altura sobre o solo, etc.; com material de campanha e com feixes de
30" de abertura, regula entre 40 e 80 km.
A ligação bilateral em cada posto de «relais», ou de trânsito, tem
de ser feita em 2 ou 4 canais, de frequências diferentes; a diferença minima é fixada de acordo com a selectividade dos Receptores utilizados
e do tipo de sistemas de antenas de captação.
3) - A Comunicação Multiplex
O Rádio-Relais-Direccional,
seria caro e de fraco rendimento cm
tráfego, "e se limitasse a dar I comunicação bilateral através da cadeia,
entre os postos terminais.
O sistema visa prolongar através de regiões
impróprias para traçados telefónicos, as ligações telefónicas múltiplas.
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Os aperfeiçoamentos
da técnica de Telecomunicações que permitiram multiplicar o rendimento dos canais de rádiocomunicação,
foram,
numa r.a Fase do aperfeiçoamento:
a) A supressão da banda lateral c da onda portadora.
b) A adopção da modulação de frequência e de fase.
e na z.a Fase do aperfeiçoamento:
c) A emissão seccionada, por Impulsos.
d)
O Comutador Electrónico.
Não cabem nestas breves notas as descrições completas dos citados
aperfeiçoamentos, nem talvez isso interesse à maioria dos leitores.
No entanto, umas breves definições, mesmo tecnicamente incorreclas, podem ajudar a fixar ou descrever sumàriamente as diferenças ou

passos mais marcantes daqueles aperfeiçoamentos.
a) A supressão da Banda lateral no espectro

de frequências

mo-

duladas.

A transmissão de sinais a distância, por correntes ou campos clectrornagnéticos oscilantes, trouxe para a técnica das telecomunicações
a
definição de canal de frequência.
Verificou-se muito cedo, e a análise matemática (Análise Harmónica) confirmou-o, que a introdução de um sinal de frequência variável
(voz, por ex.") numa oscilação eléctrica portadora, lhe modificava a
frequência alargando-a simetricamente para um e outro lado do valor
rnédio e dando-lhe o «aspecto» de faixa estreita ou canal de frequências,
Cuja largura é duas vezes o valor da frequência máxima do sinal.
O estudo dos filtros de frequências
levou a descobrir a possibilidade
de eliminar, na transmissão de um canal, a sua simetria, transmitindo
apenas uma das suas bandas laterais, continuando a ser possível a sua
~econstituição integral no aparelho receptor, mediante a adição, ou
Injecção, da frequência central portadora (Fig. 6).
Foi este «passo» que permitiu encaixar vários canais de frequência
transmissores

da voz (Banda

da voz 300 a 3.000 Hz) em uma banda

estreita de Emissão em Alta frequência.
b) A Modulação
da Frequência,
modificando modularmente
o
p.aramelro «frequência» de uma oscilação, dentro dos limites cm que a
Sintonia dos circuitos não afecta a amplitude da oscilação, permitiu
l11odular, dessa forma, uma oscilação de ultra-alta-frequência,
por outra
de alta frequência também, mas de ordrm inferior e contendo vários
canais de voz em feixe apertado, sem bandas laterais (Figs. 7 e 8).
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A modulação de frequência revelou especialmente elevado rendimento nas U. A. F. (ultra-altas-frequências)
- pois nessa gama foi
possível aplicar os desvios de frequência necessários ao bom índice ou
coeficiente de modulação, sem o dispêndio de energia necessária para
dar os «picos» da modulação de amplitude.
Ao mesmo tempo as ondas de U. A. F. (60 a 300 MHz, ondas
métricas) e as micro-ondas, prestam-se especialmente à emissão dirigida,
pois os sistemas irradiantes e reflectores, que utilizam frequentemente
dipolos de 1/2 onda, terão assim dimensões práticas exequíveis e utilizáveis nos postos semi-fixos de campanha, dispondo de antenas orientáveis.
c) Uma Emissão por Impulsos, é obtida, seccionando electronicamente uma oscilação de U. A. F. a 1400 MHz, por ex., em Impulsos de
0-4 microsegundos de duração cada um, à frequência média de repetição
de

impulsos em cada segundo (Fig. 9\·
O seccionamento introduz na Emissão de U. A. F. uma caract.erística de forma geométrica, sobre a qual é fácil aplicar o sinal modulador
por simples actuação em dois dos parametros da forma geométrica.
10.000
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" Por exemplo, na Emissão de Impulsos Modulada em Tempo (Pulse
lime Modulation) o sinal de audio frequência é aplicado à série de imP~lsos de modo que a frequência audio é expressa pela variação de posiÇao do impulso para um e outro lado da sua posição média na série; e a
amplitude do sinal é expressa pela largura ou duração do impulso,
Numa série de impulsos deste tipo, a amplitude da Rádio frequência é
mantida constante, o que se traduz em um débito uniforme de energia
da rádio frequência, condição muito favorável à economia do sistema
de radíiocomurucaçao.
,d) O comutador Electrónico é fundamentalmente
um comutador
rotativo capaz de operar como o Comutador Baudot da Telegrafia multiplex , N o en t anto, o contacto move
'I' rotatívo nao
-, e me táli
a ICO mas consti-'
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tuído por um feixe electrónico solicitado electrostàticamente
por 2 pares
de placas no interior de um tubo de raios catódicos cujo ano dia perfurado
dá passagens ao feixe sobre os 24 contactos de comutação (Fig. 10).
Este tubo catódico também denominado «Cyclophon» ,(Foto II) é capaz de múltiplas operações
em regi me de alta velocidade de rotação pois o feixe
móvel quase não possui, pràticamente, inércia.
No sistema Multiplex, o comutador Electrónico
pode actuar como constituinte
de vários órgãos;
por ex.:
a) Gerador de Impulsos
b) Separador de Impulsos
c) Desmodulador de tempo.
Compreende-se que, tal como no sistema Baudot, deva haver sincronismo perfeito nos movimentos rotativas dos feixes electrónicos na Emissão
(gerador e separador de impulsos) e na Recepção
(separador e desmodulador de impulsos).
Esse sincronismo é obtido por meio de osciladores locais de
característica sinusoidal, comandados a cristal e reciprocamente auto regulados por impulsos de marcação produzidos no próprio comutador,
um erIl
cada volta.
o comutador permite pois, gerar e separar impulsos que podem corresponder a 24 canais diferenFoto I I - Comutador Electrónico

tes (Fig. 12).
A modulação

de Tempo e de forma é introdu-

zida por moduladores dispostos nos circuitos de cada canal, e a desmodulação pode ser efectuada pelo próprio comutador electrónico.
O sistema de seccionamento por impulsos ultrasónicos apresenta
múltiplas vantagens nas Telecomunicações Militares, entre as quais devemos evidenciar as seguintes:
r.a) Aproveitar com elevado rendimento económico o seccionamento ultrasónico para repartir sinais no Tempo, e garantir um n.? de vias suficiente para os usos militares.
2.a)
Dar bom rendimento aos emissores mantendo uniforme o
nível da potência irradiada, e prestando-se especialmente
bem à modulação de micro-ondas geradas por Magnetron
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Economisar

as bandas de frequência

demasiado

utilizadas pe-

las comunicações civis.
4.") Necessitar de aparelhagem orgânica mente simples.
Entre as vantagens abrangidas na 3.", mencionaremos, no Sistema
~ultiplex de Impulsos, a de não exigir frequências diferentes na comun:cação bilateral, pois o seccionamento fornece bastantes canais disponlveis, todos na mesma frequência, apenas escalonados no Tempo.
Deste modo, dar-se-á comunicação num sentido por um canal, e no
sentido contrário,

por outro canal.

Nas Telecomunicações
Cabo Hertziano

civis,

a tendência

uma grande capacidade

actual

de Tráfego.

é para dar ao
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o sistema de impulsos não tem porém capacidade ilimitada, e então, adoptam-se por ex., os seguintes tipos de Equipamentos
(França):
a) Equipamento
transportável, para ligações temporárias.
lVIultiplex com 6 e 12 canais.
Sistema de impulsos modulados - Banda 300 lVIHz.
Antenas com reflectores diédricos - Potência 200 W.
b) Equipamesuo Regional, para certas zonas difíceis.
Multiplex até 24 canais.
Sistema de impulsos modulados - Banda 1800 lVIHz.
Antenas de reflectores parabólicos - Potência 5 a 10 W.
c) Eouipamerdo inter-urbano de tráfego médio.
Multiplex até 60 canais.
Sistema de divisão por bandas de frequência modulada ~
Banda 300 lVIHz.
Antenas-lVIesny com 12 db de ganho - Potência 30 W.
d) Equipamento
inter-urbano de grande tráfego.
lVIultiplex de 240 canais (I de televisão).
Sistema de divisão por bandas de frequência modulada.
Gama dos 4.000 lVIHz.
Antenas tipo Corneta Acústica c/ «lentes» electromagnéticas
- Potência 2 W. As antenas, que pesam I tonelada são
colocadas em torres metálicas de 50 m. de altura.
Circuitos Filtros ressonantes de ca vidade, e guiadores de ondas nos Emissores e Receptores.
*
Equipamentos de tipo Militar
São estes que especialmente interessam no no so estudo.
O primeiro que vai ser recebido no nosso Exército, é de fabrico
americano e data de 1944, aproximadamente,
o início do seu empregv
pelo «Signal Corps» no T. O. E., depois da invasão da Normândia.
É designado por: Equipamento
Rádio AN /TRC - I, 3, 4 - o que
significa: AN (Army and Navy) TRC (Transportablc,
Rádio, Comunication) modelo n. o I e composições 3 e 4.
Cada Equipamento
completo «Rádio-Relay»
AN /TRC - I, 3, 4
compreende:
2 Postos Rádio Terminais
AN/TRC3.
3 Postos Rádio-Relay
(intermédios)
AN/TRC4.

o
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Foto

'3 _ Torre de Antenas de um Rádio-Relay
regional,
em
Squak mount~i",
perto de Seattle. Washington,
destínado
a servi r a rede de distribuiçllO de energia eléctrica
a Bonneville
Pow er Administration
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AN/TRA - 1.
4 Equipamentos
Amplificadores
TC-2I (I de reserva).
3 Centrais Telefónicas Terminais
TC-22 (I de reserva).
3 Centrais Telegráficas Terminais
TC-24 (I de reserva).
5 Postos de chamada
IS Milhas de cabo S-4 (quadruplo).
Tudo isto é arrumado em '180 cofres com o peso total de 23-400 kg.
e o volume de 47 metros cúbicos.
A aparelhagem básica deste Equipamento consiste nos Postos Terminais AN /TRC-3 e nos Postos Intermédios AN /TRC-4, que são constituídos por Emissores, Receptores e Antenas do mesmo tipo, diferindo
apenas nas quantidades dos Aparelhos e Antenas em serviço e de reserva, como se vê no Quadro das Composições.
Quadro

das Composições

do Equipàmento

das

I Posto
Inte rmediário AN}TRC'4

Posto Terminal
AN,TRC-3

I

Designação

AN/TRC·l, 3, 4

Partes
Em
uso

Rádio Receptores R-I9/TRC-I
Emissores
»
T-I4/TRC-I
Antenas AS-19/TRC'I .
Grupos Electrogéneos
PE·75.
Acessórios de Manutenção
Jogo ele cristais (96)
Telefone EE·8

De
Reserva

Total

Em
uso

De
Reserva

Total

-

-

---

I

I

2

2

I

I

2

2

I
I

2

I

4

2

2

2

2

2

4

I
I
I

-

3
4-

3
3
6

I

-

I

I
I

I

I

--

PISO lolal (kgs.).
Voluml lolal

-- ---

(m3)

I

-

1440 Peso lolal (kgs.).
3,75 Volume lolal

(m3)

I

I

2040

5,3

o Posto Terminal funciona só com I Emissor, I Receptor, 2 Antenas e 2 grupos electrogéneos C. A.
O Posto intermédio funciona com 2 Emissores, 2 Receptores, 4 Antenas, e 2 grupos electrogéneos C. A. O funcionamento contínuo destes
postos obriga à existência de aparelhos, antenas e grupos de reserva,
a fim de os substituir periodicamente,
para os submeter a revisão e
afinação.
Características

do Equipamento

AN / TRC-I,

3, 4·

o MATERIAL
MODERNO DE CONSTRUÇÃO
À BASE
DE FIBRA DE MADEIRA MINERALIZADA
E CIMENTO

OMNILITE
CONSTROE

E

ISOLA

LEVE
E SÓLIDO,
ININFLAMAvEL

o

I.OI.nt_

EM PLACAS
absorção

DE

AO

MESMO

APLICAÇÃO
RApIDA,
E IMPpTRESC!VEL

té"l"Mlco e acú.tlco

para divisórias,
e amortecimento
para paredes

EM BLOCOS

para pavimentos.

Sociedade Portuguesa

eficaz

.. b.,.ato

tectos, revestimentos
isolantes,
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e exteriores.
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É transportável
em viaturas utilizando os cofres próprios dos quais
os mais pesados são os dos Acessórios de Mastros e Antenas e os grupos

electrogéneos (149 kg. cada).
Cada posto terminal ou intermédio, é instalável em cerca de 2
horas depois de chegar ao local de estação, e servido por uma guarnição
de 6 homens. Os postos intermédios em número máximo de 7, não
devem distanciar-se mais de 40 km. em terreno plano ou 160 km. em
zona acidentada.
O" 2 mastros, I de Emissão e outro de Recepção, são instalados no
solo, levantados por mastro auxiliar e espiados, corri as antenas do tipo
Yagi de 3 elementos, dirigidas para o posto correspondente.
Um cabo
coaxial liga o dipolo central de cada antena ao Emissor ou ao Receptor,
os quais são instalados juntos, a par ou sobrepostos, no solo ou em
viatura (Fig. 14).
A alimentação a lIO V. - 60 pps., é fornecida por grupos electrogéncos PE-75 a ga"olina (lIO kg. cada), que no funcionamento contínuo
neces"itam de períodos de repousO e afinação.
A rádio comunicação multiplex de 4 canais de Telefonia ou 3 de
1'elofonia e 4 para Teleimpressor, é feita em duas frequências diferentes
em cada lanço, uma para recepção e outra para emissão, na banda dos
70-roo MHz (4,3111-3,0111),
onde podem utilizar-se 300 frequências diferentes, com jogos de cristais para estabilizar os osciladores do Emissor
e do Receptor em 16 frequências básicas diferentes, 8 de 70 a 80 MHz
e outras 8 de 90 a 100 MHz, pré-ajustáveis (de entre as 300 da banda).
Em cada frequência de emissão, o sistema multiplex abrange uma
faixa de 60 KHz (
30 KHz de desvio) na qual se repartem 4 canais

±

ele frequência modulada por desvio angular de fase.
O cabo quadruplo S-4 (Spiral Four) é a via, por fios, de entrada
e saída desses 4 canais no Posto Terminal AN /TRC-3, servindo 2 condut?rcs para a comunicação num sentido e 2 para a comunicação em senhdo contrário.
Cada par do Cabo S-4 é percorrido ao mesmo tempo por correntes
telefónicas de 4 bandas num espectro que vai dos 200 aos 12.000 Hz.
A. banda Audio ocupa a faixa dos 200 aos 2800 Hz e seguem-se mais 3
de frequência ultra-sónica dos 3000 aos 12000 Hz, transmitida" por
supressão da banda lateral superior, sem frequências portadoras.
Essas
3 bandas telefónicas ultra-sónicas sem banda lateral são obtidas nos
Equipamentos
Telefónicos e Telegráficos TC-21 e TC-22 (Telephone
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anda Telegraph Carrier) de Telefonia e Telegrafia por Fios MultiPlex
de alta frequência modulado.
f: a partir desses Equipamentos TC que
Os 4 canais se dividem pelos circuitos vulgares de linha até aos postos
Telefónico e Telegráfico ou de Teleimpressor.
O Emissor do Equipamento
AN/TRC-I,
3, 4 é designado por
T>f4/TRC-I, é alimentado por corrente alterna IIO V. -60 pps., tem II
valvulas, oscilador piloto estabilizado por cristal, modulação por desvio
~e fa e e 3 circuitos multiplicadores de frequência até ao amplificador
final de 50 watts que transmite as oscilações à antena pelo cabo coaxial.
O Receptor do Equipamento
AN /TRC-I, 3, 4 é designado por
R-I9/TRC-I,
é alimentado por corrente alterna IIO V. -60 pps., tem 16
Válvulas, cobre a banda toda dos 70 a 100 MHz, é um superheterodino
~ dupla c~nversão de frequência, com oscilador de frequência p.reajusda por cnstal e recebe frequências moduladas com desvio maximo de

±

30 KHZ.
O alcance do conjunto de Emissor, Receptor e Antenas, é de 40 km.

em zona plana e

160

km. em zona acidentada.

Outros Equipamentos Militares Americanos de Cabo Hertziano
A fim de satisfazer as exigências do Tráfego nos escalões superiores
e~pecialmente nas ligações multiplex dos Eixos de Transmissões do Exérc~to o Signal Corps adoptou outros tipos de equipamentos Rádio-Relay
Cito, o «Signal Corps» adoptou outros tipos de equipamentos «Rádio~Rclay» com as seguintes designações e características:
AN/TRC-S
(XC-3).
«Rádio Relay», Multiplex

de Impulsos,

de 8 canais,

Banda

de

1500 MHz.
ANjTRC-6
(XC-2) (Fig. IS)·
«Rádio Rclay», Multiplex de Impulsos,

de 8 canais,

Banda

de

4500 MHz.
AN /TRC-8 de rápida montagem com guarnição de 4 homens.
«Rádio Relay», Multiplex de divisão em bandas de Freq. Mod.,

8 canais, Banda de 250 ~IHz.
AN/TRC-II.
Rádio Terminal do tipo TRC-8 mas para uso permanente,
nuado.
AN/TRC-I2.
«Rádio Relay» do tipo TRC-8 cm posto intermediário,

conti-

permanente.

454

REVISTA DE ENGENHARIA

MILITAR

CONVERJOR 00 RtCfNOR

A~
'?

TORRE AS - /rRe

6

Pt 50 PES

.:

.....

'

~A/~A Dê

"

CONTROU

J

CAIXA OE JtJNCAÓ )

RADIO SEr AN;TRC.6
FIG.IS

(XC-2)

o

(CABO

455

HERTZIANO'

Os alcances destes equipamentos são sensivelmente os mesmos dos
do AN /TRC-I, 3, 4, porém, apresentam vantagens no rendimento em
Multiplex, na facilidade de montagem, na potência em jogo, na redução
da bandas de frequência utilizadas, na fidelidade dos canais de fonia
c na multiplicação

dos canais de Teleimpressor.

*
A adopção do Cabo Hertziano nas Telecomunicações de Campanha,
trouxe a libertação do volumoso Tráfego dos Serviços do Exército das
Sujeições de segurança impostas às ligações Rádio em profundidade,
~s. únicas possíveis durante as operações de avanço rápido em território
IUlTnigo.
As suas qualidades

continuam

processos especialmente

nos seguintes casos (Fig. I):

I)
2)
3)

intactas e são insuperáveis por outros

Ligação com uma G. U. Móvel.
Ligação através de zona difícil, áspera, ou sobre a água.
Ligações em profundidade,
no Eixo de Transmissões.

. No entanto, seja-nos permitiào aconselhar moderação na entusiáshca admiração por tantas maravilhas de técnica e aceitar o conselho do
Comandante BLONDÉ da Arma das Transmissões Francesa:
cÊ PERIGOSO
ADMITIR QUE OS MEIOS APERFEIÇOADOS
APLICADOS NA FASE FINAL DE UMA GUERRA, CONTRA UM
INIMIGO DESORGANIZADO,
E E;\l FUGA, DEEM, El\l CONFLITO
FUTURO,
OS j\.jESi\JOS MARA\'ILUOSOS
RESULTADOS •.

REFERENCIAS
:Revistas

BIBLIOGRAFICAS

-

Recue des TrallslIli"iolls
Etectrical COlllltllicalioll
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N "
Onde Electrique
OhClas = Folhetos técnicosFederar Tele plione and Radio Corpo
Radio us». Mlg·
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são iguais aos que o homem aplica na sua eterna luta pela
vida.
Partindo desta ideia, para ganhar a guerra ou uma batalha, há que SABER, há que QUERER e há que PODER.
é função de oportunidade

SABER

e de economia.

EstÍt

relacionado, por um lado, com a surpresa e a audácia e, por
outro, com a concentração de forças e a superioridade no ponto
decisivo.
QUERER

é função de vontade e de resistência.

festa-se em impulsão e em perseverança,

Mani-

ambas físicas e es-

pirituais.

PODER

exige massa humana e material e estes elemen-

tos têm de ser utilizados segundo as regras da ciência ou os
preceitos da arte da guerra;

implica dispor de liberdade de

acção e conservá-la no sector mais importante.

Gen. Martinez de Campos

Casas económicas
Pelo Major

r.o-PRO

'"
PORÇuES

ÂNGELO DE SOUSA MONTEIRO

'
OPTlMAS
DA PLANTA

«Escolher as dimensões dos edifícios e das suas partes componentes
de modo que estas se integrem naqueles sem perdas, é a directriz dominante da modulação», no dizer de um distinto Eng. o
Apesar destas palavras, o problema das dimensões dos edifícios ou,
precisando melhor, o problema da forma c proporções económicas da
Planta dos edifícios, não tem sido devidamente considerado e, no entanto, parece-me ser este o problema primário a resolver quando se
deseja obter economia na construção.
. E do conhecimento geral, que a planta quadrada é a mais económica para o caso de edifícios isolados ou de 4 frentes .
. Com efeito é fácil concluir que sendo o quadrado o quadrilátero
cUJo perímetro é mínimo, para uma área determinada, a planta quadrada forn
"
d e pa vimen
.
t o com o penrne
' t ro rmmrno
,.
J.
ecera" a area rnaxirna
da parede exterior; assim podemos dizer que:
A forma e proporções da planta de um edifício influem no preço
da construção do mesmo edifício _ La CONCLUSÃO.
Exemplificando,
temos que para uma área S = 144 rn" os perímetros
correspondentes são (para o que segue, veja-se a figuração à direita,
no desenho):
I - Quadrado
II- Rectângulo

12)<.. 12;

10 X 14,4;

Pq =4XI2=48m
Pr = 2X 10+ 2X 14,4 = 48m,8

Se m vez do edifício de 4 frentes, estudarmos os edifícios de 3 e
frentes, considerações semelhante' podemos fazer que nos conduzirão
alDeia à mesma conclusão (1. a conclusão).
Assim, considerando os exemplos I e II, e atendendo a que a
extensão das paredes comuns, ou de meação, se pode considerar igual
a metade da sua extensão total, teremos para o caso dos edifícios ele 3
e 2 frentes respectivamente:
2.
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Quadrado:
IIIIV -

II -

12X12;
12X12;

P'q = 3 X 12 + 1/2 X 12 = 42m (3 frentes)
P"q =2XI2+I!2X2XI2=36m
(2 frentes)

Rectângulo:
VVI-

.IOXI4,4;
10X14,4i

P'r=2Xro+1XI4,4+1/2X14,4=41m,6
(3 frentes)
P"r = 2 X 10 + 1/2 X 2 X 14,4 = 34m,4 (2 frentes)

Do exame destes resultados podemos tirar, além da conclusão acima
enunciada, outras conclusões a saber:
Os edifícios de 3 frentes são mais económicos que os de 4 frentes
e os de 2 frentes mais económicos que aqueles - 2.' CONCLUSÃO.
e
N os ed~fícios de 3 e 2 frentes a forma rectangular é mais económica
que a forma quadrada - 3.' CONCLUSÃO.
Todos estes factos provam que deve existir uma relação economicamente óptima entre a largura e o comprimento dos edifícios de forma
rectangular.
Para a descobrirmos vamos definir previamente
o que chamaremos - íNDICE
ECONóMICO
DA PLANTA, ou seja a equação
S

Iec=- ...... (1)
P

em que S é a área do edifício e P o seu perímetro.
Este índice, que é uma função do comprimento e largura do edifício, exprime o valor económico da planta, visto relacionar a área
envolvida (Pavimento) com a extensão da linha envolvente (fundações

e paredes).
Chamando X a largura dos edifícios c Y o seu comprimento, nós
conseguimos traduzir aquele índice pelas curvas do Desenho anexo, que
permitiram
solucionar «o Problema das dimensões dos edifícios» e
afirmar:
4·' CONCLUSÃO - As proporções mais económicas para os edi-

fícios de 4, 3 e' 2 frentes são tais que:
CASA

TIPO

Largura (X)
Comprimento

A -

(Y)

I
I

4 frentes

1
1

B -

3 frentes

3
4

C -

~ frentes

1
2

CASAS
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s.a

CONCLUSÃO _ Para cada tiPo de construção, adoptada a proporção óptima, o Indice Económico da planta é proporcional à área
do edifício.
2.° -

TRAÇADO

DAS CURVAS DE íNDICE ECONÓMICO CONSTANTE

A) -- CASA TIPO A (4 frentes)
Se na fórmula
S

Iec=p=K

substituirmos

(constante)

(2)

S e P pelos seus valores, teremos

XxV

K ......

2X+2Y
em que X e Y são, respectivamente,

(3)

a largura e o comprimento

de um

edifício rectagular isolado.
Esta equação pode ainda escrever-se:

2KX+2KY-XY=o

Dando

......

(4) ou

2KX
...... (5)
Y=
X-2K
agora a K, sucessivamente, os valores

2,

3 c 4 teremos,

respectivamente:

Y=
Y=
Y=

4X
X-4
6X
X-6
8X
X-8

,

.....

......
......

(6)
(7)

(8)

equações que nos permitiram traçar por pontos as curvas A2, A3 e A4,
isto é as curvas do índice Económico constantes e igual a 2, a 3, ou a 4·
B) - CASA TIPO B
Considerando o edifício
dendo a que a extensão da
edifício, igual a metade da

(3 frentes)
deste tipo representado no Desenho e atenparede comum ou de meação é, para cada
extensão total, teremos para valores de pe-

rímetro e área:

p=X+

Y+X++
S=XXY

em que X e Y são respectivamente

Y=2X++
......

Y ......

(9)

(ro)

a largura e o comprimento do edifício.
s
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com estes valores na fórmula do índice Económico,

XxV
1ce=------=K
2X+-Y

vel11

lII)

3
2

donde

4KX+3KY-2XY=0
,

......

(12)OU

KX

4
Y = ---'------..
.... (13)
2X-3K

Dando a K os valores

Y=
Y=
Y=

2,

3 e 4 teremos, respectivamente
8X

(14)

2X-6
12X

(IS)

2X-g
16X

(16)

2X-I2

equações que se traduzem gràficamente pelas curvas de índice
mico constante B2, B3 e B4 do Desenho.
C) - CASA TIPO C (2 frentes)
Seguindo as mesmas considerações do caso anterior,
valores de P e S, para este tipo de edifício, são:

Y
Y
P=X+2+X+2=2X+
S=XxY

......

Y

Econó-

temos que

05

(18)

(19)

em que X é a largura do edifício e extensão das paredes livres e Y a
extensão total de cada parede de meação e do próprio edifício (Ver
Desenho) .
Será pois

1ec=

XXV
2X+Y

=K

(20)OU

2KX+KY-XY=0

(21)

donde

Y=--

2KX
X-K

(22)

o
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Para K igual a 2, 3 e 4, vem sucessivamente

y=
y=

4X
X-2

(23)

6X

(24)

X -3
8X

y=

(25)

X-4

equações a que correspondem

as curvas de índice Económico constante

C2, C3 e C4·
É evidente que além das curvas traçadas correspondentes
aos valores 2, 3 e 4 do Iec se podem traçar outras curvas correspondentes a
novos valores.
Não o farmeos para não tornar confuso o desenho.

3. o -

EXAME DAS CURVAS

A) - CASA TIPO A (4 frentes)
Percorrendo a curva A2 verificamos que a valores de X (largura
do edifício) correspondem valores de Y (comprimento do edifício) e
de S (área)

tais que:
QUADRO

I

yrn =

s

5,6

6

8h)
8

Srn2=

100

78,4

72

64

Xm=

14

20

I

12

Olhando estes valores, vemos que no ponto

a2,

6

5,6

5

12

20

72

14
78,4

100

X e Y são iguais e o

produto X x Y é mínimo.
Ao ponto a~ corresponde pois um edifício de forma quadrada, em
m2
m
que o comprimento e a largura são iguais a 8 e a área é igual a 64 .
Este ponto ao define também o Valor Máximo do índice Económico para a área S = 64m2• (Iec = 2, condição do traçado da curva).
Com efeito, se considerarmos outras proporções para este edifício
(por exemp. r6 x 4=64m2),
verificamos que o índice Económico correspondente

(

I c = ~ = ~ = J ,6) é sempre inferior a 2. O ponto

a é
p
~
•
pois um PONTO ÓPTIMO, isto é, um ponto da curva em que, para
aquela área, o índice Económico é MAXIMO. Ora, se o índice Econóe
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mico é máximo para aquela área (S = constante), isto equivale a dizer
que o perímetro (P) do edifício defenido em a2 é MíNIMO.
Temos assim defenidas as PROPORÇÕES
óPTIMAS
ou mais
económicas para o edifício da área igual a 64m2, visto que sendo mínimo
o seu perímetro exterior é também mínima a área da parede exterior
envolvente e mínima a extensão das suas fundações.
Considerando
igualmente as curvas A3 e A4, correspondentes
'"
Iec =3 e Iec =4, verificamos-que
os pontos as e a., dessas curvas estão
nas mesmas condições do ponto a2 estudado, isto é, são também PONTOS óPTIMOS.
Comprova-se assim ser o quadrado a forma mais económica para os
edifícios de 4 frentes ou isolados.
Logo as proporções mais económicas são tais que:
largura: comprimento:: I : I
(4."' conclusão)
Esta conclusão, conhecida de antemão, tem apenas o mérito de
nos ter permitido definir o Ponto Óptimo, definição que aplicada às
curvas desenhadas para edifícios de 3 e 2 frentes nos vai levar à descoberta das proporções óptimas respectivas.
Reparando
no Desenho, notamos ainda que os Pontos Óptimos
(a.» as, 0'4)' são equidistantes
e estão situados sobre uma recta que
passa pela origem dos eixos. Isto permite-nos dizer que, adoptada a
forma quadrada,
o índice Económico é directamente
proporcional a
X ou Y e portanto ao seu produto, isto é à área do edifício (S.a conclusão) .
B) - CASA TIPO B (3 frentes)
Como no caso anterior, consideremos
mico igual a 2 e formemos o quadro
teremos:
QUADRO
XID.=

4,5

5

ym=

4
16

12

lO

Sm2=

64

54

50

a curva B2 do índice Econódos valores correspondentes;
II
6 (~l)

8
48

7
7
49

IS

20

5
75

4,7
94

Examinando
este quadro deduzimos por analogia com o caso anterior que o Ponto Óptimo é (.32' ponto que corresponde aos valores seguintes:
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8m2
Largura = ô'". Comprimento = 8
Area=4
.
Isto é, as proporções óptimas dos edifícios de 3 frentes são tais que:
I1l

,

largura: comprimento:: 3 : 4
Será realmente assim? Para o demonstrar basta provar que o
ponto f3z corresponde ao valor máximo do índice Económico para a
área considerada S = 48m2. Com efeito, para outras proporções do edifício (por ex. 4 x I2 =48m2), o índice Económico correspondente
é
sempre inferior a'2

(

lec = ~ = I,846). Logo, o ponto f3z é realmente
26

o Ponto Óptimo procurado.
Se considerarmos outra curva, B3 por exemplo, o Quadro dos valores correspondente

será:
QUADRO

xm=
ym=

sm2=

7
16,8

5

I

60

I

300

II7,6

9.5

10,5

18

12

II,4

10,5

8

108,0

108,35

110,25

8,5

9(~l)

12,75
108.375

Do exame deste quadro deduzimos
respondente

III

que o Ponto óptimo

144

é f33' cor-

aos valores
m2

X=9

J11,

Y=I2m, S=108

;

isto é, a relação óptima 3: 4, da largura para o comprimento no edifício
de 3 frentes mantém-se, confirmando-se assim a conclusão obtida com
a curva B2.
Se considerarmos

a curva B4, verificaremos

que o ponto

f3.,

define

um edifício (X = I2, Y = I6 em que a relação óptima é ainda 3: 4·
Fica assim provada a conclusão 4.~ do número 1.0, na parte referente aos edifícios de 3 frentes.
Para verificar a conclusão 5.' basta examinar o gráfico e notar
que o lugar geométrico dos pontos f3z' f3.,' f3.1' etc. é uma recta que passa
pela origem dos eixos.
C) - CASA TIPO C (2 frentes)
Consideremos a curva C3 de índice Económico 3, que traduz gràficamente a equação (24) deduzida atrás, e tracemos o respectivos Quadro dos valores:
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y;olt!
19

f'
17

N

16
f5
f4

13

J/I

f2

11
10

9

D

I
7

6
J

1

.,
J

:>

o

o~
o

~
2

~
3

.,

~
5

~

7

~
I

__ ~
1

10

I

,

I

CASA!!

465

ECONÓMICAS

,
IND1C'l/ u:oHOJ1ICO
CASA
TIPO

A-}
ti
c-··

Jj _.- Itc~lc • .3

4

-,

<. .............

.......... -....

y~t_j
-~r;l-)(

• ,'~ENrIS •

X

--15

17

/I

[j~
)(. ~;iENrES.

466

REVISTA

DE ENGENHARIA

QUADRO

I

MILITAR

IV

Xm=
ym=

4
24

5
15

5,5
13,2

60':1)

sm2=

76

75

72,6

8

13

12

7
10,5

9,6

7,8

72

7305

76,8

101,4

Os valores deste Quadro mostram imediatamente
que o Ponto
Optimo ')13 corresponde a um edifício com as seguintes dimensões:
Largura e ô'", Comprimento =12111, Área=72m2.
Isto significa que as proporções óptimas para os edifícios de 2 frentes são tais que
Largura: Comprimento:: 1: 2
Com efeito, o ponto ')13 corresponde ao Valor Máximo do índice
Económico para a área considerada S = 72m2, e assim aquele ponto é
verdadeiramente
o Ponto Optimo - Exemplo: para S = 8 x 9 = 72m2 será

Iec=

_'E_=
25

2,88 < 3.

Raciocinando como no primeiro caso, diremos que às proporções
óptimas do edifício corresponde um perímetro mínimo e consequentemente uma área de parede envolvente mínima.
Para as curvas C2 e C4 os Pontos Optimos são respectivamente
"12
e ')I., a que correspondem edifícios de 2 frentes com as dimensões:
Largura 4"', Comprimento
8'"
Largura 8
Comprimento 16m
em que a proporção 1: 2 se mantém.
Podiamos de novo traçar o Quadro dos valores correspondentes de
X, Y e S para aquelas curvas, mas' isto parece desnecessário por o
assunto estar já suficientemente esclarecido.
Demonstrada a conclusão 4." para este tipo de construção, resta-nos
dizer que aqui, como nos casos anteriores, os pontos ')12' ')I:, e ')I" se encontram sobre uma recta 0')14' o que confirma igualmente a conclusão S·'
Do exame das curvas, ainda podem ser notados novos e curiosos
factos que confirmam as conclusões 2.a e 3.n do número primeiro.
1ll

,
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Notas sobre a frequência do

«Highway

Transportation

Officer

COUrSe»

da

«EUCOM Transportation

School»

Pelo Capitão

H. D.

NESBITT

Entre as numerosas escolas com que o Exército Norte-americano
na Europa mantém o fogo sagrado da instrução, figura a EUCOM (European Commanâ} Transportation School, em Mannheim (Alemanha).
Aí funcionam permanentemente
cursos, entre os quais o citado em
epígrafe, destinado a oficiais e que 'me coube frequentar no último ano
lectivo findo.

localização
A Escola ocupa, juntamente com várias unidades do serviço de
transportes
do Exército Americano, dependências de um antigo, e
muito vasto, aquartelamento
alemão, na GRENADIERSTRASSE,
na
parte da cidade de MANNHEIM ao norte do rio Neckar.
Pode, assim, f Escola fàcilmente dispor das viaturas que pretender,
para as instruções e para os exercícios, requisitando o que necessitar a
Um dos Batalhões de Transportes com sede no mesmo quartel, sem
necessidade de imobilizar, permanentemente,
à sua conta toda a variedade e quantidade de material que utiliza; e, também, de modo semelhante, pode, com facilidade, fazer visitar as instalações dos serviços
de sobre salentes, de con ervação, de reparação e de exploração, das
formações destacadas para funcionamento efectivo e permanente do Serviço de Transportes (Motor Pools).

SEM

TRANSPORTES

NAO
PREMISSA

HÁ ESTRATÉGIA
ACEITE

POR VÁRIOS COMANDANTES

EM CHEFE
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Para exercícios de todo o terreno, utilizam-se campos apropriados,
com grande variedade de acidentes, embora em local afastado.
Para exercícios com anfíbios, aproveita-se o rio Reno.

Navegando

no rio Reno

Programa

o curso, que foi frequentado por 16 oficiais (dos quais 9 americanos, 4 holandeses, I dinamarquês e I norueguês), tem a duração de seis
semanas, com horário das 8 às I2 h., e das I3 às I7 h., e intervalos de
hora em hora, no caso de instruções em auja. Aos sábados, só funciona
a sessão da manhã.
As matérias dadas transcedem das que exactamente caberiam ao
título que o curso tem (de transportes por estradas).
É o que se verifica,
de modo mais objectivo, pela descriminação, que seguidamente apresentamos, apurada em um total de 240 tempos, e em que figuram globalmente aulas magistrais, exercícios teóricos, sessões práticas, trabalhos
no campo, conferências

e visitas de estudo:

«HIGHWA

I _

Y

TRANSPORTATlON
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Generalidades sobre o «Transportation Corps»
Estudo dos órgãos das viaturas automóveis ...
Conservação.
Serviço de sobressalentes.
Vistorias e inspecções
..
Selecção e instrução de condutores
.
Serviço automóvel em campanha e comboios
Condução em todo o terreno.
Utilização de
prontos-socorros
.
Anfíbios
.

II _ Transportes
Transportes

por caminho de ferro
por ar

.
.

III - Táctica geral
Serviços administrativos
uma sub-unidade
Guerra de guerrilhas
Armamento

IV -

469

COURSE»

Diversos:

conferências,

e serviço interno

provas,

..
de
.
..
.

críticas, etc.
Total .........

3
14
21
5
77
16
9

145

II

17

28

10
13
4
13

40
27
240

Instalações
São amplas e dotadas de todos os meios, como, por exemplo, os
necessários para o emprego de auxiliares didáticos, os «TRAINING
AIDS», a que os americanos ligam, justificadamente,
grande importância: máquinas de projecções fixas, equipamento
cinematográfico,
quadros esquemáticos, quadros sinópticos, e mais.
Estes quadros, de grandes dimensões e bem desenhados, são montados em dispositivos próprios, com calhas, de modo a serem puxados
para o centro do estrado à medida que vão sendo necessários, não ficando à vista nem os que já foram utilizados, nem os que ainda não
foram exibidos.
Cito este pormenor para mostrar o cuidado que aos
instrutores merece qualquer minúcia da instrução: no caso presente,
elimina-se um possível {actor de distracção por parte dos instruendos.
Funcionamento
Simultâneamente
com o curso de que tratamos, funcionava na
mesma Escola, e certamente com a mesma eficiência e boa organização,
um curso para graduados, ele frequência mais numerosa.
O corpo de
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instrutores do estabelecimento é, porém, constituído, pelo menos, por
nove oficiais (dos quais quatro majores), que às actividades escolares
podem dedicar todo o seu tempo.
Por vezes, quem realizava conferências eram «guest speakers», entidades estranhas à Escola, convidadas para tal efeito.
Relativamente a meios materiais, merece menção a exibição de bastantes filmes de instrução, muito sugestivos, aptos a tornarem compreensíveis, a toda a espécie de instruendos a que se destinassem, as
mais variadas matérias sobre que versam (até sobre economia de materiais de consumo, como artigos de expediente, etc.). Nas sessões práticas
de armamento,
utilizam-se telas enceradas, com o nome e desenho,
(em escala natural) das diferentes peças de q ue a arma se compõe,
numerados segundo a devida ordem; cada instruendo têm a sua tela, e,
à medida que vai desarmando,
coloca as peças sobre o desenho, seguindo a ordem indicada; procederá inversamente ao armar.
Omitimos naturalmente outras particularidades
relativas à preocupação existente em se ensinar nas melhores condições, fazendo intervir a
memória visual (<<visual aids»), e não apenas a memória auditiva, de
qualquer modo fugindo-se ao ensino rotineiro.

Sistema de provas
Efectuam-se, em regra, aos sábados, sobre a matéria dada durante
a semana, provas do género «tests , usualmente abrangendo as seguintes
a presen tações :
- «MultiPle choice questions» (há que escolher, entre várias respostas dadas a uma pergunta, aquela ou aquelas, que são acertadas;
- «True and [alse questions» (há que indicar, numa série de
proposições, quais as verdadeiras e quais as erradas);
- «Completion type questions» (há que completar uma proposição
onde estão em falta um ou mais elementos, para cada um dos quais
bastará escrever uma ou duas palavras);
- «List type questions» (há que prestar uma enumeração pedida).
Preside não sóà elaboração das provas, como à sua classificação,
o maior cuidado, destinando-se depois uma sessão para a sua correcção
colectiva, na presença de todos os instrutores de cuja matéria a prova
versa.
Surge, assim, uma oportunidade para apresentação de dúvidas, e
consequente discussão, eliminando-se também a possibilidade de qual-
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quer lapso de classificação,
havido.
Numa base de
De 95
De 90
De 85
De 75
Menos

a roo
a 94
a 89
a 84
de 75

-

o
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dado o cuidado

as seguintes categorias:

«Superior'>
«Excellent»
«Very satisfactory»
«Satisfactory»
«Unsatisfactory»

«TRANSPORT ATION

COR PS,

Grande Guerra, era o
Durante a
(Intendência)
que, assistido pela Engenharia
portes no continente dos EE. UU. para portos
de operações fora do continente americano,

«Quartermaster
General»
Militar, operava os transultramarinos.
Em zonas
competia à Engenharia

Militar tal missão.
Como consequência da importância crescente que os transportes
militares assumiam; tendo em atenção que a Engenharia Militar se via
cada vez mais absorvida em missões também mais especificamente
suas; e dado que o serviço de transportes requere pessoal muito especializado: em 1942, o Presidente Roosevelt criou um novo ramo de
tropas no exército - O «Transportation
Corps» (*).
Entretanto,
já às repartições de logística (G 4), do Estado Maior
das grandes Unidades, havia sido dada nova organização, atribuindo-se
especial amplitude ao serviço de transportes.
Pode-se dizer que o «benjamim» das forças armadas nasceu em
plena força, embora não tenha deixado de se desenvolver, de então
para cá.
Sem transportes não há estratégia - tal é a premissa que tem sido
aceite à priori por vários comandantes em chefe.
Tal como o definem os americanos, ao Serviço de Transportes
cabem as seguintes funções: executar e regular os transportes militares
por terra, mar e ar, e estabelecer a coordenação com o serviço de transportes da Marinha, da Aeronáutica e dos departamentos civis, com o
fim de se efectuarem todos os transportes de pessoal (militar e, possivel-

(')
Outros exércitos já criaram ou estão em vias de criar o serviço dr
transportes.
Os holandeses já dispõem de tal serviço com quadros privativos.
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mente, civil) e de- material que sejam impostos pelas necessidades
militares.
Para o devido exercício das suas funções, o «Transportation Corps»
é dotado com meios de engenharia, de transmissões, do serviço de material (Ordnance), e de polícia militar. Compete-lhe ter sempre actualizados os conhecimentos de quais as possibilidades, no momento, de
todos os meios de comunicação e transporte, para antes da fase de
execução, poder estabelecer os seus planos, os quais, sempre que
possível deverão atender também a considerações de ordem económica.
Depois competir-lhe-à ordenar a realização dos transportes, através dos
seus órgãos próprios ou não; verificar a sua execução, não descurando
os factores de segurança, para o que -tratará de dispor de um serviço de
informações adequado.
Para os transportes rodoviários, a maior formação é a «Transportation Highway Transport Division», a qual pode articular-se em até 3
grupos, cada um dos quais pode contar tanto como 6 Batalhões. Estes,
são a 6 Companhias.
Portanto, ;a sua máxima força, a «Division» acima referida possui
108 companhias
auto, cada uma das quais com uma dotação normal
de 48 viaturas (camiões GMC, 6x6, 21/2
Ton., cuja capacidade de
carga vai até 5 Ton.; ou, para o caso das companhias pesadas, viaturas
tratores de serni-atrelados com o dobro da capacidade de carga).
Carros

anfíbios

Também pertencem ao Serviço de Transportes 05 carros anfíbios
DUKW, cuja história sumária é a seguinte.
Em 1942, tornou-se premente a existência de uma viatura que
permitisse descarregar os barcos. Na verdade, em determinadas condições de campanha, não se pode contar com portos e cais para se
efectuarem desembarques.
Além disso, o volume destes é de tal ordem,
que, até mesmo em grandes cidades da Europa, se verificou a insuficiência das instalações portuárias. Em especial, porém, era a reconquista das
Ilhas do Pacífico, e a, então futura, invasão da Europa que exigiam a
utilização de um carro anfíbio de grandes possibilidades.
Partiu-se, à priori, de que esta viatura seria obtida, pela transformação em barco, do camião do exército GMC, 6 x 6, 2 1/2 Ton., então
em plena produção. Deste modo, após várias experiências, iniciou-se o

,
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mais de

vinte milhares.
A capacidade útil do anfíbio é de 2.500 Kg., em condições normais,
podendo alcançar, em condições favoráveis, até 4.500 Kg.
Pode transportar,
por exemplo, 25 homens equipados, armados e
municiados; ou uma peça de IO,5 cm.; ou I2 macas.
Tem propulsão dupla, por rodas e hélice, de modo a mover-se, sem
interrupção, entre o meio sólido e o meio líquido.
Conforme convenha pela natureza do solo, pode a pressão de ar
dos pneumáticos ser aumentada
ou diminuída, por comando directo
efectuado pelo condutor da viatura.
É dotado de um guincho com uma força de tracção de 4.500 Kg.
Pode-se ràpidamente montar um quadro para manobras de força, (que
permite elevar até 1.800 Kg.), conforme a foto ilustra.
A companhia de carros anfíbios dispõe de 38 viaturas: 3 pelotões
a I2 carros, I carro de comando e outro para conservação e pequenas
reparações.

Paru carregar

um cjeep.

num carro anfibio
6
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OLEODUTO PORTÁTIL
Foi produzido para o Exército americano, um novo tipo
de oleoduto.
Com o fim de levar gasolina e lubrificantes
pontos avançados de distribuição,
turo, proporcionar
de abastecimentos
pelos elementos

o transporte

líquidos, a

esse oleoduto pode, no furápido da maior quantidade

dessa natureza,

e nas quantidades

exigidas

combatentes.

As experiências

indicam que tal oleoduto:

pode ser lançado por uma viatura, à razão de 24 km.jh.;
e pode dar vazão a 41 Ton. de combustível por hora, pelo que,
na sua capacidade

de abastecimento

diário,

VALE POR 162 CAl\1I0~S-CISTERNAS

Elimina-se,
rodoviária,
em meios

assim, uma sobrecarga

e obtém-se considerável

DE 7.370 L.

de circulação na rede

economia de transporte,

e pessoal.
MJlitary Revlew -1952
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Exercícios de fogos reais em Mafra
Actuação da Engenharia
Pelo Tenente

NUNO

VAZ

PINTO

Quando da visita a Portugal do Marechal Montgomery, realizou-se
na Tapada de Mafra um exercício de fogos reais no quadro de um
Agrupamento Táctico, com a participação de um Pelotão de Sapadores
de Assalto da E. P. E., subordinada ao I. B. r. Eram também unidades subordinadas a este: 2 batarias de Artilharia e 1 Pel. de Carros
Médios, com o apoio aéreo de 1 esquadrilha de caça.
Lia-se na Ordem de Operações:
0

«1) -

Situação

Reconhecida a natureza da posição inimiga, que se
revelou sem profundidade e de extensão limitada ...
Localizaram-se organizações defensivas em: ALMARjÃO, FORTE DO JUNCAL, PLATAFORMA DOS 900
METROS, BARACIO, ESPALDÃO DA CARREIRA DE
TIRO, BARRANCÃO, MURGEIRA.
O conjunto destas organizações encontra-se coberto
por campos de minas que parece serem de profundidade
reduzida e pequena extensão .
...................

8) -

Missão dos elementos

.

subordinados

........................................................................

Pelotão de Sapadores

de Assalto

Apoiar o escalão de ataque na redução de resistências
que aquele não pos a vencer e proceder a abertura de
brechas nas defesas acessórias do inimigo e nos seus campos
de minas.
Dispõe para o efeito, do Pelotão de Sapadores do B. r.
e de uma secção de metralhadoras auto T. T., desde já na
região de RIBEIRÃO».
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das missões que lhe foram confiadas,

o Pelotão

de

Sapadores de Assalto:
_ abriu «trilhos de Infantaria» e brechas num campo de minas,
procedendo à delimitação e sinalização deste.
_ pesquisou e sinalizou o caminho que constituía o eixo do ataque,
e parte de dois caminhos transversais.
_ abriu brechas em redes de arame (com bengalores), e neutralizou uma série de abrigos (com explosivos e lança-chamas).
Fora.m utilizados os novos pesquizadores SCR-625 e lança-chamas
M2-2, ambos modelos americanos e pouco antes ensaiados.
O Pelotão de Sapadores do B. 1., por razões circunstanciais não
chegou a ser adstrito

ao Pel. S. A.

A organização da posição era rudimentar,
diríamos mesmo confrangedoramente
pobre...
Com efeito, as defesas acessórias duma
posição que tinha cerca de 700 m. de frente e r.800 m. de profundidade,
resumiram-se a uma faixa única de arame farpado, frontal, e essa mesma
descontínua.
Quanto aos «campos de minas» a que se aludia na O.Op. .,.
reduziram-se a um só, timidamente limitado às proporções de um pequeno vale (200 x 40 m.), e instalado de forma tão óbvia que não enganaria ninguém!
Os abrigos eram também rudimentares,
de constituição tão fraca
e de organização
tão dispersa que não justificavam
a intervenção
dos S. A.
Permito-me, por tal me parecer contribuição construtiva,
pôr em
evidência algumas reflexões e observações que coleccionei à medida que
ia colaborando intimamente nos treinos do exercício, e que me surgiram
durante a execução do mesmo.
r.0 _ É indispensável difundir entre os Comandos e as tropas a
noção do verdadeiro valor da mina como obstáculo, e da
forma e frequência do seu emprego.
Não se afirma, evidentemente,
que não se encontrem
na guerra situações em que o emprego da mina seja tão
excessivamente
parcimonioso como se verificou no exercício em questão.
Muitíssimas situações dessas haverá,
sem dúvida.

EXERcícIOS

DE FOGOS REAIS

EM MAFRA

477

Mas o que não parece certo é, como se está verificando
entre nós, despresar sistemàticamente o problema da mina.
Criam-se assim reflexas perigosíssimas e daí:
_ o desinteresse pelos reconhecimentos;
_ as galopadas ousadas dos carros de combate;
_ a entrada despreocupada
da Infantaria
em terrenos
ideais para minas e armadilhas;
-

etc., etc.
A própria velocidade da operação foi utópica; e, desta
forma, ninguém se acostuma a medir as necessidades em
tropas, em meios materiais, em coordenação e ligação, que
o aparecimento de minas aos milhões nos campos de batalha, estritamente impõem.
Os meus instrutores em Murnau ensinaram-me
que
em certa fase da guerra da Coreia as baixas devidas a minas
e armadilhas atingiram 72% do total. ..
Creio que seria precioso conseguir que todos, desde
os Cheies aos subordinados dos Serviços, fôssem «mine-minded».
Quando veremos em Portugal um exercício em
que os campos de minas sejam numerosos, dispostos em
faixas contínuas,
compartimentando
o terreno, e hàbilmente colocados em relação ao terreno e às armas? Ver-se-ia como se impunha à mente de toda a gente a necessidade de observar aquelas regras, pequenas e grandes, que
os Manuais de Campanha compendiam.
Escreveu-se num
deles (FM 5-31, Land Mine Warfare) que o forçamento
de uma frente minada, é hoje «uma operação complexa e
altamente organizada; assemelha-se à travessia dum rio à
viva força»... Ver-se-ia então aparecerem as fotos aéreas e
os reconhecimentos terrestres; a escolha judiciosa do local e
do momento da ruptura (em Mafra faltou-nos por completo
a ocultação por fumos); os «trilhos de Infantaria», as brechas, as «estradas», sucedendo-se logicamente; o estabelecimento das «testas de brecha» ...
Os Comandos Superiores seriam forçados a organizar
a operação da ruptura em si, (<<mesmo a mais pequena
operação de abertura de brechas em campos de minas exige
a coordenação da Artilharia, Infantaria e Engenharia»),
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e a calcular portanto os efectivos a atribuir à operação;
estariam anciosamente pendentes da rede de transmissões
especial; obrigariam a Polícia Militar a dirigir impecàvelmente o tráfego; e veriam como é precisa muita Engenharia numa Divisão ...
Quem comanda o Agrupamento
táctico que executa
a ruptura?
Quem comanda as forças que estabelecem a <desta de
brecha»?
Quem comanda o destacamento de Engenharia?
Quantas brechas a abrir?
Quem dirige a organização e contrôle do tráfego?
Quem é o responsável pelas transmissões?
Que fazer, se uma brecha for fechada?
Os Comandos das Unidades seriam forçados a treinar
as suas tropas na detecção e neutralização
de minas e
armadilhas; abririam os olhos para a necessidade de estreita coordenação e ligação; e veriam mais uma vez a
Engenharia como Arma combatente ...
E o soldado, infante, cavaleiro ou artilheiro, criaria o
«reflexo de mina»; talvez até o segundo escalão, que sei
eu, os próprios Serviços, passassem a acreditar que é preciso deslocarem-se disciplinadamente
dentro do campo de
batalha!
Generalizando
ainda mais, parece indispensável
que os
Comandos de Infantaria e Cavalaria adquiram uma noção
tão exacta e concreta quanto possível de como se devem organizar posições, e das características e importti.ncia dos
obstáculos na actualidade (localização, dimensões das faixas, densidade, permeabilidade,
meios para sua destruição
ou ultrapassagem,
etc.).
Parecem também muito pouco conhecidas as missões próprias
dos S. A., e a [orma como devem ser empregados ..
No exercício em questão, por exemplo, e salvo melhor
opinião, não se justificava de modo algum o emprego de
S. A., mas sim de Sapadores Mineiros. As missões estavam perfeitamente dentro das possibilidades destes, e evitava-se o gastamento despropositado
dos S. A.
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4.0 _ Admitindo o emprego de Sapadores Mineiros e de Sapadores
de Infantaria,

os

2

Pelotões

previstos

na O. Op. seriam

ainda muito insuficientes.
As missões são intrinsecamente
de cumprimento moroso, e há necessidade de grande número de homens capazes de lidar com minas e armadilhas, se se deseja que a
operação mantenha o ritmo vivo indispensável à guerra
moderna.
Lá diz também o aludido FM 5-31: «a experiência de
batalha demonstrou que há geralmente minas demais para
que a Engenharia sozinha as possa remover. Portanto, todas as unidades devem ser capazes de limpar áreas para
o seu próprio uso. As unidades de Engenharia, geralmente
só limpam os itinerários principais e os obstáculos mais importantes» .
E mais adiante: «todo o treino das unidades para a
guerra de minas deve ser baseado no facto de que a Engenharia muitas vezes não estará disponível para abrir brechas nos campos de minas encontrados inesperadamente
na batalha.
Por isso as unidades têm destacamentos especialmente treinados capazes de abrir brechas em campo de
minas e de marcá-las devidamente».
No caso da Inf., esses
destacamentos são os Pelotões de Sapadores dos B. 1.; mas
os conhecimentos desses devem ser tão rápida e completamente quanto possível levados a pelo menos 20 homens
por Companhia!
Estes breves elementos chegam para dar uma ideia da
importância do problema.
A solução de Mafra - Pel. Sapo adstrito ao Pel. S. A.
_ não é de aconselhar, embora se justificasse como solução de emergência (falta de treino da Inf.).
5.0 _ 11 necessário prever o transporte dos S. M. e seu material no
campo de batalha.
Os lança-chamas
são demasiado pesados para serem
transportados
às costas durante progressões de extensão
normal.
Se nos lembrarmos de que cada um deles exige
vários depósitos de resarva; que o material de pesquisa e
sinalização é numeroso, volumoso e pesado; que o mesmo
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sucede quanto a explosivos, etc. (uma brecha em muro
anticarro pode chegar a exigir I.OOO kg. de TNT); que a
Eng. tem de acorrer ràpidamente
aonde for necessário;
compreende-se
(e sente-se, o que por vezes é mais importante!) a necessidade de dotar estas tropas com veículos
T. T. de blindagem ligeira.
No exercício de Mafra, o problema foi parcialmente
resolvido transportando os S. A. sobre os carros «Centauro»
(na I. a fase) e o seu material nos carros Bren da secção de
metralhadoras
auto T. T.
A abertura de sim-ples «trilhos de Infantaria» (r111 de largo,
e um ou dois por Pelotão em I. o escalão) mostrou-se suficiente para a passagem dos elementos destinados a constituir a «testa de brecha».
Os modernos lança-chamas
poucas vantagens apresentam
sobre os antigos se não se dispuser do «engrossador de combustível» muito referido nas instruções mas que à data não
fôra ainda fornecido ao nosso Exército. Em contra-partida,
os pesquisadores
são muitíssimo superiores ao modelo
antigo.

*
Apesar de actuarem em meio estranho, com falta de tempo e meios,
e forçados a adaptarem-se à última hora aos novos materiais, os S. A.
portaram-se à altura da sua honrosa tradição Que o digam as repetidas ordens de prudência que uma secção isolada à direita recebeu - por
«teimar em se meter demasiado sob o fogo das metralhadoras»;
ou os
insistentes pedidos para que a Inf. nos deixasse colar aos seus fogos de
Lança-Granadas,
e a impossibilidade que houve de o conseguir; ou os
roo= a que o Pel. chegou dos fogos reais de morteiros - à frente de
toda a gente ...
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da índia + BEltM
Tele1. 38151

Fabril do Ministério

do Exército,

c/ oficinas de:

Reparação

de Automóveis
e Manufactura
de Sobressalentes,
Mecânica, Fundição de Metais, Carroçagem,
Serralharia Civil, Carpintaria e Marcenaria,
Electricidade, Estofador, Correeiro
e
Material
Telefones, Aparelhos

de Transmissões:
de rádio, Aparelhos de

----

sinalização

óplica,

elc.

II
ORÇAMENTOS

CONSTRUÇÕES
OBRAS

GRÁTIS

CIVIS
PÚBLICAS
BETÃO

P. do Areeiro, 9, 4.o.E.
Tele], 7606I - LISBOA

ARMADO

Boletim da Engenharia,
VISITA A UMA OBRA
NA BASE A:eREA N.O

2

A convite de Sua EX,a o Director da Arma de Engenharia e Presidente da
C. E. O. M. E., General Santos Callado, a oficialidade da Arma, em serviço na
guarnição de Lisboa, visitou, no dia 13 de Novembro, a obra de revestimento
superficial de uma das novas pistas da B. A. 2, em execução por empreitada,
segundo projecto da referida Comissão e utilizando maquinaria fornecida pelos E. U. A.
Receberam-nos e acompanharam-nos sempre, os Ex.mos Comandante e 2.° Comandante da Base,
respectivamente, Ten.-Cor. Venâncio Deslandes e Major Costa Franco,
tendo prestado todas as indicações
de carácter técnico relativas ao trabalho, o Cap. Correia Leal, chefe
do equipamento, bem como o Cap.
Rodrigues de Oliveira J. 01', chefe da
secção de pistas e o Ten. Carloto ele
Castro, director das obras de infraestruturas, todos três de Engenharia e em serviço na Comissão.
Uma vista tomada da e Torr e de Comando.
cuja sombra se projecta no solo.
Trata-se de um tapete de JCtão asfáltico, de 5 cm. de espessura,
que em si nada tem de extraordinário, mas para execução elo qual se montou
uma instalação serni-Iixa Barber-Greene, para preparação do betão e seu espalhamento, dispondo, para os trabalhos complementares, de 2 cilindros Tanden
de 5 _ 8 ton., no aperto elo betuminoso espalhado e r cilindro ele pneus, no
refechamento ela superfície.
A instalação - a maior existente na Europa - é igual às que, na organização elo exército americano, fazem parte do material de I Batalhão de Engenharia de Aeronáutica, e compreende essencialmente:
a - 2 elevadores de baldes, um para brita e outro para areia, que conduzem estes inertes a caixas com tr monhas reguladas para a proporção em que
devem ser empregados;
b - I secador, cilíndrico, rotativo, semelhante aos fornos rotativos destinados à formação de eclinkers do cimento portland, e de inclinação variável
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consoante a humidade dos inertes,
já doseados, que nele entram;
c - 1: terceiro
elevador
(a
quente), que leva a mistura, seca
e aquecida, a uma outra tremonha
dotada de adufa regulável, colocada
sobre o amassadouro;
d - 2 tanques
abastecedores
de betume, onde este é mantido à
temperatura de 1600 C., por circulação de vapor em serpentinas, uma
vertical e outra horizontal;
e - [ bomba e tubagem ele
parede dupla (com circulação de
vapor), que cone!uz o betume ao
amassadouro:
f - o amassadouro, onde o
betume entra por chuveiro regulado
em função do rendimento
do secador;
de vapor, largamente utilizado nn

g - 2 caldeirinhas para a produção
instalação.
No âmbito desta notícia não cabe muito pormenor interessante que nos Joi
dado conhecer ou relembrar,
mas contamos que, talvez no próximo Número,
o nosso camarada chefe de equipamonto nos dê o proveito ela sua
colaboração num Artigo dedicado ;;0
assunto.
Contudo
parece-nos
justificar-se que registemos desde já alguns dos valores e dados que o
engenheiro, curiosamente,
não dispensa:
- desde Setembro, estão prestes a concluir-sr 70.000 m" de 1('vestimcnto:

- o betume, transportado
('111
auto-tanques
próprios, <la Shell, sai
de Setúbal a cerca de f800 C. r
chega à obra à média de r600;
- cada
auto-tanque
transporta [0.800 litros;
- em 8 horas de trabalho,
e s t a v a m a consumir
-se _ )0
t.on.;

Vêem se o secador rotativo (chaminé à direita) e o elevador
(a quente) até à parte
superior
do amassadouro
i
Paralelamente,
à esquerda,
depósito de gasoil, caldeirinha.
para produção do vapor
e um dos tanques de betume.
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_ cada tanq ue fixo abastecedor, da instalação, tem 4.000 galões
de capacidade;
- as caldeiras, para aquecimento do betume, são acesas 5 a ()
horas antes do início do trabalho;
- a uma inclinação de 3° do
eixo do secador, corresponde uma
velocidade de percurso dos inertes
em aquecimento, de l'/min.;
- o rendimento
do secador,
para 3% de humidade, é de 120
ton.j h.: para 6%, baixa
a 102
ton.j h.: e o valor estava, com o
tempo seco do dia da visita, em
75 ton.j h.:
A c spal hador a vem em trabalho pela nossa
J aquecimento
do secador
esquerda i
na plat ..rforrna (à frente, pcr rautov. a homens
é feito por um grande emaçaricos
observam
a operação
de encosto da caque consome gasoil pulverizado e
minheta
(que se aproxima
em marcha
misturado com vapor, produzin.Io
a traz);
chama que atinge 1/, da profundiesta, levantando a parte anterior da caixa,
vai d escar r egan do o betão para a pladade do tambor;
taforma da espalhadora
e acompanhan_ o consumo de gasoil r .tc
do-a, depois,
no seu avanço,
150 1./h., ou sejam 2,6 galões por
tono aquecida;
_ utiliza-se como efiller s , pó calcáreo, adicionado na percentagem de 5 %
do betão fabricado, e introduzido
directamente
na amassadouro;
em
cada tonelada de betão, estavam entrando, mais precisamente, yz kg.
de betume:
- o betão é transportado,
.Ia
boca do amassadouro até à espalhadora, em caminhetas de caixa levadiça;
- o betuminoso é aplicado, I)C)
pavimento, ao máximo de .1100 C.;
- o rendimento do trabalho,
chegou a 7.000 m'/dia.
Como é óbvio, em trabalhos
como este. cm cujo decurso há cliversas variáveis, c cujo resultado
<!('v(' ter características o mais posDois cilindros
Taude
o , são necessdr
ios para
sível invariáveis, torna-se indispcngarantia
do rendimento
da instalaçãO
sávcl analisar regularmente
em daconjunta.
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dos momentos, tanto os materiais elementares como o produto obtido. Por isso,
se organizou, com o concurso do Laboratório de Engenharia Civil, um Laboratório de campo que também visitámos.
Aí se determinam as composições granulométricas e teores do betume e se
faz, paralelamente,
o ensaio Marshall, para determinação das características
fundamentais do betão betuminoso:
- teor do betume;
- carga de rotura;
- baridade dos provetes;
- deformação.
E no local de aplicação, durante o espalhamento, que se colhem os materiais para a fabricação dos provetcs; e ainda, depois do revestimento pronto, se
colhem amostras do pavimento constituído, para determinação da baridade,
cujo valor deve ser 95 a 98% da baridade máxima (calculada teoricamente).
Dura~te o tempo da visita, que foi de agrado geral, houve ocasião de verificar a (arma regular, constante e relativamente veloz como o trabalho avança
sobre a pista e, também, o grande interesse e método com que o oficial chefe
do equipamento regista e ordena os valores práticos obtidos, de natureza estatística e com vista objectiva à elaboração de preços compostos perfeitos, de
grande utilidade, não só como colheita de ensinamentos que, por vezes, faltam,
como para aplicação futura.

• • •
OFICIAIS

QUE FALECERAM

Aqui registamos, saudosamente, os nomes de três oficiais da Arma:
Teófilo de Sousa Leal de Faria, major na situação de reserva, que foi distinto oficial e belo engenheiro, muito estimado e apreciado e que vinha ainda
cm franca actividade nas elevadas esferas. Durante bastantes anos foi lente
catedrático da Escola do Exército, sendo mais tarde delegado do Ministério das
Obras Públicas nas obras do Palácio da Assembleia Nacional e esteve muito
ligado aos meios industriais, pelas funções civis que desempenhou, entre as quais
são de destacar as de Director da Companhia de Cimentos Tejo e Presidente do
Conselho de Administração das Companhias Reunidas Gás e Electricidade.
[oão Pedro de Me/o Quinte/a Saldanlra, major, inválido de guerra em
conseq uência de um desastre de viação, de que foi vítima cm França, durante
a [ Grande Guerra, na situação de reforma desde 192<1. promovido ao último
posto já em [929, que era conde de Farrobo e cujas altas q ualidades como oficial
e como engenheiro o tornaram conceituado e lhe Fizeram merecer a honra de vir
a desempenhar elevadas funções na Direcção Geral dos Serviços Hidráulicos.
durante longos anos, como técnico muito competente.
E José Baptista de Sousa Lavo, que cm 1942. tendo o posto de tenente
c então pertencendo ao quadro permanente, passou à situação de reserva e ao
quadro dI' complemento, nos rigorosos termos da lei. Vinha exercendo o seu
mister, como engenheiro. na Companhia de Cimentos Tejo.

• ••
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sobejamente conhecida a importância dos aparelhos de manobra de força.
Porém, as circunstâncias e o material de que, por vezes, se dispõe, obriga
a trabalhos improvisados que, apesar de fáceis, não ocorrem no momento preciso, convindo portanto
divulgá-los para aplicação em casos
análogos.
Por virtude de ter caido, na
albufeira criada pela Barragem do
Castelo do Bode, 50 km. a montante desta - no lugar conhecido
por Vale da Ursa - uma camionete
particular, foi solicitado, pela Companhia Seguradora,
o auxílio do
pessoal do Batalhão de Pontonciros
ela Escola Prática de Engenharia,
para a recuperação daquela viatura,
retirando-a do fundo.
Foram pensadas várias soluFoto I
ções mas, quase todas elas, por dispendiosas, foram postas de parte: tornava-se da maior vantagem lançar mão
somente do material existente no B. P., se possível.
Com o antigo material de equipagem de pontes, dois diferenciais de 5 tono
com o alcance máximo de 5 m., uma corrente calibrada c duas peças iguais
(Foto i ) feitas expressamente para o fim em vista, foi resolvido o problema.
Sobre um trem ele navegação
constituído com o material de equipagern (Foto 2), foram montados
2 cavaletes,
e apoiou-se, sobre os
seus chapeus, uma viga com a secção necessária para su portar os esforços desenvolvidos na manobra de
[orça propriamente
dita.
Cada cavalete
ficou assente
sobre dois meios barcos unidos pelas rés: ti sta forma, a viga referida,
venceu o afasta rncn to dos barcos c
pôde dar apoio aos diferenciais de
modo a permitir a almejada manobra através da interrupção
deixada na zona central do pavimento
da jangada.
foto ,.
É
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Da viga foram suspensas, por intermédio de estropos, os dois diferenciais
q ue, como atrás se disse, unicamente tinham o alcance de 5 metros.
Como a camionete, por informações da Companhia Seguradora, se deveria
encontrar a 15 ou 20 metros de fundo, não era possível alcançá-la directamente;
foram, então, feitas as peças especialmente imaginadas, e colocadas nos ganchos
dos diferenciais.
Um mergulhador
foi prender
uma extremidade da corrente calibrada ao diferencial da camionete e
depois foi ligada a outra extremidade a uma das peças especiais
(Foto 3). Com o diferencial correspondente, fez-se o içamento até ao
limite da sua actuação; depois, foi
presa a outra peça especial à corrente, ao nível de água, entrando
o seu diferencial em acção, também
até ao seu limite de elevação.
E assim, trabalhando
alternadamente
com um e outro dos
diferenciais, foi sendo içada a viatura, por lanços.
Foto 3
Logo que a camionctc foi iraz ida ao J ume da água, fez-se navegar
trem até se colocar por cima duma
entrada que, devido à construção da barragem, se encontra submersa em certa
extensão e foi aí arreada de moelo a apoiar as rodas sobre a estrada, em posição
normal.
Com o auxílio de um guincho, previamente instalado na parte emersa ela
estrada, foi, finalmente, rebocada a viatura para a zona seca da estrada, tendo
sido dado o nosso trabalho por concluído.

• • •
NA E.P.E.

UMA ALOCUÇÃO
Cadetes

Pelo
do

Curso

Solda elos do Curso

ele

Oficiais

de Sargentos

Cap,

Freitas

Morais

Milicianos
Milicianos:

Dentro de alguns minutos todos vós pronunciareis:
- Juro ser fiel à minha Pátria ...
E mais adiante:
- Juro por minha honra defender a Bandeira ...
Do simbolismo e transcendência
desse juram nto não ralarei, porque ii
vossa formação cívica vos esclarece sobre palavras e a lo de tão alto significado.

SEGURANÇA'
NAS INSTAlAÇOES

A

ELÉCTR ICAS

DE

UMA MARCA 40 SERViÇO
DA TÉCNIC4 MODERN4
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Aproveitemos a oportunidade para falar nalguma coisa que febrilmente
preocupa os povos e, se possível, mais febrilmente ainda preocupa o Soldado
dirigente .
... E vós sereis, amanhã, Soldados dirigentes, na nossa Força Armada, quer
como Oficiais, quer como Sargentos.

*
É para a guerra que o soldado é treinado; e, é evidente, para a guerra
existe o Exército dum País. Porém, por estranho paradoxo, vos observo, soldados mais novos, que o verdadeiro Exército é aquele que esteja bem treinado
para a guerra, porque melhor defende a paz do seu povo.
O Exército dava, talvez mesmo até à passada guerra de 39, a calma aos
espíritos e a segurança às gentes, o que a Nação exige. Após esta última guerra,
a segurança nacional assenta em moldes de agregados defensivos extra-nacionais.
De forma titubeante o Mundo hesitou, e ainda hesita, no melhor arranjo

desses agregados.
A história, através de leis inexoráveis,
ditou os limites desses agregados.
Foram afinidades históricas e consequentemente rácicas c formativas, as determinantes

desses limites.

E, olhando de longe, vemos, a traços muito largos:
_ Uma Europa dividida, por um Reno c um Danúbio, nele se situ ando
zonas de povos fortes que, ou se arrogam de separatistas, ou encobrem, numa
pretensa neutralidade,
uma tácita passividade.
E nesses mesmos Reno ('
Danúbio, onde o «mundo romano> confiava, forçava o equilíbrio e conseguia
a segurança da civilização, pretende hoje o Ocidente europeu, captar adeptos
e forçar da mesma forma o equilíbrio, obtendo a almejada segurança.
_ Mas porque a segurança exige mais e engloba ~ mundo, a mesma Europa
dá as mãos aos seus filhos queridos e fortes da grande América, estabcjt'cendo-';e
entre os dois Continentes um Dobre acordo de segurança, designado pelo nome
dum Oceano que, só pelo facto de ser pronunciado, constitui uma hossana aos
portugueses de quinhentos, aos portugueses das descobertas.
O Pacto do
Atlântico consegue que, numa simbiose íntima, duas civilizações distintas ~~
agreguem numa única, que só o traço ancestral histórico dum mundo vivido
e criado cm comum pôde consentir. E a latinidade abraça o mundo anglo
saxão, como este, mais novo e mais forte, prescruta, ora impaciente, ora resignadamente, o seu irmão latino.
lJ: dever de história contemporânea aponlar o realizador de tão alta mensagem: _ Estados Unidos da América do Norte.
_ Mas porque a segurança exige mais c engloba o mundo, a mesma Europa tenta. pela sua experiência e velha diplomacia, manter o que muito a salvou
na gurrr<l de 39 _ o seu .Mare-Nostrum
de ligação à África -, à mesma Af'rica
quI' por suas terras mais distantes normalmente a enriquece e, na guerra, preciosa
lhe é no abastecimento de matérias primas fundamentais.
7
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E é esse «Mare-Nostrum». o Mediterrâneo, que a liga a novos-velhos povos,
que já, pela Europa, foram enfeitiçados. E o mundo árabe abre as suas portas
sempre de forma muito discreta e tímida, como ainda hoje é de uso, na nossa
gente Alentejana. Há, além de tudo, uma resignada submissão que mais não (do que uma simples e efémera resignação rácica, mas nunca uma submissão
de conquistado.
'
O Mediterrâneo, mar acolhedor do mundo romano antigo, pretende então
ditar, ele, as leis históricas já distantes mas, teimosamente, o presente faz reviver
um passado mais próximo e ainda dilacerante.
Anos passarão; e o milagre verdadeiro e profundo dar-se-há,
talvez.
Nessa África do Norte, indispensável à defesa estratégica da Europa, Cartago t'
Meca se confundirão, num jogo de interesses paralelos e amigos.
- Mas porque a essa segurança exige mais e engloba o mundo, a mesma
Europa acarinha, estimula e fortalece o esforço de rearmamento turco, numa
política de interesse afins, resguardando o próximo Oriente, da cobiça afiada
e desmedida a que não é estranho o indispensável petrólio, que tanto decide das
possibilidades de guerra dos dois prováveis inimigos.
E porque a história ensina que o caminho para o Médio Oriente foi
sempre de Ocidente, como Alexandre em primeiro o demonstrou, esta é :1
chave que parece mais importante na defesa da índia, única parcela por ora
neutralista duma Ásia coligada.
E assim, o turco pede armas, na defesa duma das duas pontas ela tenaz
de invasão da Europa - Gibraltar e Bósíoro - numa estranha ligação de interesses. E o seu território Europeu, já sujeito a antigas cobiças imperiais, podr ,
só por si, constituir um elemen to de valia para q uem do mar Negro é senhor.
E o belíssimo soldado turco vai à guerra da Coreia combater, e bem,
aguardando a retribuição oportuna, se necessária, dos serviços prestados.
Da China imensa e obscura, arredada ela Europa e só a ela tendo vindo,
e indirectamente, cm correria infernal, na mensagem tártara de Gengis-Can.
que dizer? Que a terra que a liga à Europa, a separa mais que todos os mares
e oceanos que ligam a mesma Europa ao mundo. E o conceito do dit.ado popular
norueguês enunciado nos discursos de inauguração da Conferência da NATO, em
Lisboa, deve ser citado:
- O mar aproxima os povos.
E a traços largos, vimos como o mundo roi abrangido, nesta ânsia de segurança que a civilização exige.
Há que concluir que o Ocidente terá de despender grandes esforços na
obtenção dum agregado extra-nacional totalmente eficiente.
E forçoso é também concluir que, S0 o Ocidente conseguir dominar rs
imperativos atávicos que muitas vezes arrastam () lIornern, da preparação
pr<;!ventiva Ja guerra à guerra verdadeira, é certamente porque n le dominou a
civilização que tem dado consistência ao Espírito, cada vez mais preponderante
sobre a animalidade ancestral, numa carreira ascencional da dignidade humana
coroada pela vitória desse Espírito.
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E tudo isto me ocorreu dizer, porque vós sois Soldados, mas tendes de (J
ser muito conscientes, não ós por vossa preparação, mas também porque sois
Soldados
_ dum povo que se acostumou, de há muito, a olhar o Atlântico como
o seu mar e a América como a sua terra prometida e sempre muito amada
_ dum povo que, amalgamado ao árabe, nesta península distante, fundiu
as civilízações latina e árabe, e, talvez, por mais bem pouco tivesse conseguido
o almejado milagre do Norte de África
_ dum povo que, da índia neutralista de hoje muito conhece através
duma epopeia de séculos, e que, na China distante ainda mantém um porta-vós
europeu, com certeza o menos indesejado de todos.
E se juntardes a tudo isto, a fraterna lembrança dum Brasil engrandecido,
onde em conjugação com os seus irmãos sul-americanos, se vão vinculando cada
vez mais tendências formativas, a nossos olhos diferenciadas dos seus vizinhos
norte-americanos. tendências essas afins das eleitas na velha Europa Ocidental,
onde o homem-pensante predomina sobre o homem-económico, e onde parece
ensaiar-se uma nova sociologia, julgamos dispensável o encarecimento da vossa
missão elevada, num povo ao qual pode ainda ser atribuída mui alta empresa.
Portanto,

quando agora jurares bandeira.

pensa, soldado e cadete,

que

também:
_ Juro defender a civilização, que de meus avós de antanho herdei e que
Portugal pelo Mundo espalhou e em novas terras criou.
_ Juro defender, pela guerra e até à morte, este Portugal de Maiores,
dirás

contra todos os inimigos.
E se sentirdes bem conscientes estes ditames impostos por uma Pátria de
Heróis e de Santos, podeis, depois, gritar bem alto: SOU S O L O l O O

• • •
ESCOLA DO EXl!RCITO
O novo ano lectivo recentemente iniciado na E. E., é assinalado no que
respeita à Engenharia, pelo primeiro ingresso de um contingente de dez moços,
em pleno entusiasmo por tudo da nossa Arma, e a quem aclamamos, registando
os seus nomes.
Ainda que o Quadro não estivesse ávido de subalternos, como de verdade
se encontra _ o que faz olhar a dezena como parcela diminuta do quantitativo
desejado l' necessário - podem esses jovens estar certos de que a satisfação
dos seus Camaradas mais velhos, ao vê-los surgir no horizonte, não brilharia
menos ao acolhê-los con10 bons irmãos de armas.
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E nesta saudação, vos dizemos da certeza que nos tranquiliza e faz aceitar
de bom grado este, como que, lento «render da guarda»: a de que a Arma,
convosco, continuará more majorum.
Nelso de Vasconcelos Montes
Aquilino Gil Miranda
Rui Guedes de Azevedo
Francisco Pedro de Oliveira Simões
Luis António dos Santos Maia
Mário David dos Santos
António José Veríssimo Baptista
Franscisco José Pinto Correia
Manuel Joaquim Alvaro Maia Gonçalves
Carlos Alberto de Sousa Sampaio Magalhães

• • •
ORDEM

DO EXÉRCITO

DECRETOS

E PORTARIAS:

Ten.-Cor. do C. E. M., Alberto Andrade e Silva, nomeado adido militar
junto da Embaixada de Portugal em Paris.
Major do C. E. M .. José de Freitas Soares, nomeado para frequentar o curso
de interpretação
fotográfica em Benson, Inglaterra.
Major do C. E. M.• Ernesto Machado Soares de Oliveira e Sousa, nomeado
para frequentar o curso do estado-maior na Escola de Estado-Maior .tc
Madrid
(Espanha).
1.° Sargento de Eng.". António Pires Bastos, nomeado amanuense do adido
militar em Paris.
MUDANÇA~

DE SITUAÇi\.O:

-

Adido
Quadro

da Arma

-

dos S. A. E. Supranumerários

-

Reserva
Oficiais Mil. Res.

-

Capitão. António Ferreira Molarinho do Carmo
nomeado prof. efectivo do r. P. P. E.
Capitão, João Meira Vidente de Carvalho
Capitão. supranumerário.
Franscisco Maria Rocha Siniõcs
Tenente. supranumerário.
Alberto de Almeida e Sousa
(na E. P. E.)
Majores. A11tónio [acinte Magro (para o B. T.)
a lido. Florian o Bernardo das Neves (para .L
E.P.E.)
Major do Ext., Q. A. E .. João Filipe (na D. A. E.)
Tenentes. Artur Teles
José P. Saldanha Oliveira e SOUSII
ambos do C.M. E. I

BOLETlM
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Cap. Mil. Res., António Guerra Quaresma Viana
[oaquini Pedro Ferreira Júnior
Asp. Of. Mil., [oaquini Falcão Quelhas Lima

PROMOÇÕES:

Major, graduado, o Capitão, na Res., David Cecílio Sardinha
médico, o Capitão, no Q. S. S.I\1., José Alfredo Nobre Cartaxo
(no R. E. I)
do Ext. Q. A. E., o Capitão, Júlio Gonçalves
(para a r. s. A. E.)
Capitão do Q. S. A. E., o Tenente, Simões Alues Loureiro (no R. E. r)
Tenentes do Q. S. A. E., os Alferes, António da Costa (E. P. E.)
António M. do Nascimento
Pombo
(R. E. 2)
Ilídio R. da Rosa Valadas (B.C.F.)
Artur Ajonso Tição (B. C. F.)
Alfredo de Almeida (G. C. T. A.)
João Grade N. Ribeiro (O. G. M. E.)
Francisco Antunes Boauida
(D.G.lVI.E.)

Tenente Mil.. o Alferes, em disp., Raul Gonçalves de Freitas
Aspirantes a oficial, os cadetes alunos do -1.0 ano de Engenharia
João António Lopes da Conceição
Arménio Gomes dos Santos Silva
Alvaro ]oaqltim José Maia Gonçalves
José Francisco de Azevedo Fernandes Basto
António Pinto Ramos Milileiro
Gonçalo Nunes de A touquerque Sanches da Gama
Jaime Patrício Albuquerque Ferreira
Justino António Correia de Almeida
Manuel F. Ferreira Pinto Bast o Carreira
José E. Dartout Soles Henriques
COLOCAÇÕES

da E. E.

E TRANSFERftNCIAS:

Coronel tir., Flávio José Alvares dos Sem/os
nomeado prof. evêntual do C. A. C. do 1. A. E. M.
Capitães,

CONDECORAÇÕES

Raul de Brito Subtil
Domillgos Cabral de Melo
António Ferreira Molarinlio do Carll10
nomeados prof. efectivos do r. P. P. E., respectivamente,
os 4.0, 7.° e 2.° grupos de disciplinas.
E LOUVORES:

Ten.-Cor. do C. E. M., Alberto .Andrade e Silva
condecorado com a medalha de mérito militar de

La

classe

para
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DECLARAÇÕES:

1) Major graduado,

David Cecília Sardinha
deixou de prestar serviço como prof. provo do C. M.
2) Capitão do Ext. Q. A. E., na Res., L1IÍs Francisco Custo
presta serviço na D. A. E.
3) Alferes, Carlos A. Monjardim Coelho da Costa
frequentou com aproveitamento, em 1952, o curso de sapadores
de engenharia para oficiais, na E. P. E.
4) Não conferem direito ao uso de insígnias e distintivos, os cursos frequentados pelos oficiais e sargentos do Exército, em escolas militares inglesas.
5) Foi distríbuída
em r8-X-952 a Lista Geral de Antiguidades dos Oficiais
do Exército Metropolitano (quadros permanentes) referida a 1 de
Janeiro de 1952
OBITUÁRIO:

Capitão do Q. S. A. E., Horácio Soares FiliPe

MINAS

(16-IX-952)

LANÇA·CHAMAS

-I

As tropas das Nações Unidas, na Coreia, estio a empregar um novo tipo de lança·chamas.
É constituído
por um tambor de 200 litros, contendo
uma substância idêntica ao napalm, enterrado no solo à
semelhança de uma mina e que é coberto com uma pequena
camada de terra.
Ligada ao fundo do tambor, fica uma carga explosiva,
cujo detonador é accionado através de fios que se estendem
desde as linhas da defesa.
Military Review
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AS MANOBRAS
E. U. A., importantes

AMER1CANAS
manobras

(Delesa de Costas) = Tiveram

combinadas

de defesa

fixa de portos

nossCl Revista

111~ar este ano, na.
e operações

costas dOR

navais.

Damos

do artigo pnblicado no Arllly and Navy j ournal,
As manobras podem dividir-se em dois periodos: no primeiro, o almirante Higginson foi cnc irregado da defesa do litoral, em condições análogas às que se deram no começo da última guerra com
a Espanha;
no segundo, o mesmo almirante,
considerado
inimigo, foi encarregado
do ataque ,,\JS

11m extracto

portos

fortificados.
Sabe-se que efectivamente
ao começar aquela guerra, os americanos recearam
do almirante
Cervera se aproximasse
das suas costas e tentasse apoderar-se
dum

que a esquadra
ponto de apoio

para

as suas operações ulteriores.
Supoz-se agora que a esquadra atacante tinha largado dos Açores a I4 de Agosto c tinha sido
vista com rumo oeste a 18 daquele mês, acompanhada
de transportes c carvoeiros.
Devia apoderar-se
de uma baía que tivesse fundos de 10 metros pelo menos e fosse susceptível de ser defendida COJ11
artilharia
c torpedos e poder permanccr
nela seis horas sem encontrar
forças superiores às suas.
Estas condições loram consideradas
muito exigentes e o almirante Higginson pôde telegrafar ao
governo o sucesso da defesa, que consideravam,
aliás, inevitável.
No segundo períodO de manobras o almirante,
devia tentar apoderar-se
servisse de base de operações para atacar depois New-York ou outro ponto
prctcvto para fazer funcionar o serviço
A esquadra atacante compunha-se
Olimbia,
1\111

Panlher,

ClOflctSteY,

Puritall,

de defesa das costas.
do Kearsage, Alabama,
lIfay-FLower,

MOlltgomery

l ndiano

dum porto
importante;

, MlIssacJu/sset,

c Scorpion,

aos quais

que
foi

lhe
'In1

Broocklyn,
se juntaram

transporte,
um yacht e três rebocadores.
Os dois dias que precederam a declaração de guerra, foram empregados
na preparação;
a ('schegava do mar c tinha nece~sidade de se aprovisionar.
Os árbitros, oficiais do exército c (ti

quadra

marinha,
{oram distribuídos pelos diferentes fortes c navios.
A engenharia e a artilharia da delesa , sob as ordens do major-general
Mac-Arthur,
lançaram
os torpedos" fixos e dispuseram convenientemcnl..:! as munições
e os aparelhos de reserva: o Sienot
servire verificou as comunicações eléctricas. estabeleceu novas estações telegráficas e ópticas e instalou aparelhos de telegralia sem fios entre
O estado maior da defesa percorreu
gurar

da execução
Não obstante

as ilhas fortificadas e a terra.
as {rentes marítimas em pequenos

vapores,

para

se asse-

das suas ordens. tendo tam~m
autom6veis n~s margens à sua disposição.
o pouco tempO de Que se dispôs, a engenharia conseguiu organizar conveniente-

mente a defesa fixa c elaborar a lista das passagens de entrada
Iechndos por meio de embarcações
metidas no fundo e outros

dos portos, que se consideravam
obstáculos
de dilerentes
espécies.

494

REVISTA

DE

ENGENHARIA

MILITAR

Os fortes foram municiados
com foguetes de sinais, entre os quais é interessante mencionar
os foguetes multicolores, já empregados durante a guerra com a Espanha.
Estes foguetes são munidos de pára-quedas c produzem fogos de diversas cores, numa sucessão estabelecida antecipadamente pelo construtor.
As cores são 5 c permitem 120 combinações;
com ú cores, chegar-se-ia
d
floo sinais diferentes. Não obstante terem dado bom resultado, parece, no entanto. que este sistema
de correspondência
não oferece as necessárias condições de segurança para um serviço corrente.
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Os dias 30 e 31 de Agosto, foram empregados, nos fortes c bata rias, cm exercícios de tiro,
que foram considerados excelentes: o tiro dos morteiros tornou-se especialmente
notável pela 5.1:1
rapidez, sucedendo-se os disparos com dez segundos de intervalo.
A artilharia móvel foi igualmente ensaiada cm presença do general Crozicr, comandante da
artilharia. Alguns reparos deixaram a desejar, tendo-se experimentado
atenuar o recuo por meio ehIa teixas enterradas no solo, mas sem grande resultado; as munições também não satisfizeram
completamente.
O serviço dos projectores
vapor do serviço de far6is.

eléctricos

foi verificado

pelos oficiais

de engenharia

embarcados

num

O almirante Higginson
dividiu a sua esquadra em dilas; tomou o comando da primeira, içando
o SCl! distintivo no Kearsage e confiou o comando da segunda ao contra-almirante Coghlan, embarcado no Broocklyn.
O almirante
Higginson
resolveu apoderar-se
primeiro de Block Isla nd, c atacar depois os
fortes que defendem a entrada do Sound Long Island, fazendo-os calar sucessivamente
e apoderando-se por fim da ponta Mon!ank, que fecha a passagem para leste; mas para interessar todos
nas manobras e fazer destas um ensaio
rante cíectuou fintas sobre quase todos
de sinais da defesa; mas os telegrafistas
ponto mais afastado da costa, de modo

completo do funcionamento
os portos.
Apoderando-se
de
tinham tido a precaução de
que puderam continuar com

dos diferentes serviços, o almiBlock Island, destruiu o posto
instalar um segundo posto num
as informações ao seu partido.
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a comunicação
com a terra; no dia seguinte. I de
No dia 31 à meia noite, foi interrompida
Setembro, a esquadra tomava Block Island e fundeava no porto, por uma noite escura e nevoenta.
A esquadra suspendeu durante a noite e com os fogos apagados,
foi atacar o forte Terry
pelos dois lados da ilha e no dia seguinte atacou os fortes Wright e Michie.
O estado-maior
da defesa foi prevenido,
hora a hora, dos movimentos
que a esquadra
pelo seu serviço de informações.
Na sua opinião, o ataque ao forte Terry não teve grandes

fazia,
rcsrl-

tados:

mas a esquadra pretende ter feito calar as batarias.
O ataque ao forte \Vright, foi mais sério: os navios dirigiram-se
em linha de frente sobre
o forte, que foi auxiliado pelo Michie, seu colateral;
o fogo começou à distância de 5.800 metros,
sendo contrabatido
pelos fortes c continuou até 2·700 metros: depois a esquadra formou em linha
de fila, para se afastar,
Segundo a opinião dos oficiais de terra, esta manobra
foi brilhantemente
executada,
mas teria falhado completamente,
porque todos os navios teriam sido destruídos rápidamente; os oficiais de marinha, pelo contrário, julgam que todos os fortes teriam sido reduzidos ao
silêncio, com excepç.ão das batarias de morteiros, que estavam absolutamente
ao abrigo dos tiros
do mar.
Alguns

dos árbitros

disseram

que o exército

não sabia

servir-se

dos projectores

c que em ne-

nhuma

ocasião estes se fixaram com precisão sobre os navios.
No terreiro dia, itso é, no dia 3 de Setembro. a esquadra suspendeu às 4 horas c 50 minutos
da manhã c dirigiu-se para Fisher's Island; os morteiros romperam
fogo às 5 horas c I5 minutos,
ii distância de 5.800 metros e atiraram 24 tiros sobre o navio testa, antes dele chegar a 3·200 metros.
Tinha sido dada ordem às batarias para concentrarem
o fogo sobre o primeiro navio de linha, depois
sobre o segundo e assim sucessivamente,
à medida que se fosse conseguindo a sua destruição. A regulação do tiro foi fácil c as condições da defesa eram muito favoráveis.
Entretanto
estes resultados
foram contestados
pela esquadra, Que declarou ter sido absolutamente
nula a eficácia dos tiros dos
morteiros, devido às condições em que estes atiraram.
Alguns navios estavam nos ângulos mortos das balarias,
mas a defesa julgou-os igualmente
destruídos,
porque nesses lugares estavam colocados torpedos de fundo, Que explodiram
quando o
telémetro indicou que os navios estavam sobre a sua vertical:
um deles chocou mesmo com um
torpedo

de contacto.
Parece que a esquadra
informações são verdadeiras,

não se preocupava
muito com a existência desses torpedos;
o que se nota é ter-se determinado
a explosão de torpedos

mas se as
pelas indi-

cações

dlim telémetro.
Pelo seu lado, o almirante
Coghlan não ficava inactivo com a segunda esquadra.
No da
2 de Setembro,
atava o forte Rodman às 8 horas da manhã, e tentava um desembarque
que bi
repelido.
Aproximando-se
de terra, fez rocegar os torpedos pelo Puriian, mas este navio deu com
urna suposta barragem, onde estava debaixo do fogo das batarias a 140 metros de distância.
No quinto dia, esta esquadra dirigiu-se para a barra de Newport e bombardeou
a estação
scmaf6rica
da ponta Montauk. que se deslocou para outro lugar abrigado dos tiros; dez lanchas
transportaram
para terra um corpo de desembarque
que se apoderou da posição.
Por último, durante a tarde, foi de novo dirigido um ataque cm regra aos fortes Terry, Michie,
Wright c Mansfield.
No decurso destas operações, o almirante julgou tomada New-London,
que lne
serviria de base segura em Qualquer operação combinada,
quer sobre New-York quer sobre Boston.
Parece que a melhor conclusão a tirar destas manobras combinadas,
é que o exército e a marinha americana
não aproveitaram
muito com a experiência
da guerra de Cuba, sob o ponto df'
vista da compreensão
dos serviços da arma contrária.
Cada \1111 dos partidos pretendeu ter reduzido
ao silêncio o adversário:
os fortes, sem se preocuparem
muito com as probabilidades
do tiro; a vsquadra sem considerar
se o fogo das ba tarias era ou não em quantidade
tal, que pudesse ser
desprezado.
Cometeram-se
erros na escolha dos alvos, pois inofensivos vapores experimentaram
o fogo (!.lS
batarias.
Jt mais uma nova prova em abono da dificuldade que têm os oficiais de terra c de mar,
de chegarem a acordo nOS pontos mais essenciais; dificuldade
esta que aparece em todos os países
c que mostra a necessidade de pOr {requentes vezes cm contacto o exército e a marinha, especialmente no Que diz respeito à defesa das costas, Que seria necessàriamcntc
muito menor. se a defesa
fosse confiada

a um corpo

especial.
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CRONICASALEMANHA
= Os aerostatos
estão particularmente
sujeitos a inflamarem-se.
temente recordar a aventura
trágica do aeronauta
Severo.
Às causas de incêndio
dência humana,
podem acrescentar-se
as que provêm da electricidade
atmosférica
difíceis de acautelar.

como veio recendevidas à irnpruc que são mais

No tomo IX de r895. da Reuue ,z" Géni« Militaire. vêm ciladas dois destes casos; agora.
de produzir-se
11m outro no poligno de Lcchíeld, perto de Ingolstadt,
O tenente Hitler, do T,0 regimento dr artilharia
a pé, fazia lima asccnção com o balão cativo
regulamentar
e estava do 500 metros de altura, quando apareceu
uma nuvem negra próximo do
balão. Os auxiliares que o seguravam
pelo cabo metálico, enquanto eíectuavarn
uma manobra par,\
transpor um obstáculo, sentiram comoções nos braços c nas pernas.
Acabavam
de amarrar O cabo
ao cabrestante,
quando se produziu uma faísca entre a nuvem e o balão. O fluido seguiu a válvula
metálica, a cadeia de manobra automática
desta, dividindo-se,
depois, cm duas partes: uma delas
foi para a terra, pelo cabo, do Qual se fundiram
muitos fios e pelo cabrestantc
que não 50fr.:11
g-randes prejuízos;
a outra parte seguiu o condutor do telefone e feriu três hOITI('m:i que o manobravam, deitando-os
por terra, sem sentidos c com queimaduras.
Alguns segundos depois, via-se uma pequena chama debaixo do balão, Que o invadiu ràpidamente.
O balão começou a cair, primeiro lentamente
c depois com velocidade crescente,
vindo :1
barquinha
bater no châo com violência,
O oficial n50 foi atingido pela descarga eléctrica e teve
a feliz lembrança de se suspender da rede; não obstante, partiu lima perna c uma lavícula.
Os ,"11i
xiliarcs foram socorridos t' reanimados.
acaba

BIBLIOGRAFIA
INTERNATIONAL
REVOE
OBER DIE CESAMMTEi\'
ARMEEN
UND FLOTTEN
Rússia: Cursos de agricultura
no exército,
A Rússia como a Itália, estabeleceram
nos r,C'IS
exércitos o ensino da agricultura,
Na Rússia, existem cursos já desde 1897. O ensino tem JURar
em três épocas, na primavera,
verão e outonal c versa sobre adubação
c laboração
das terras,
plantação
de árvores, tratamento
das sementes. construção
de albufeiras,
etc.

Os Engenheiros devem constituir duas classes, isto é,
de Engenheiros propriamente
ditos e de Engenheiros
Geõgrafos.
Os primeiros, devem saber perfeitamente a Geometria,
a fortificação,
o Ataque e a Defesa das Praças e, além disso,
dirigir a construção das fortalezas.
Os livros a estudar, até deles haverem conhecimento
perfeito, são, primeiramente,
o Curso de Matemática do
Sr. Belidor, e a Análise Demonstrada do Padre Reyneau1 a
fim de não ficarem embaraçados com certos lugares da Arquitectura Hidráulica, de Belidor, que os mais hábeis se não
podem dispensar de ler.
Além destes estudos, cumpre que adquiram conhecimento perfeito da qualidade dos materiais nas diferentes
províncias.
Os Engenheiros que tiverem conhecimentos, devem receber soldo dobrado, ou mesmo triplicado, para os animar.
E preciso, neste caso, não fazer reparo na despesa.
Os Engenheiros desta qualidade serão sempre poucos, porque
raros chegam à perfeição requerida.
Observações

Militares do Conde de Lippe

Revista das Revistas
Por H. S.
1_ Engenharia

e tropas químicas na travessia

do Roer

A situação.
Na travessia dum curso de água o moral da infantaria aumenta extraordinàriamente, quando aparecem na margem os blindados amigos. Foi o que aconteceu. quando a 30.a D. 1. Americana transpôs o rio Roer em Fevereiro de 1945·
Durante dois meses o 9·° Exército Americano estivera vigiando o inimigo
que ocupava a margem oposta do ROE'r. não disposto a tentar a travessia até
que cessasse a campanha das Ardennes e os diques, que controlavam as águas
do vale. estivessem destruídos ou em mãos amigas. J\ travessia. planeada para
os princípios de Fevereiro foi adiada para 2]. porque em 8 os alemães abriram
as comportas da barragem de Schwammenauel,
inundando o vale.
A corrente era de 10 quilómetros por hora; tinham-se formado lagoas nos
<ítios de passagem e o pavimento das estradas estava pràticamente
intransitável.
A juntar a isto. elementos inimigos postados na margem direita o pu nham-:«,
a) -

à passagem.
Os trabalhos de construção de pontes a realizar na zona da 30.a D. r. eram
na realidade monumentais.
pois que cada passagem exigia três pontes. uma
maior sobre o rio (' duas menores sobre os canais laterais. além de preparação
tias estradas de acessO. minadas e cheias de crateras, e das estradas entre as
pontes. cobertas por mais de 30 centímetros de água.
Felizmente. houve tempo de sobejo para planear a operação. Os 9." e [.0
Exércitos iam atacar simultâneamente.
A 30.' D. 1. no flanco esquerdo d.i
XIX C. E. recebeu ordem para reconhecer o Roer nos pontos considerados pelos
dois adversários como inconveniE'ntes para a passagem. A travessia lia 30.' D. J.
ia realizar-se em dois pontos. com dois R. 1. na frente: o R.!.
[19 a N .. próximo de Schophoven. Fig. I. (' o R. 1. rzo a S .. próximo de Pier. Patrulhas Jo
Batalhão de Combate de Engenharia n ." T05. da divisão. procederam a rcconhocimentos todas as noites das duas semanas que precederam a travessia e verificaram os perigos da operaçiio. . . _
Foi a primeira vez que a divisão empregou tropas equipadas com gcrador.-,
de urnos para a realização duma travessia.
O E. l\l. da divisão insistiu no emprego de fumos como meio de reduzir as
perdas de pessoal e de equipamento durante a travessia.
Como. [Jor"I11. a diviHão só dispunha de uma st'cçiio .cl~ Companhia de Geradores Químicos de Fumo
n .v 83. foi utilizado pessoal adICional para trabalhar com os potes d(' fumo (.
poder ser alargada a [rente do seu emprego. Se as condições atmusféricas irní
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pedissem a cobertura de ambos os locais de passagem com fumos, era dada a
prioridade à passagem norte.
Os barcos de assalto da Engenharia, o material de pontes, os potes de
fumo e o equipamento indispensável deviam ser deslocados para os locais convenientes num prazo de 40 minutos antes da hora H, quando o ruído da passa-
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I

gem dos veículos pudesse ser coberto pelo ribombar da preparação da Artilharia.
Estava previsto o emprego de 14 geradores mecânicos de fumo na margem -ic
partida e no caso de vento leste desfavorável, a Engenharia dos barcos de assalto
colocaria potes de fumo na margem adversa.
As operações.
A hora II foi marcada para as cjhoo da madrugada.
Quarenta r cinco
minutos antes a artilharia rompeu fogo de preparação.
A coberto do ruído do
bombardeamento, a Engenharia começou a construir passadiços o a trazer para
os locais respectivos o restante material de pont s, enquanto as tropas de fumos
químicos se deslocavam para o interior da posição. O assalto foi coroado de
sucesso nas suas fases iniciais e às oóhoo lima parte considerável de cada um dos
dois regimentos tinha transposto o fio e ia avançando.
M ia hora mais tarde,
como o nevoeiro químico dirninuisse, entraram em acção os geradores mecânicos
b) -
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rante a noite. Outra secção da Companhia n.v 83 de Geradores de Fumo íoí
utilizada essa tarde.
Durante o primeiro dia o vento que soprava de sudoeste com pequena velocidade, mudou para oeste e a meio da tarde rondara para noroeste, pelo que [pi
necessário estabelecer novas posições de geradores de fumo e a linha de fumos
foi estabelecida ao longo da orla de Schophoven.
À noite o vento mudou para
norte e a ponte de Schophoven estava oculta pela extensa linha de potes de fumo
através e além da cidade. Dada a direcção do vento, a passagem norte estava
oculta.
A Engenharia iniciou a construção de uma ponte de passadeiras no local
norte, antes do amanhecer e trabalhou nela até à noite. De acordo com a informação do comandante do Grupo I I [5 de Engenharia de Combate, a cortina de
fumo permitiu que a Engenharia iniciasse a construção da ponte cinco horas
mais cedo, do que seria permitido se as pudessem ter corrido de outra maneira.
Os trabalhos não sofreram qualquer demora, porque o fogo inimigo não conseguiu atingir a ponte. De facto, a Engenharia pôde concluir a construção das
passagens da zona norte sem uma baixa sequer, situação extraordinária
deveras
na passagem à viva força dum rio. Fora previsto que a ponte de passadeiras,
com pouco mais de 32 metros de comprimento, não podia ser aberta ao tráfego
antes da hora M + 36. No entanto o Batalhão de Combate ele Engenharia n.v 295
completou a estrutura flutuante à hora II + 2 L e às quatro horas ela madrugada
ele 23/24 de Fevereiro o Batalhão de Carros n.O 743, o Batalhão ele Carros Destroyer n.v 823 e a Artilharia da 30.a Divisão começavam a rolar através
.ta
ponte ele Schophovcn, T5 horas antes do prazo previsto para o seu acabamento.
Ao amanhecer ele 24, as Tropas Químicas estabeleceram
uma cortina
de fumo junto ao local de passagem sul e a Engenharia pôde retomar os trabalhos de construção das pontes. O vento soprava ele norte e cinco geradores
mecânicos de fumo mantiveram
uma nuvem densa sobre a ponte e as suas
proximidades durante a manhã.
O vento rondou lentamente para nordeste e
às r yhoo os geradores deixavam de funcionar. Não houve indicação de perda!',
ou demoras na construção por, no entretanto,
o inimigo parecer ter perdido a
observação sobre a área sul durante o meio da tarde.
No mesmo dia, os alemães ocupavam ainda uma zona pantanosa a 2.700
metros a norte ele Schophoven, donde podiam observar a ponte.
As Tropas
Químicas tiveram então de eslabelecer uma linha de potes de fumo na margem
oposta já ocupada à esq uerda da estrada que se dirigia para Selgcrsdorf e man tiveram urna nuvem densa sobre a ponte. Esta estrada foi a direcção princip.rl
do avanço durante a manhã de 24 de Fevereiro e as tropas e os carros que -c
deslocavam por ela estavam expostos ao rogo vindo elas zonas arborizadas da
orla de Hambach.
Em consequência a linha de potes de fumo foi deslocada
100 metros para leste ela estrada.
A nuvem resultante encobriu não só a ponte
de Schophoven mas também encobriu à observação inimiga o trá Iego na estrada
para Selgersdorf.
Mais tarde, manhã alta, a Infantaria e os Carros pediram <)
prolongamento da cortina de rumos ao longo da estrada Sclgcrsdorf-Daubenrath
para ocultar o avanço das tropas c dos carros para leste, em direcção a
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Hambach. Esta linha, porém, foi em breve ultrapassada pelo avanço rápido
e as Tropas Químicas tiveram de limpar essa zona dos alemães, antes dos
potes terem sido incendiados.
As Conclusões.
Em resumo, a cortina de fumos sobre a ponte da zona norte foi mantida
durante um período contínuo de 33 horas, 2I horas mais do que fora previsto.
A Engenharia nesta zona pôde executar ràpidamente os trabalhos, sem ser
molestada pelo fogo da artilharia, dos morteiros ou das armas ligeiras. A cortina
na zona sul de passagem só foi eficaz parcialmente por causa das fracas disponibilidades em tropas e material e devido também à direcção desfavorável do
vento. A Engenharia pôde construir uma ponte para veículos sobre o rio Roer
até à hora H+2I, quando fora previsto para a sua conclusão a hora H+36.
Sem a cortina de fumos é de crer que a travessia não fosse coroada .Ie
sucesso, pois o inimigo podia bater fàcilmente as zonas de passagem e se tivesse
tido oportunidade para regular o fogo da sua artilharia, o bombardeamento
dessas zonas de passagem teria sido, sem dúvida, bastante desastroso.
A Engenharia não foi a única tropa da 30.- Divisão que aproveitou a
cortina de fumos. A Infantaria ao avançar para o rio no primeiro dia verificou
que o inimigo não podia observar o que se passava nas estradas de acesso.
No segundo dia, todas as tropas que passaram na ponte da zona norte e que
avançaram ao longo da estrada principal da margem oposta, foram protegidas
pela cortina de fumos. O Comandante de Engenharia da Divisão, em face do
sucesso obtido, afirmou que o estabelecimento de cortinas de fumo deve ser
incluído em todas as operações que envolvam a construção de pontes e o
movimento de tropas através dos rios, para reduzir ao mínimo as baixas; e o
caso é que a Infantaria é da mesma opinião.
c) -

De Paul W. Pritchard
e do major do Corpo Quimico,
William T. Dozíer , da revista «T'h« Milita,.y Engin eer»,

II - Comando e Transmlsaães
I -

GENERALIDADES.

Quando se deseja fazer um estudo proveitoso de história militar, não
basta carregar a memória com grandes factos, pois, não obstante o seu
interesse, a vantagem que do seu conhecimento se tira só tem valor no plano
da cultura geral. Pouco significam sob o ponto de vista das aplicações militares.
Não basta estudar apenas estratégia e táctica; são sem dúvida assuntos muito

É NECESSÁRIO
COMO

ARMA

OUE TODO O CHEFE CONSIDERE AS TRANSMISSOES
PODEROSA,
PELA O~AL DEVE INTERESSAR-SE
O MAIS POSSIVEL
8
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interessantes e os mais abordados nas obras de história militar, mas não são cs
únicos importantes, muito longe disso.
Quando se estudam os factores decisivos que intervieram na conduta
de muitas batalhas importantes, surpreende verificar-se que foram muitas vezes
as possibilidades em meios de transmissão e a forma como eles foram utilizados
que decidiram não só a solução do combate, mas ainda as disposições estratégicas
e tácticas que foram adoptadas.
O valor dum chefe aprecia-se, em geral, pela sua habilidade em escolher
uma manobra e pela forma como transmite aos seus subordinados as ordens
que a permitirão executar. Deve saber decidir, pois de,;,e saber actuar.
Para decidir, o chefe tem de possuir o maior número de informações sobre
o inimigo e sobre a situação das suas próprias tropas. Só assim poderá tomar
uma decisão eficiente.
Para dispor de todas estas informações, tem de contar com um sistema de
transmissões tão seguro que funcione mesmo em condições difíceis e que seja
capaz de acompanhar o desenvolvimento duma ofensiva e que fique utilizável
mesmo quando uma irrupção inopinada e poderosa do inimigo lance a desordem
no dispositivo.
Igualmente se o chefe deseja comandar as suas unidades, dando-lhe ordens,
controlando ou modificando o decurso das operações, se quer fazer intervir
as suas reservas no momento oportuno, isto é, se quer conduzir a sua batalha,
tem de dispor dum sistema de transmissões que faça chegar as suas ordens
ràpidarnente e com segurança aos subordinados.
Este sistema deve permitir
que seja avisado de qualquer ataque ou contra-ataque do adversário, de qualquer
indício de recuo ou operação do inimigo que possa ter repercussão sobre a execução da missão; deve ainda permitir actuar oportunamente com as reservas.
Uma breve incursão nos domínios da história militar vai demonstrar a que ponto
as transmissões reagiram sobre a táctica e a estratégia e como condicionaram
a possibilidade do chefe fazer sentir a sua acção.
2 -

A NECESSIDADE DAS TRANSMISSÕES.

Desde os primeiros tempos da história militar até às lutas entre gregos e
persas e muitos anos depois ainda, os exércitos não dispunham de reservas para
fazer face ao imprevisto. Todas as disposições eram tomadas antecipadamente e
assim o resultado da batalha estava assente claramente antes mesmo das tropas
virem às mãos. Um general hábil instalava as suas tropas adoptando o dispositivo mais conveniente em face da distribuição das forças adversas conhecida
antes da batalha. Os combatentes recebiam ordens, em função dum plano pre-estabelecido e, uma vez iniciada a batalha, o chefe não tinha praticamente
qualquer meio de fazer sentir a sua acção, mesmo se o inimigo se apresentasse
de forma diferente da que fora prevista.
Parece ter sido Alexandre quem primeiro compreendeu a vantagem de dispor de reservas, mas o emprego destas era ainda, no seu exército, previsto com
antecipação. Não era, pois, possível movimentá-las para fazer face a imprevistos. Se os comandantes dos exércitos dessa época tivessem podido adivinhar as

PONTE
SOBRE
TRADA

OBRAS

PUBLICAS,

E INDUSTRIAIS,

DA
O

TROFA

RIO

AVE

NACIONAL

ES-

PORTO-BRAGA

CONSTRUÇÕES

BETÃO SIMPLES

Sociedade

NA

CIVIS

E ARMADO

OpeA,

LDA.

NOVOPCA - CONSTRUTORES ASSOCIADOS L. DA
PORTO

-

LISBOA

~
Iii rádio
TELEFUNKEN

~

OSRAM

AEG
LUSITANA

DE ELECTRICIDADE
P O RT O

LISBOA
(SEDE)

Escrllórlo: R. dos Fanqueiros,
Armazéme Oficinas:
Rua da Palma,' 245-249

(DELEGAÇÃO)

12 - 3.°
Praça

Escritório, Armazém8 Oficinas:
de Sidónio
Pais, 267
269 e 271

s/I

REVISTA

DAS

REVISTAS

503

possibilidades das transmissões, se tivessem instruído estafetas e oficiais de ligação, se tivessem feito uso de sinais ópticos e sonoros, teriam aumentado consideràvelmente as possibilidades de combate das suas tropas, mas só muito mais
tarde é que se compreendeu a vantagem a tirar dos meios de transmissão.
Os aperfeiçoamentos introduzidos no armamento, o aparecimento de máquinas, a adaptação dos meios de transporte às necessidades militares tiveram importantes repercussões na conduta das guerras. A princípio, os combatentes
batiam-se em formação cerrada e a vitória resultava da superioridade numérica
e do valor físico dos cambatentes. Depressa se verificou que o efeito de novas
armas se tornava maior, quando se adoptava um dispositivo apropriado e a atribuição aos combatentes de arcos e flechas e, mais tarde, de armas de fogo conduziu a uma ordem mais dispersa o que obrigou a resolver o problema do
comando e, consequentemente, o das transmissões.
À medida que os dispositivos lentos e rígidos desapareciam
para darem
lugar a outros mais móveis, as necessidades em transmissões foram crescendo
e foi, em geral, a forma mais ou menos feliz como foi resolvido o problema das
transmissões que condicionou o ritmo da evolução.
Foi preciso muito tempo para passar dos simples sinais sonoros ou ópticos
ao telefone e à T. S. F. que utilizamos hoje e, para se chegar a isto, bem duras
foram as lições recebidas pelos chefes que não compreenderam o valor das transmissões.
Aníbal, um dos maiores chefes militares de todos os tempos, ganhou a
famosa batalha de Canas, graças à magnífica manobra das suas tropas. No entanto, o seu plano baseava-se no dispositivo adoptado pelo adversário antes da
batalha e teve sucesso, porque esse adversário não sabia manobrar. O exército
de Aníbal não dispunha de transmissões e, de facto, pouco depois da batalha ele
Canas, Aníbal sofreu uma grave derrota, devido a essa falta. Encontrava-~'e
então em Canusium, perto de Canas e aguardava notícias de seu irmão Hasdrúbal, mas os seis mensageiros enviados por este foram capturados pelos romanos,
que se apoderaram do plano de operações de Hasdrúbal,
que previa a junção
dos dois exércitos cartagineses perto de Nárnia. Comandava o exército romano,
que continha Aníbal em Canusium, o cônsul Caio Cláudio Nero, que, conhecedor dos despachos de Hasdrúbal, resolveu impedir imediatamente a junção dos
<lois exércitos.
Deixando o grosso do seu exército diante de Aníbal, partiu com 6.000 infantes e 1.000 cavaleiros a reunir-se ao cônsul Lívio que continha Hasdrúbal no
rio Metauro. Aníbal não só não teve conhecimento das operações do seu irmão,
mas também da partida do cônsul Nero com parte do seu exército. Por sua
vez, Nero enviou mensageiros a Lívio e conseguiu com o seu exército entrar no
campo romano em tal segredo, que Hasdrúbal de nada soube, não obstante os
dois exércitos estarem acampados a menos de um quilómetro um do outro.
O resultado da manobra foi o massacre e aprisionamento de todo o exército cartaginês, tendo os romanos perdido. apenas 8.0~0 homens.
.
A derrota de Canas estava vingada e Aníbal perdeu a última possibilidade
de conquistar a Itália. Certos autores militares consideram a batalha do Me-
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tauro uma das quinze batalhas decisivas da história da humanidade. Se Hasdrúbal tivesse vencido esta batalha, seria possível a Aníbal tomar Roma e destruí-la, como mais tarde Roma destruiu Cartago.
Durante séculos, os romanos, graças à mobilidade e treino das suas legiões,
dominaram os seus inimigos, mas, pouco a pouco, o desenvolvimento da cavalaria tornou a mobilidade um factor cada vez mais predominante da táctica.
Porém, o valor desta cavalaria só se manifestou no século XI, quando o mundo
europeu foi sacudido pela invasão dos mangais na Hungria. Foi um exemplo
flagrante de guerra-relâmpago, tornada possível por uma notável organização
do comando, pelo que a estratégia mongol pode ser considerada como o longínquo modelo da eblitzkriegs blindada que caracterizou o último conflito. Os métodos de guerra europeus da época não estavam de forma alguma adaptados à
luta contra as forças móveis e bem coordenadas dos mangais. Estes lançaram-se
ao assalto da fortaleza europeia com três exércitos, que operando em direcções
diferentes e muito afastadas, progrediram ràpidamente e conseguiram extraordinárias vitórias, apesar de terem de lutar contra forças mais numerosas. Por
fim, concentraram-se perto de Grau, no Danúbio, e depois por um movimento
em retirada, que ainda hoje pode considerar-se como um modelo, dada a forma
como foi conduzido, atravessaram o rio Sajo, sob as vistas do adversário e cercaram numa batalha de extermínio o exército húngaro que perdeu 70.000
homens.
3 -

A EVOLUÇÃO DAS TRANSMISSÕES.

Pouco sabemos dos meios de transmissão utilizados pelos mangais, mas
o certo é que a sincronização dos movimentos dos seus exércitos, que o exame
das suas campanhas faz notar, só pode explicar-se por um emprego notável de
oficiais de ligação e de estafetas a cavalo. As ordens no campo de batalha eram
dadas com bandeiras. meio de transmissão muito mais rápido do que o envio
de ordens verbais ou escritas. É além disso verosímil que a maior parte dos oficiais mangais não sabia ler.
A invenção da imprensa teve como consequência o levantamento do nível
geral de instrução e desde então passaram todos os oficiais a saber ler e escrever.
Tornou-se desde então possível recorrer a ordens escritas, muito mais cómodas,
e os oficiais do E. M. deixaram de ser simples oficiais de ligação. No tempo de
Napoleão, concorrentemente com estafetas a cavalo e oficiais de ligação, foram
utilizados os semáforos para a transmissão de sinais.
Napoleão, todavia, não conseguiu exercer um controle completo do seu
exército, devido à falta de uma boa organização do E. M. e de um sistema de
transmissões apropriado. A sua derrota em Waterloo foi devida à má conduta
da batalha e a uma organização defeituosa das transmissões. Napoleão tinha,
com efeito, avaliado de forma muito exacta a situação do inimigo e o plano a
que se fixara ter-lhe-ia dado a vitória, se tivesse sido aplicado correctamente.
Em 16 de Junho de 1815, Napoleão lança em Ligny um ataque contra as
forças de Blucher que, na tentativa de envolver a esquerda do exército francês,
tinham enfraquecido o centro. Napoleão viu a falta cometida pelo adversário
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e decide lançar um ataque contra o centro inimigo. Para isso, previamente chamou o Corpo de Erlon, que, sob as ordens de Ney, fazia parte duma coluna que
se dirigia a Bruxelas e espera a sua chegada para lançar o ataque; mas Erlon
não havia maneira de chegar. Apesar disso, Napoleão lança o seu ataque, bate
Blucher, mas não tem meios de passar à exploração e Blucher pôde retirar-se
sem ser incomodado e reconstituir o seu exército. Que se passara? Ney, encarregado da operação de diversão, encontrava uma resistência crescente; decide
então fazer intervir o Corpo de Erlon, mas tem conhecimento de que um oficial
de ligação trouxera a Erlon ordem de Napoleão para se dirigir a Ligny. Este
oficial não se apresentou a Ney e este deu ordem a Erlon para voltar, do que
resultaram marchas e contramarchas para este Corpo que, afinal, não participou
na batalha. Os prussianos, que puderam escapar de Ligny, tomaram parte decisiva na batalha de Waterloo, dois dias mais tarde. Se Napoleão dispusesse dum
sistema de transmissões apropriado, poderia ter-se assegurado da colaboração Jo
Corpo de Erlon no momento critico, teria derrotado os prussianos completamente. E assim Napoleão, que possuía no mais alto grau a faculdade de observar o desenrolar da batalha e de determinar o momento da acção decisiva, não
foi capaz de levar a bom termo o seu plano, por não dispor do controle suficiente do seu exército. Um estado maior, bem organizado e dispondo dum sistema de transmissões que funcionasse bem, ter-lhe-ia, sem dúvida, poupado
esta derrota.
A ausência dum sistema eficaz de estado maior, foi igualmente a causa ela
derrota dos mexicanos na campanha de 1847 contra os E. U. A. O exército
mexicano não tinha estado maior organizado nem dispunha de meios de transmissao. Não obstante se baterem num terreno que conheciam bem e terem
superioridade numérica, os mexicanos foram incapazes de concentrar os seus
meios, em tempo oportuno, no ponto critico.
.
Nos E. U. A., ante da guerra da Secessão, os problemas das transmissões
militares tinham sido estudados pelo tenente Meyer, que pertencia ao S. S. do
exército, mas as suas invenções nesse domínio não suscitaram o menor interesse;
ainda mais, as possibilidades do telégrafo não eram compreendidas pela maior
parte dos chefes militares. No decorrer da guerra, pôde, todavia, verificar-se
uma evolução sensível da táctica, devida precisamente à adaptação destes novos'
meios de transmissão às necessidades militares. No fim da guerra, o tâégralo
tornara-se de emprego corrente, mas exigia instalações de tipo permanente !'
apresentava certos problemas de instalação que não permitiam o seu emprego
no controle das tropas, quando se deslocavam ràpidarriente. O esistema de transmissões de Meyer>. baseado no emprego de bandeiras e archotes, foi utilizado,
primeiro pelõs confederados e depois pelas tropas federais. No fim da guerra,
este sistema de transmissões ópticas e o telégrafo estavam em serviço em toda
a parte. No entanto, nessa época, cada general organizava o seu E. M. como
muito bem lhe parecia, ainda que não fosse sempre capaz de fazer bom uso dos
diversos meios para a transmissão rápida de ordens e de informações. A maior
parte dos generais ficaram paralisados pela sua própria falta de organização
e não conseguiram descobrir o ponto fraco dos adversários, à excepção de

506

REVISTA DE ENGENHARIA MILITAR

oficiais, tais como Grant e Jackson, que dentro da mesma desorganização o
conseguiram.
Esta situação é ilustrada pela impossibilidade para Ewell de tornar
«a Colina do Cemitério», na batalha de Gettisburg, pois esperava a sua divisão
da retaguarda, 'com a qual não tinha a ligação assegurada. As suas próprias
forças estavam desorganizadas, mas as da União estavam-no mais ainda e ele
teria ganho a batalha, se tivesse podido controlar as suas divisões, graças a melhor emprego dos seus meios de transmissão. Durante esta guerra, os novos processos de transmissão, ainda que não utilizados a pleno rendimento, deram uma
força particular à defensiva. Posições de campanha, construídas à pressa, foram
utilizadas igualmente pelos dois adversários.
O exército de Lee, diante de Richmond, fora especialmente treinado -ia
construção rápida de entrincheiramentos, mantidos ligeiramente, mas defendidos
contra qualquer envolvimento ou penetração pela intervenção rápida de reservas
loca.is e gerais. Os meios de transmissão, utilizados pelo defensor, permitiam-lhe
fazer intervir as reservas no momento oportuno. O atacante não dispunha,
pràticamente, de qualquer meio para interromper as transmissões do inimigo
no campo de batalha. A sua artilharia, além do seu pequeno efeito, atirava
poucos tiros; o defensor podia, nos pequenos escalões, manter o contacto pela
voz; no escalão batalhão, empregavam-se estafetas, agentes de ligação e processos ópticos; nos escalões mais elevados eram utilizados idênticos meios e
mais o telégrafo, para fazer intervir as reservas gerais. O atacante, por seu
lado, via-se prejudicado pelo facto de que os meios de transmissão existentes
pouco se prestavam ao contrôle de grandes massas em movimento. Viu-se então
aparecer a tendência para a guerra de estabilização, que foi a característica da
1.& Guerra Mundial.
O «telefone de campanha» foi inventado antes da guerra hispano-americana
de 18g8, mas este conflito poucos ensinamentos forneceu, valendo mais estudar
o exército russo, se se deseja examinar as primeiras aplicações militares deste
meio de transmissões, que contribuiu para reforçar a atitude defensiva. No decurso do conflito russo-japonês, os russos levaram o telefone até às unidades em
linha. De novo, como na guerra da Secessão, assiste-se à deficiência das transmissões na ofensiva, pois os russos não souberam adaptar o emprego do telefone
à ofensiva. Serviam-se dum sistema de bandeiras que dava a posição dos seus
elementos avançados. Nos pequenos escalões, os sinaleiros receberam a missão
de seguir os combatentes e de indicar a linha atingida.
Durante a r.a Guerra Mundial, assiste-se a uma generalização do emprego
do telefone, tal como já os russos tinham experimentado na Manchúria. OE. M.,
montado em condições por Moltke em 1870, segundo as ideias de Scharnhorst,
fornecia o meio de comandar grandes exércitos e serviu-se intensamente das ligações telegráficas. A «rádio» fez a sua aparição, mas só foi inicialmente utilizada
entre os escalões mais elevados do comando. Os meios de transmissão, não
obstante o considerável incremento da sua importância, continuavam volumosos
e pesados e adaptados apenas a situações estáticas ou de evolução lenta. Apenas
podiam seguir avanços modestos. A guerra de movimento na frente ocidental
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terminou, pràticamente, na batalha do Mame. Moltke, incapaz de executar o
plano Schlieffen, enfraqueceu a sua ala direita e não pôde, como desejava, envolver a esquerda dos aliados.
:É muito interessante constatar que os alemães não conseguiram manter a
ligação entre os seus exércitos, quando a sua ala direita chocou com uma maior
resistência. «As suas transmissões não estavam adaptadas a uma guerra de
movimento». Encontramos aqui uma situação que lembra as de outrora, quando
o dispositivo era tomado de uma vez para sempre, tendo em conta o desenvolvimento inicial do adversário, e não podia depois ser modificado para fazer face
a um imprevisto. A forma que iam revestir as operações em França podia ser
prevista desde os primeiros dias.
4 -

As

TRANSMISSÕES

NA 2.a GUERRA MUNDIAL.

a) _ Na invasão da França.
No começo da z.a guerra Mundial, quando se VlU a máquina de guerra
alemã espraiar-se pela França, cada um pôde notar a velocidade do ataque e a
facilidade com que eram tomadas posições bem preparadas. Desta vez os alemães dispunham de forças suficientes, na frente ocidental. Não estavam enfraquecidos como em 1914, quando Moltke desguarneceu a sua ala direita antes de
avançar sobre o Mame. O avanço rápido das colunas, a coordenação dos seus
movimentos, a perfeição dos horários, as concentrações nos pontos críticos, tudo
lembra a invasão da Hungria pelos mongois. O sucesso alemão, na realidade,
não era o que parecia ser, pois a vitória fôra devida a um plano maravilhosamente estabelecido até ao mínimo pormenor, no que residia a fraqueza desta
maneira de conduzir a guerra. Esta fraqueza não ia ser fatal até à batalha de
Estalinegrado e até ao avanço aliado, após o desembarque na Normandia.
Os alemães tinham, com efeito, realizado progressos no domínio das transmissões, mas o contrôle das suas forças baseava-se demasiadamente na observação de planos previamente estabelecidos, na disciplina e no emprego de meios de
transmissão clássicos, com largo recurso à T. S. F. para coordenar a acção do
grupo «avião_carro-infantaria-artilh~ria..
~nquanto os combates se desenrolaram, como fora previsto, os generais alemães souberam sempre agrupar as suas
forças para actuar eficazmente no ponto escolhido, mas desde os primeiros revezes na frente leste, em que os planos não tinham sido estabelecidos de forma suficientemente precisa, a terrível máquina de .guerra alemã perdeu a iniciativa no
instante critico que separa a guerra de movimento da guerra estabilizada.

b) - Na Rússia.
Em Estalinegrado, os Russos deram prova duma tenacidade que parece
notável, mas que, bem analisada, é na realidade muito simples, se se considerar por um lado, a fraqueza das transmissões no interior das divisões alemãs
mt
I
por outro lado, a posição favorável que os russos por acaso
e en re e as e,
'
,
nerais alemães foram incapazes de reunir as suas forças, sufiocupavam. Os ge
.
..
. t
t d essa para impedir os russos de establltzar a sua frente Quanto
cien emen e epr
'
.
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aos russos, os seus insucessos até aqui deram-lhes ao menos a vantagem de poderem dispor dum sistema de transmissões capaz de resistir até aos bombardeamentos esmagadores que caracterizam a guerra moderna. Com efeito, as instalações dos telefones urbanos de Estalinegrado mostraram-se bem adaptadas às
necessidades militares e isto por duas razões:
r.a - As linhas de comunicação alemãs eram extensas e as condições
atmosféricas muito desfavoráveis e assim o aprovisionamento em
munições de artilharia foi reduzido ao mínimo indispensável. Além
disso os alemães não dispunham de meios aéreos poderosos;
z.a - Enquanto até agora os russos só tinham utilizado meios de transmissão de campanha, dispunham agora da rede civil de Estalinegrado, na sua maior parte subterrânea, além de que os prédios e os
escombros facilitavam o movimento dos estafetas.
Graças às suas transmissões, puderam os Russos fazer actuar em massa a
sua artilharia pesada, que aniquilou as colunas de ataque alemãs e deu aos defensores uma potência verdadeiramente irresistível.
c) - Na invasão da Europa.
Quando as defesas da fortaleza europeia foram rotas na Normandia, a fraqueza dos alemães em transmissões e o contrôle insuficiente que eles tinham dos
seus exércitos foram revelados aos olhos de todos, mas, infelizmente, essa insuficiência foi, em geral, mal compreendida. Isso explica o estado de quase loucura
entre nós. a seguir à rotura da frente nas Ardennes, em Dezembro de 1944.
Após o desembarque na Normandia, os nossos exércitos, precedidos por
blindados progrediram energicamente por forma a lançar no caos toda a Europa Ocidental e isto com uma velocidade quase inacreditável. Qual o motivo do orgulhoso exército alemão se ter tornado incapaz de deter esta avalanche, quando em 1940 fizera o mesmo na Europa?
Pensam muitos, qeu a impossibilidade dos alemães em contrariar os nossos
movimentos fosse devida à grande superioridade aérea aliada que permitia destruir-lhes a retaguardas e as linhas de comunicação, impedindo assim toda a concentração. Não foi esse o caso. Os ataques aéreos combinados com poderosas
concentrações de artilharia de campanha, inicialmente reforçadas pela artilharia naval, destruiram o sistema de transmissões por fios nas zonas de combate
avançadas, por forma tal, que os alemães se acharam incapazes de reagir. Não
puderam, nos primeiros tempos, actuar em força nas nossas testas de desembarque, quando dispunham, (sabemo-lo hoje), de divisões disponíveis para esse
fim. Não puderam deter os movimentos das nossas divisões blindadas através
da França até o momento em que nós mesmos decidimos parar para consolidar
o nosso dispositivo. Revela ignorância acreditar que a aviação, por si só, interdizendo as estradas e os canais, cortando as pontes e as vias férreas, impediu
os alemães de resistir ao nosso avanço ou de retirar em boa ordem.
Um exército moderno, quando decide recuar, não está ligado às estradas,
não é detido pelas pontes cortadas e não depende já das vias férreas e dos
canais. E certo que não poderá servir-se de todas estas vias de transporte e
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terá de vencer sérias dificuldades. O caso é que os alemães se encontravam em
completa confusão; as suas unidades em contacto não conseguiam transmitir as
informações do combate, não sabendo onde se encontravam as suas divisões e
tudo por falta de transmissões adequadas.
Por outro lado, o nosso próprio avanço não teria sido possível se não tivesse
sido comandado e coordenado; os nossos métodos diferiam dos métodos utilizados
pelos alemães em 1940. Os nossos planos, para a fase anfíbia inicial eram extremamente pormenorizados, mas a sua execução pressupunha a existência de ligações muito completas.
Os nossos planos ulteriores dependiam do decurso da batalha e, por consequência, das informações colhidas durante o combate. Depois da rotura, os planos foram muito mais sumários e a difusão de ordens teve de ser acelerada.
O comando de tropas, numa situação que evolui continuamente, exige um emprego largo de informações, só possível com um sistema de transmissões eficaz.
«As transmissões permitiram o sucesso do nosso avanços . As ligações rádio e os
cabos hertzianos deram ao comando o meio conveniente para receber informações
e difundir ordens. Os «cabos herteianos», sobretudo, permitiram encaminhar
um tráfico importante, com uma pequena intervenção de pessoal e sem necessidade de grande reforço de material.
As grandes vantagens dos cabos hertzianos sobre os circuitos por fios de
tráfico equivalente, verificam-se nitidamente em face dos números.
I. o _ O material necessário para construir um traçado de 4 circuitos na
extensão de 160 quilómetros pesa 94 toneladas; o material necessário para estabelecer um cabo hertziano de igual alcance pesa apenas 25 toneladas;
A construção do traçado por fios exige o trabalho de 4 batalhões
2.0 _
(1.820 homens) durante Ia dias; o cabo hertziano pode ser instalado por 44
homens em 2 dias;
3.0 _ Além disso, cada metro do traçado por fios é vulnerável aos bombardeamentos, à sabotagem, aos acidentes de circulação, etc., e até os próprios
cabos subterrâneos podem ser cortados pelas máquinas de terraplenagem, (bulldozers, etc.): o cabo hertziano só é vulnerável nos seus dois terminais e existem
neles permanentemente pessoal de vigilância, bem instruido, capaz de resolver
a curto praso qualquer falha ?u deficiência.
.
Quando os nossos exérCitos se lançaram com velocidade que ia crescendo
sem cessar, nas estradas de França, a partir das praias da Normândia, foi
necessário dispor de circuitos a grande distância, impossíveis de construir em fios
pela técnica mais rápida Jue se considerass~. Os
hertzianos», ainda que
levados à frente do escalao grupo de exércitos e nao obstante as suas possibilidades, não podiam por si só satisfazer todas as necessidades. Havia ainda
di
'tl'VOSdeste tipo e os postos rádio de grande alcance eram também
poucos ISpoSI
. _
em número insuficiente. Improvlsaçoes, tal como a do general Patton, que
utilizou os meios de transmissão do 6.° Regimento de Cavalaria para estabelecer
.
3 o Exército, não podiam de forma alguma satisfazer
a 1Igaçao corno '.
.
.
Por consequência, os fIOS foram empregados em quantidades macissas;
em onze meses de guerra no T. O. europeu, foram desenrolados mais de 1.450.000
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quilómetros de cabo. A organização dos aprovisionamentos não permitia inicialmente, pôr tais quantidades de material à disposição dos exércitos. Sofreram
com isso as transmissões e, à medida que as unidades se afastavam, a acção
de comando tornava-se menos precisa. Foi necessário reagrupá-las e os nossos
exércitos pararam no limiar da Alemanha permitindo aos alemães reunir os
elementos dispersos; não obstante terem deixado atrás de si, na sua confusão,
muitos serviços e numerosas unidades combatentes que tinham perdido o contacto com os comandos, puderam reagrupar os seus meios para uma defesa
ulterior, graças à paragem dos aliados.
Os exércitos americanos utilizaram-se com sucesso, da T. S. F. no decurso
das suas operações ofensivas durante toda a guerra. A rádio foi adaptada
às necessidades particulares das operações combinadas. Sob a forma de cabos
hertzianos, permitiu estabelecer feixes densos de comunicações telefónicas e
telegráficas e encaminhar um tráfico muito importante. No entanto, a T. S. F.
não permitiu satisfazer todas as necessidades exigidas pela guerra de movimento conduzida na Europa. Os cabos hertzianos foram utilizados em Africa,
na Sicília e na Itália, mas não eram em número suficiente para satisfazer as
necessidades.
É bem evidente que as nossas operações não podiam progredir de maneira
satisfatória sem as transmissões indispensáveis e, atendendo aos resultados
obtidos, é difícil criticar as nossas transmissões. No entanto, na sombra dos
nossos sucessos é necessário assinalar uma insuficiência em meios de transmissão e, por consequência, uma insuficiência na acção do comando. Ainda que
os nossos meios de transmissão tivessem permitido restabelecer a situação no
momento mais crítico da guerra, a _ofensiva alemã nas Ardennes, a sua insuficiência mostrou-se nesse momento, quando o ataque inimigo rompeu a nossa
frente e nos infligiu sérias perdas. Os alemães, com efeito, aproveitando :\
paragem dos nossos exércitos depois da libertação da França, tinham-se não
só reorganizado, mas ainda acharam o meio de lançar uma poderosa contra-ofensiva.
Na madrugada de 16 de Dezembro de 1944, foi lançada contra a frente
do 1.0 Exército Americano uma ofensiva alemã violenta e por surpresa. O 5.0
C. E. foi forçado a recuar e o 8.° C. E. ficou na maior das confusões. 05.° C. E.,
depois de ter recuado a sua ala sul, pôde manter-se na região de Monschau;
o 8.° C. E., que teve de aguentar o esforço principal do adversário, foi le
tal modo abalado que se estabeleceu o caos na sua zona de acção. O 14.0 Regimento de Cavalaria no flanco norte do C. E. foi positivamente empurrado pelo
«Kampf-grupe Peipers , agrupamento táctico da l.a Panzerdivision SS, a famosa
divisão de élite «Leibstandarte Adolf Hitler», e viu-se entalado entre esta
divisão e a 18.a D. r. alemã, que, em ligação com a 62.' D. r. do 65.° C. E.
alemão, isolara dois R. r. americanos na região de Schnee-Eiffel.
Mais ao sul, o 57.0 C. Bl. alemão chocava com o 424.° R. r. da 106.a
D. r. americana, mas em face da resistência encontrada, pois o 424.° R. r.
fora apoiado por um violento contra-ataque da C. C. B. da 9.' D. Bl., orientava-se para sul para atingir Houffalize. Em 18 de Dezembro, em ligação com
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o 47.° C. Bl., o 57.° Corpo tinha chegado a romper todas as comunicações no
interior da 28.' D. I. americana e ficava aberta a estrada de Bastogne, criando-se
assim a brecha para oeste. O ataque alemão tinha atravessado inteiramente as
posições do 8.° C. E. americano, ao norte de Schnee-Eiffel, no sector do I4.0 Regimento de Cavalaria e na parte sul do sector da 28.' D. I.
O 8.0 C. E. perdeu todo o controle da situação. Os B. r. avançados e
mesmo os R. I. pocderam todo o contacto com o P. C. da divisão. As reservas
disponíveis foram gastas sob a forma de pequenos reforços, empregados sem
ideias de manobra fixadas e sem informações precisas sobre o inimigo, quando
estas seriam absolutamente indispensáveis para decidir. a sua melhor utilização.
As duas divisões chaves do 8.° C. E. não tinham já transmissões e o E. M. do
C. E. ficou neutralizado, bem como o escalão de comando. Perde-se de vista,
em geral, a causa real desta situação. Afirma-se terem sido os meios consideráveis que os alemães concentraram na frente do Exército, mas de facto o
8.0 C. E. foi neutralizado pela falha dos seus meios de transmissões. Este facto
é sintomático e põe bem em evidência uma fraqueza geral e particularmente crítica do exército americano. Se quisermos, de futuro, evitar situações análogas,
devemos estudar cuidadosamente o funcionamento das transmissões nesta batalha das Ardennes, uma das raras operações em que o nosso exército foi forçado
a combater defensivamente, atacado por um inimigo inicialmente muito superior em número. É nela que devemos buscar ensinamentos para o futuro.
Na batalha das Ardennes.
Pretende-se muitas vezes, ao estudar a história militar, que não se deve
nunca criticar as decisões tomadas no decorrer da acção, porque os que as tomaram não tinham as informações de que hoje dispomos. Não temos a intenção
de criticar quem quer que seja, mas simplesmente mostrar a importância das
transmissões e as repercussões do seu bom ou mau funcionamento nas decisões
do comando e na execução das manobras. Os chefes devem dispor de informações a tempo de poderem tomar as suas decisões com conhecimento de causa.
Se de futuro não tivermos informações, não poderemos tomar decisões
eficazes, a. menos que tiremos partido dos ensinamentos da história militar,
muito especialmente deste caso das Ardennes. As transmissões são essenciais
ao Comando e têm relações estreitas com a estratégia, a táctica e a própria condução da guerra. Infelizmente, a importância deste estudo não tem sido muitas
vezes compreendida por aqueles que, estando investidos em funções de comando,
têm de manejar as suas tropas, sem informações do inimigo. Vamos, pois, estudar em pormenor o funcionamento das transmissões nas Ardennes e tentar mostrar as nossas deficiências aos futuros comandantes, para que eles verifiquem a
importância que têm as transmissões.
Começamos o nosso estudo colocando-nos a princípio no escalão do combatente da primeira linha. A unidade escolhida para a nossa demonstração é
o Esquadrão de Reconhecimento da I06.& D. I. americana. Em I6 de Dezembro
de I944, este esquadrão juntou-se ao 424.° R.I. e mantinha a aldeia de Grosslangendelfd, em território alemão, entre o 424.° R. I. e o 423.° R. I. mais ao
d) -
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norte. Escolhemos propositadamente este esquadrão de reconhecimento por se
tratar duma unidade bem dotada em meios de transmissão e que se encontrava
em situação crítica entre dois R. 1. As companhias de infantaria em linha eram
menos dotadas em meios de transmissão do que o esquadrão; elas dispunham
apenas de comunicações por fios e de alguns postos rádio pequenos e de fraco
alcance. O 106.0 Esquadrão estava ligado por T. P. F. ao seu vizinho da direita, a Companhia de Canhões do 424.0 R. 1.; à esquerda ligava-se por patrulhas ao esquadrão B do 18.0 R. C., que por sua vez se ligava ao 423.0 R. 1.
O 106.0 Esquadrão dispunha de I3 postos rádio, tipo SCR 506, que permitiam alcances de 40 quilómetros no terreno coberto de Eiffel. Nenhum destes
postos rádio foi posto em serviço no dia I6 e nos dias seguintes. Até I6, a
I06.a D. 1. estava em regime de silêncio rádio e o Esquadrão de Reconhecimento não assegurava sequer a escuta permanente com um dos seus postos
Desde que as comunicações foram cortadas e que foi impossível utilizar estafetas
ou patrulhas para estabelecer a ligação com as unidades vizinhas e o escalão
superior, tornou-se manifesto que só a T. S. F. permitiria pedir o apoio da artilharia, a remessa de reabastecimentos e as instruções do comando. Infelizmente,
a unidade não possuia as eSignal Operation Instructionss e os seus postos rádio
não entraram, nem nas redes do R. L, nem na da D. 1.
O simples soldado do I06.0 Esquadrão encontrava-se assim, desde o princípio da batalha, fazendo parte duma unidade completamente isolada das outras formações do exército americano; as com unicações por fios tinham sido
cortadas pelos tiros da artilharia pesada; era impossível enviar estafetas, porque
o inimigo estava em contacto, tinha contornado a posição e cortava os circuitos
que a preparação de artilharia tinha poupado. E todavia os homens do 106.°
Esquadrão estavam nas melhores condições para recolher preciosas informações.
Viam desfilar importantes formações inimigas, mas não podiam informar o escalão superior; não podiam pedir à sua artilharia para tomar à sua conta as
unidades alemãs que os atacavam e contornavam a posição. Em contra-partida,
tinham a vantagem de poderem conversar entre si e de manter o contacto dentro
do esquadrão, porque toda a unidade estava concentrada na pequena aldeia r.e
Grosslangenfeld.
Estavam completamente isolados e, em breve, só tiveram a preocupação
de salvar a pele. Desapareceu-lhes da memória toda a recordação de instrução
militar; o medo fez-lhes desaparecer a vontade de se baterem e este medo era
causado pela ignorância da situação táctica. A falta de transmissões originava as
falsas notícias, o desespero, o caos. Em tais circunstâncias o comandante (le
unidade perde a sua autoridade. Por fim, enquanto a batalha continuava em
redor, acabou por se render, abandonando efectivamente um comando ao qual
tinha renunciado de facto no dia em que se não preocupou com as suas transmissões.
O 106.0 Esquadrão de Reconhecimento tinha desaparecido do campo Je
batalha sem ter transmitido ao comando superior a menor informação. Outras
unidades ao longo da frente encontravam-se na mesma situação; os seus circuitos
por fio tinham sido cortados e elas não queriam sacrificar homens, confiando-lhes,
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missões de ligação: Além disso, em muitos casos, a execução destas missões seria impossível.
À medida que as transmissões cediam, a situação tornava-se cada vez mais
obscura e o escalão de comando superior, por uma informação que obtinha,
deixava de receber dez com as quais tinha o direito de contar. As transmissões,
nos sectores avançados, tinham sido rápida e fàcilmente interrompidas pelo
inimigo. Nessa situação, o Comando via-se forçado a tomar decisões por presunções, Os B. L perderam o contacto com as suas companhias, pois a preparação de artilharia tinha cortado os traçados; os regimentos passaram a ter contactos intermitentes com os batalhões e os circuitos foram cortados pelos, tiros
de artilharia e pela passagem de viaturas.
A 106.& D. T. herdara da 2.& D. L, que a precedera no sector, um sistema
de transmissões por fios muito desenvolvido, que se reforçara continuamente e
que se apresentava sob a forma de traçados extensos de toda a espécie de cabos.
Quando a artilharia inimiga começou a estabelecer a desordem no sistema (1b
transmissões, as esquadras de guarda fios foram incapazes de proceder à reparação, não obstante os seus homens se fazerem matar valentemente, ao colocar
novos cabos próximo dos carros alemães.
Os R. L 422 e 423 da r06.& D. L .foram isolados em Schnee-Eiffel e igualmente dois R. L da 28." D. L perderam todo o contacto com o E. M. da divisão. Falou-se muito dos R. L 422 e 423 que sucumbiram ràpidamente, desde
que ficaram isolados. :e preciso não esquecer que não podiam pedir o apoio da
artilharia, porque as suas transmissões estavam cortadas. Estes R. L ocupavam
uma grande frente (a D. L ocupava 45 km.) e em tal situação, a melhor maneira de se defender consiste em pedir fogos da artilharia, regulados por observadores instalados nos pontos de apoio da J.& linha, e em transmitir para é.
retaguarda todas as informações possiveis, de forma que o General possa apreciar com exactidão todos os factores do ataque inimigo e dispor as suas reservas
para lhe fazer face. Ora os dois R. L, cercados em Eiffel, não podiam fazer
uma coisa nem outra.
:e interesSante comparar a situação destes regimentos da 106.& D. L com
a situação da ro r.> Divisão Aerotransportada,
em Bastogne. Quando pareceu
que esta Divisão se arriscava a ser cercada, foi instalado num camião um terminal de cabo hertziano e enviado para Bastogne. Foi o último veículo a entrar na cidade, antes dos alemães completarem o cerco. Graças a este material
o C. E. teve ligações telefónicas e teletipo com a Divisão, não obstante estarem
cortadas todas as comunicações por T. P. F.
Desde .16de Dezembro, o comando da r06.a D. I. tinha consumido as suas
magras reservas. As do C. E. chegaram muito tarde para salvar os elementos
da D. I. em Schnee-Eiífel. Era tudo uma questão de tempo e, para ganhar
tempo, é preciso dispor de boas transmissões.
A demora no emprego das reservas foi devido, não à falta, mas à falha das transmissões. As informações não
foram transmitidas a tempo e o Comandante da D. 1. não quis fazer ao Jo
C. E. uma pintura muito negra da situação, antes dele próprio ter a confismação,
A 106.&D. L estava bem treinada e os oficiais do E. M. conheciam o seu mister,
9
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mas, por falta de transmissões, não tinham qualquer informação, nem sobre :_,s
pontos atingidos pelo inimigo, nem sobre os seus movimentos.
De facto, nenhuma D. 1. americana estava suficientemente dotada de meios rádio para controlar os seus elementos, quando empenhados em operações de movimento em
largas frentes.
A vantagem de Se dispor dum sólido sistema de transmissões por T. S.F.
aparece de maneira manifesta ao considerarem-se
as excelentes informações,
batalha.
As transmissões,
transmitidas pelo 14.0 R. C. no decurso desta'mesma
neste tipo de' unidade, são asseguradas pela rádio, enquanto na infantaria o meio
principal de transmissões na defensiva é a. T. P. F. O 14.0 R. C., -Iigado à
106.a D. 1., pôde, no início do ataque, manter hora a hora o Cotnando ao corrente
da situação, graças simplesmente aos seus meios orgânicos.
A rádio pôde funcionar apesar dos bombardeamentos,
o que não sucederia com a T. P. F.
O oficial de informações dei regimento, graças às informações que recebia
das pequenas unidades em contacto. pôde fazer ideia exacta da força do inimigo e determinar a presença da I." Divisão Panzer 55, desde a manhã de 16.
Em seguida pareceu q ue o sistema de transmissões do R. C. estava falhando,
mas a causa residia na fadiga dos homens. que se traduzia em demoras nas transmissões. Em certo momento. julgou-se na D. I. que os elementos do R. C. estavam 15 km. mais à frente do que realmente estavam; esta má interpretação
foi devida. não só a essas demoras, mas a faltas de camuflagem das transmissões.
Como as reservas não puderam intervir a tempo de deter os ataques ale"
mães. o inimigo concentrou os seus meios. aprofundou as brechas que conseguiu
abrir e avançou profundamente
para a retaguarda do 8.0 C. E. As ligações por
fios foram cortadas e as formações dos Serviços q ue não dispunham de transmissões rádio foram lançadas na maior confusão.
Durante estes dias críticos. ;,
rádio prestou serviços eminentes às [armações do Material do 1.0 Exército Americano. Com efeito. dois E. M, de batalhão e 12 Companhias do Serviço do Material estavam instaladas na zona por onde avançavam os Exércitos Alemães.
Foram retiradas sem perdas de homens ou de material todas estas unidades. excepto uma; um E. M. de batalhão, o 86°. e as suas companhias. instaladas em
Malmédy,
puderam. na tarde de 17 de Dezembro. receber ordem de retirar. Foi
esta uma das últimas comunicações telefónicas feitas no sector. As outras unidades do 86.0 Batalhão e todas as Companhias do 83.0 Batalhão foram alertadas
pela rádio e receberam. por este meio, a indicação dos itinerários de' recuo. Em
três dias o P.C. do I. Exército e o P.C. da Direcção do Material mudaram duas
vezes. Não obstante, as ligações rádio foram asseguradas a todo o momento.
Convém aqui notar que. à excepção dr alguns telefones e de alguns operadores. as formações do Material. segundo os quadros orgânicos, não lispunharn
de qualquer outro material de transmissão.
Todos os meios. qur tão bons serviços lhes prestaram nas Ardennes, eram além da dotação.
Devemos esperar que
no futuro. na elaboração dos quadros orgânicos das (armações do Material) fe
conte com pessoal r material-de ira nsmissões de qualidade r em quantidade conveniente.
O
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À medida que os alemães avançavam na zona das retaguardas,
cessavam
as comunicações entre os E. M. Os traçados de fio e os cabos telefónicos subterrâneos eram cortados e por fim só ficou, mas com grande alcance, o cabo hertziano que ligava o Exército ao Grupo de Exércitos. Já nada mais restava,
corno meios de ligação, senão os contactos pessoais e os traçados dos P. T. T.,
utilizando desvios muito extensos. Foi esta uma das razões principais, pelas
quais o 1.0 Exército Americano passou, nessa ocasião, para as ordens do 2 I. o

Grupo de Exércitos.

5 -

ENSINAMENTOS

E

CONCLUSÕES.

O que acabamos de dizer mostra bem a influência do funcionamento das
transmissões nesta batalha das Ardennes e alguns ensinamentos se podem tirar
do que atrás foi explanado.
r.? A rádio é o meio de transmissão principal numa situação defensiva
móvel. A T. P. F., mais segura e menos indiscreta, não merece a
menor confiança, uma vez sujeita aos bombardeamentos da aviação e da artilharia pesada;
2.0 _
O cabo hertziano é um meio da maior vantagem, pois permite encaminhar tráfico muito importante, mas precisa de ter em reserva
um certo número ele «relais» móveis, por forma a poder modificar
ràpidamente a implantação da cadeia, quando os correspondentes
se deslocam, sobretudo numa manobra em retirada:
3." - Na defensiva sobre grandes frentes. é necessário contentarmo-nos
em manter fracamente o terreno e basearmos a defesa nos tiros da
artilharia, no apoio da aviação e nos contra-ataques, o que ,6
pode obter-se com um sistema de transmissões absolutamente
seguro;
4.0 - Durante a 2.~ Guerra Mundial. as D. r. não dispunham do número
de postos rádio de grande alcance, suficiente para manter defensivamente uma frente extensa; nem era possível atingir com a rádio,
de forma satisfatória, as formações dos Serviços que trabalhavam
em seu proveito;
5.0 - Mesmo se o material rádio existir em quantidade suficiente, não permitirá o exercício cabal do comando, se não for servido por pessoal
competente;
6.0 _ Quando o pessoal e o material necessários para o estabelecimento das
comunicações rádio existem, carecem ainda os Chetes, em todos (,S
escalões, de verificar pessoalmente que os meios sejam util izados
por forma a tirar deles o melhor rendimento.

Podemos concluir que, durante a l." (;uerra Mundial, as comunicações rádio e os cabos hertzianos permitiram comandar efectivamente os nossos exércitos em campanha e tornaram possível uma ofensiva rápida e combinada de
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todas as Armas, mas estes meios devem existir em muito maior quantidade
'c
se deseja, no ataque, atingir o máximo de rapidez' e de potência.
Os meios das
dotações devem satisfazer tanto as necessidades das situações defensivas, como
as das situações ofensivas.
Importa reduzir o emprego da T. P. F. nas situações defensivas. Convém aumentar o programa das transmissões na instrução Jo
pessoal, e os oficiais, em todos os escalões, devem ser melhor informados dos
problemas de transmissões.
Acabamos de fazer a história das transmissões desde o começo da história
militar até o final do último conflito. A maneira de combater evoluiu no sentido de aumentar a potência da ofensiva e esta, ainda que teve de chocar com
um acréscimo de potência da defensiva, conduziu finalmente'à
guerra de movirnento. 'Esta evolução foi condicionada pelo aperfeiçoamento dos meios de transmissão e de comando'.
primeiros generais que a história nomeia, deviam
contentar-se com combates em que intervinham apenas a força física e a superioridade numérica. Uma vez travada a batalha, já não era possível nem mudar
o dispositivo, nem actuar sobre a intervenção das reservas. Desde que os planos
estivessem feitos e o exército desenvolvido, o general deixava de ter acção sobre
o desenrolar ela batalha.
Em seguida, o aperfeiçoamento
na organização do
comando permitiu maior maleabilidade e, usufruindo desta, os Romanos bateram os Cartagineses q ue não se tinham preocupado em aperfeiçoar a técnica
indispensável à manobra de grandes efectivos.
A Europa foi incapaz de pôr cm acção' um sistema de comando que permitisse aos seus exércitos, nume-ricamente superiores, interceptar as colunas rnongois e batê-las em pormenor, antes de se reunirem sobre o Danúbio.
O próprio
Napoleão não pôde Iazer intervir as suas reservas, como entendia, porque I,S
meios de transmissão ele que dispunha eram defeituosos.
No fim da guerra -Ia
Secessão e mais tarde durante a 1.~ Guerra Mundial. a evolução para a guerra
de movimento foi dr-tida. porque os meios de transmissão eram. bem adaptados
a uma situação defensiva e permitiam concentrar a artilharia e as reservas na
frente ele ataque elo adversário.
As comunicações por fios tinham, no fim da
l,a Grande
Guerra. conferido uma grande potência à defensiva e a vantagem
não voltou para a ofensiva. senão quando a rádio, largamente empregada permitiu o contrôle de grandes massas móveis; mas a rádio, se favorece a ofensiva,
também
favoreci' <l defensiva pela forma como indicamos a propósito da batalha.
das Ardennes. A dr-Iensiva S('r~1ainda mais reforçada no dia cm q ue projécteis
dirigidos de grande alcance possam ser regulados de observatórios instalados nos
pontos de a poio da I.U linha .
. Se se considerar uma posição que se q ucr defender p la manobra contra
um adversário que disponha de infantaria e carros, os factores a fazer intervir,
além da força r da mobilidade do inimigo, são os seguintes:
1." Frente do sector a defender:
2." Apoio da artilharia, da aviação c dos projécteis guia los;

Os

3." -

lntervcnção

A inlluência
pode exercer.

destes

de reservas
(1'('5

móveis.

factores é função do grau d(' controle que o chefe
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Frente do sector a defender.
A ext.ensão da frente determina a natureza e a importância dos diferentes
pontos de apoio organizados em I" linha. Se a frente é extensa, cada ponto .le
apoío será mantido fracamente e longe dos seus vizinhos; a sua missão consistirá
em transmitir informações sobre o inimigo e em dirigir os tiros da artilharia e os
ataques da aviação e dos engenhos guiados. ];: possível que, no futuro, a desproporção de efectivos entre o Exército Americano e o seu adversário provável nos
obrigue a adoptar um tal sistema de defensiva, que se limita a manter ligeiramente sedares ext.ensos, desenvolvendo element.os avançados ao longo duma
linha característica do terreno ou através duma linha de invasão susceptível de
ser seguida pelo inimigo. A maior parte das vezes não será possível manter essa
linha avançada, senão utilizando-se da rádio, único meio de transmissões com
o qual o Comando pode contar para fazer sentir a sua acção.
a) -

O apoio da artilharia, da aviação e dos projécteis guiados.
O auxílio que será dado a estes pontos de apoio não pode conceber-se senão
na medida cm que se possa comunicar com eles, pois a estes elementos avançados
b) _

é que compete

regular os tiros.

c) - Intervenção das reservas.
No que respeita à intervenção das reservas, é claro que o Comando, ~0
pela rádio, poderá receber dos seus elementos avançados e da avlação as informações que lhe permitirão deddir no momento oportuno.
A situação será além
disso, muitas vezes, tal que o Comando não poderá permitir-se qualquer erro
no empenhamento elas reservas, pois não poderão em seguida, senão dificilmente,
ser reconstituídas.
As t.ransmissôcs deverão, portanto, ser rápidas, seguras e
suficientemente
flexíveis para continuarem a funcionar não obstante a pressão
inimiga, Só a rádio satisfaz a estas condições e é em volta deste meio que deve
ser construído o sistema de transmissões.

*
Parece, pois, que a conduta da defensiva móvel, que será talvez a forma
de guerra com que devemos contar no futuro, depende do emprego judicioso da
T. S. F. em todos os escalões.
Toda a operação ofensiva que tenhamos de realizar, durante a próxima
guerra, tk\'erá ter em atenção a desproporção de efectivos. As informações serão
de importância vital para permitir ao Chefe empenhar-se com a certeza do suces o c com um mínimo de perdas.
Será necessário poder controlar tanto as formações aerotransportadas,
como
os projécteis guiados e os engenhos. ~oadores lançados de bases afastadas.
As tran missões deverão permitir este controle, assim como o encaminhamento das informações.
Assim, como na defensiva, o sistema de transmissões
deverá basear-se

na T. S. F.
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Se nós quisermos permitir o comando das nossas unidades no futuro, é
necessário dotar cada escalão com material rádio de alcance conveniente. É necessário que todo o pessoal se dê conta da importância das transmissões. É necessário que todo o Chefe considere as transmissões, como uma arma poderosa, pela
qual deve interessar-se o mais possível.
Da revista

J EEP

MAIS

cArmor ed Cavah'Y

fournal»,

POTENTE

O exército americano iniciou a produção de um «[eep»
mais moderno e mais potente.
O novo modelo é 13 cm. mais comprido e 5 cm. mais
largo, apenas, que os já existentes.
Equipado com um motor de 72 HP, em lugar do actual
de 62 HP, é mais económico quanto a combustível e tem um
depósito de gasolina com maior capacidade, conseguindo-se
aumentar de 300 para 500 km. o percurso sem reabastecimento.
Outras novas características,
incluem melhores travões,
guarda-lamas
curvos e um adaptador especial para ser utilizado nos gêlos, nas areias e na água; tubos Snorkel (entrada) e Snorter (saída) de ar, dia ao motor possibilidades
de «respirar» enquanto submerso.
Assentos
macios de matéria plástica, molas maiores e
novos amortecedores,
ajudam a dar mais conforto, tanto ao
motorista como aos passageiros.
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Do Estrangeiro
Por V. L.
Num dos primeiros dias de Outubro foi lançada, na Austrália,
a primeira
bomba atómica inglesa.
A bomba explodiu dentro de um navio que ficou pulverizado, ou volatilizado.
Os efeitos espectaculares parece serem diferentes dos das bombas americanas, em vez da nuvem com a forma de cogumelo, formou-se uma de forma irregular, segundo parece.
Alguns a consideraram mais eficiente que a bomba americana; nenhuns
pormenores técnicos foram porém revelados para o exterior.
Entra assim a Inglaterra na liça, com mais este grande potencial de dcstruição,
a favor do Ocidente.
A Rússia pediu que o embaixador dos E. U. A. regressase ao seu país.
fizera uma entrevista na qual equiparara a vida actual na Rússia
à vida nos campos de concentração nazis, durante a última guerra.
Mr. Kennan

Foi publicada

na Rússia

uma entrevista

com Stalin,

datada

de

Feve-

reiro p. p ....
O ditador russo reedita a sua conhecida tese de que a guerra com as potências «imperialistas. é inevitável e que o imperialismo tem de ser destruído.
Staline tem agora 75 anos e constituiu-se lá uma comissão de estudos (
experiências para alongar a vida do ditador até, pelo menos, aos 100 anos.
Aumentou em Novembro a intensidade da guerra da Coreia; e, na Indochina as tropas francesas e vietmanianas sofreram uma considerável derrota,
tendo sido forçados a recuar para o Rio Negro sob a pressão das forças
comunistas.
A Pérsia cortou as relações com a Inglaterra por esta se recusar a pagar
umas tantas dezenas de milhões de libras, o q ue se afigura cómico se nos lembrarmos que tudo isto é porque o governo persa pretende tomar posse dos bens
da Anglo-lranian, companhia de petróleos.
A Inglaterra tem visto ultimamente deflagrar, contra ela, campanhas (!c.
inimigos; são os persas; é o Egipto: e é agora o Kenia onde a associação secreta
dos l\lau-I\I<;Iutem cometido atentados a ponto de ter sido necessário mandar
vir tropas inglesas à pressa e por via aérea, para restabelecer condições de ,;0gurança.
a Africa do Sul começou a lavrar a campanha de desobediência como protesto contra a política d(' segregação racial, posta ostensivamente cm prática
pelo governo.
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Foi eleito Presidente dos E. U. A. o general Eisenhower, cabendo assim
a vitória aos republicanos q ue há muitos anos tinham deixado de ser detentores
do poder. Vaticinava-se que venceria Stevenson, candidato do outro partido.
Mas Eisenhower descobriu à última hora O slogan que lhe deu a vitória: «que
havia de ir à Coreia» com vistas a dar termo à guerra ali existente; com essa
simples frase, Eisenhower venceu. De facto foi em princípios de Dezembro
à Coreia mas não' se sabem os resultados.
Julga-se que os E. U. A. experimentaram em meados de Novembro a nova
bomba de hidrogénio, com resultados extraordinários; oficialmente nada consta.
Na O. N. U. está-se tratando novamente da guerra da Coreia.
Ora, os russos fizeram a seguinte proposta sensacional: cessar fogo em
terra, no mar e no ar, como prelúdio ao armistício.
Depois ficaram os Aliados a cogitar se devem ou não aceitar.
Aparentemente deviam aceitar, a fim de se evitar mais perdas de vidas
(, muito embora ficasse sem solução a outra guerra: a da troca dos prisioneiros,
guerra esta que é quase tão conírangedora como a primeira atendendo à situação dos prisioneiros feitos pelos comunistas nas tropas das nações unidas.
Tudo, absolutamente tudo, anda à volta da situação desses homens ela
raça branca que só os comunistas sabem onde param.
No fim de Novembro e em princípios de Dezembro
ciais do general Ridgway, comandante supremo das forças
deu a Eisenhower neste cargo e bem assim do Marechal
segunda vez q ue nos visita como comandante das [orças
voltar em Junho.

COLETE PROTECTOR

tivemos as visit.as ofida NATO e que suceMontgomery que 6 a
europeias e prometeu

DE «NYLON»

As tropas norte-americanas
na Coreia, estão experimentando um colete de nylon, leve e blindado, pesando de
3,1' a 3,6 kg.-cerca de metade do peso dos coletes metálicos.
Outros coletes de nylon, com pequenos reforços de
metal leve, foram também postos à prova.
O último modelo é destinado a dar protecção contra
estilhaços (de morteiros, granadas e projécteis de artilharia),
normalmente provocando 60 a 80 % dos ferimentos.
Military

R.eview-
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Bibliografia
por A. V.
LIVROS
Eduolçlo do soldado
Esool8 do olllldlo

Da autoria do Senhor General. Luís Augusto Fetreira Martins, acaba de
ser editada mais uma obra com foros de nacional - pois ali se objectivam
a necessidade e as vantagens da existência das forças armadas de terra, do mar
e do ar, focando, a cada passo, como nelas se deve completar a' formação dos
mancebos, para futuros cidadãos,
O trabalho, especialmente dedicado aos oficiais em actividade d(' serviço,
não é apenas digno de ser lido e ponderado, pela lição modelo que todo ele constitui, recordando, pormenorizando e enaltecendo a Função educadora do oficial
nos seus múltiplos aspectos, moral, cívico, social e profissional; é, acima de tudo,
verdadeiro compêndio, cada vez mais necessário, a seguir à risca, em cada ,lia
e a cada momento, por todos nós, que reconhecemos o imperioso de íorm.ir
soldados que saiam homens.
O autor dedicou também uma parte da sua útil obra, à arte de falar, com
o que, evidentemente;
não pretende dar o dom da palavra, que é nato. mas
onde presta proveitosas indicações (0) quanto aos temas possíveis das palestras e, mais explanadamente,
a respeito das formas de exposição - irn provização, de cor. ou por leitura - sem esquecer convenientes conselhos sobre
redacção, estido, clareza e correcção das frases.
«A lição de Mousinho., um dos capítulos do livro, é feliz complemento
de raro valor, em que o autor inclui a transcrição na íntegra de duas notáveis
cartas do histórico «herói de Chaimites , depois comissário régio e, ainda, aio
do príncipe D. Luís Filipe, para dar, ao oficial, clara noção do que o deve
nortear quanto a IlOlIlbl"idade de carácter.
Aliás. na «Conclusão., que faz parte da obra, como nalguns outros lugares
da mesma, vê-se que o prestigioso General não pertence ao número dos que
ainda hoje dão justificação à asserção do Padre António Vieira: .Os bons conselhos entram mais pelos olhos, que pelos ouvidos ...•.
E não há dúvida de que Sua Ex.',
pela boa sequência e lógica usadas na apresentação da matéria, pela segurança
e profundidade
dos raciocínios e conceitos postos, pelas variadas citações .Ie
escritores (' cabos de guerra, com q ue alcança apoio seguro de doutrina e revela
erudição, pela singeleza como e exprime através do' seu novo, extenso e int»ressa nte livro, e ainda pela característica
militar com qur vincou constantemente, na forma
na oportunidade,
as suas considerações pessoais;
deixou tal projecção de prrsonalidade sublinhando quanto escreveu, que, ainda
(0

------(*)
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mesmo, embora de passagem, não referisse a sua longa experiência militar em
cerca de 50 anos de serviço de tropas, nem a adaptação prévia que viveu DO
Colégio Militar (**), seria fácil 'reconhecer na 'obra a autoridade de um Chefe.
De resto, a quem já conhecia o nome do autor, não foi necessária a análise
indutiva - antecipadamente se compenetrou de que a obra tinha de ser pro-·
veitosa,
REVISTAS
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Alarma automática de incendias; Alarma contra rabos y atracas; Control de la vigilancia nocturna:
Termómetros
de distancia;
Maniobra a distancia de los ventiladores;
Antena central;
Tnstalación de
energia; Red de Jíneas _ Nuevos aparatos telefónicos de magneto _ EI fcrrómetro,
un aparato para
probar la calidad
dei acero _ Nuevo conmutador telefónico automático
de relevadores
para 9
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_ Centrais L M Ericsson
19.5I _ Novedades
L M Ericsson
alrededor
dei mundo - Condensadores
)' sistemas de írecuencia
portadora
para Harsprã ngct: Un
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L M Ericsson.
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Menção que respigamos, sem nu-nos apreço por outros bons centros
a grande Casa tem c cultiva tradições de escol.
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