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e

João Craveiro Lopes de Oliveira,
a « Revista de Engenharia Militar»
pelo General

L.

SOUSA DE MACEDO

Quem percorrer a colecção da La época da publicação desta Revista, a partir do ano de I906 até ao de I9I6, em que ela foi suspensa,
em raro número deixará de topar com colaboração assinada pelo então
Capitão João de Oliveira ou subscrita pelas iniciais J. O. que empregava frequentemente em artigos de informação, crónicas, bibliografia
ou necrologia.
E se quem o fizer, se detiver na leitura dessa colaboração não deixará, por certo, de se surpreender pelas facetas variadas que a reveste
e ficará - se o não souber por conhecimento directo ou por informação
d'outrém - com a certeza do valor do signatário, da polimorfia dos
seus conhecimentos, da robustez da sua inteligência e do seu alto interesse pelos problemas militares, em geral, e em especial pelos que,
de perto ou de longe, tocassem os da Arma, a que pertencia.
Na pujança de um talento multiforme, e ainda longe do longo
período em que pertinaz enfermidade o ia minando, sem contudo ter
conseguido, nos intervalos livres das suas crises, diminuir as altas faculdades de inteligência e de memória, que foram sempre as suas, o então
assíduo e prestante colaborador da Revista de Engenharia Militar, naquele polido português que se alicerçava em sólida preparação humanística e naquele seu estilo peculiar que manteve até final nos seus escritos
ou nas suas conferências, abordava indistintamente os mais variados
assuntos.
Quer se tratasse de apreciar medidas legislativas ou governamentais atinentes às forças armadas como o serviço de dois anos, as provas
de aptidão para o posto de major, a criação do Supremo Conselho de
Defesa Nacional, a lei de reformas, etc., quer de estudar problemas internacionais, como o fez nos seus notáveis artigos sobre «As Conferências de Haia», depois publicados em volume, o Oapitão João de Oliveira
expendia sempre, com clareza e desassombro, o seu ponto de vista, em
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regra tocado de particular bom senso e com essa colaboração muito contribuiu para a valorização da Revista de Engenharia Mil~tar, o que tanto
a notabilizou nesse época, fazendo-a, com frequência, transcender para
fora do nosso restrito meio militar.
Mas onde a colaboração de João de Oliveira mais, e ainda melhor
se possível, se avantajou foi sempre ao pôr e tratar os assuntos pertinentes à sua Arma, aquela Arma de que tanto se orgulhava e cujo símbolo - o castelo - «sentia o inefável prazer de usar», como ele mesmo
um dia o escreveu ('). Todos os problemas referentes à Engenharia
Militar desde os mais comesinhos ou restritos até aos mais graves da
fortificação; todos os aspectos da sua actividade, da sua preparação
ou da sua orgânica mereceram a sua atenção e sobre eles emitiu sempre o seu parecer, em artigos que ainda hoje podem ser lidos com
proveito uns e anotados como balisas da história da Arma outros,
e sempre lhes apontou as soluções reputadas mais construtivas e de
maior interesse para os Serviços e para o Exército.
Impossível se toma a enumeração de tudo quanto, sob o seu nome,
deixou arquivado nas páginas da Revista, mas o que se pode afirmar
é que, fazendo parte, desde 1906, da sua Comissão Executiva, para
onde entrou pela mão de Duval Teles, e nela se mantendo ininterruptamente até 1916 sob a Presidência sucessiva de Carlos Roma du Bocage,
Tudela Corte Real, Pereira Dias e Teófilo da Trindade, foi para todos
eles dos mais assíduos e dedicados colaboradores.
Pela sua actividade
e pelo seu dinamismo - que na verdade se podiam considerar contagiosos - tomou-se João de Oliveira, quer colaborando, quer animando
à colaboração, o principal sustentáculo da Revista nos últimos anos da
sua 1. a época, em que circunstâncias várias, nas quais predominou a
intervenção portuguesa no 1.0 conflito mundial, mobilizando a maioria
dos oficiais da Engenharia e espalhando-os por África e França, originaram a grave crise que a atingiu (como sucedeu a outras publicações
periódicas) e a conduziu à suspensão, com o último número de 1916,
suspensão que iria durar 31 anos!
Essa longa suspensão não entibiou em João de Oliveira a dedicada
atenção que a Revista lhe merecera na sua 1.' época e é assim que,

(') Artigo sobre o Coronel Duval Teles no número ela Revista comemorativo do III Centenário da Engenharia.
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solicitada a sua colaboração pelo signatário, então Director da Arma,
para o. número que, a propósito e para comemorar o III Centenário
da Engenharia, fez publicar, não se limitou ao notabilíssimo artigo. sobre
«Duval Teles e a sua época» que lhe fora pedido, mas deu-lhe, com um
entusiasmo que só uma crise da malfadada doença poude diminuir, mais
6 artigos nos quais, mau grado a idade já avançada, o lógico enfraquecimento moral que lhe dava essa doença e o afastamento voluntário
das actividades da Arma, o seu autor se continua a revelar o polígrafo
notável e o amante dedicado do «Castelo».
Além de outros de menor envergadura são notáveis os artigos em
q ue analisa «Os pródromos da organização da Arma de Engenharia»
cüm um conhecimento profundo da história política e nacional do. período em causa; em que explana com justiça a valiosa intervenção. dos
«Engenheiros militares na obra do fomento. do País» e até aquele em
que faz a curiosa resenha dos «Oficiais de Engenharia,
Meninos da
Luz».
Com a publicação desse número surgiu ao General Santos Calado,
já então Director da Arma, o desejo - que em boa hora realizou em
1951 _ de fazer renascer, em 2.& época, esta Revista e ao seu apelo é
ainda o Coronel João de Oliveira que não falta e vem dar, com a assiduidade e o entusiasmo de outrora, a sua colaboração, firmando interessantes e oportunos artigos e fornecendo à Redacção preciosos informes
para algumas das secções da Revista.
Nesses artigos observa-se que, mau grado a doença e a idade, se
mantêm no. seu autor aquelas mesmas qualidades que notabilizavam as
do Capitão João de Oliveira entre 1906 e 1916: a elegância da forma
casa-se com a correcção da linguagem; os conhecimentos históricos alicerçam com rigor os factos contemporâneos e as biografias que redige; a
oportunidade de conceitos e aspectos económicos em relação com o problema do comando confirmam o. polígrafo curioso e documentado.
O último artigo que deu à sua tão dilecta e acarinhada Revista foi
o publicado no n.? 14 de 1954 sob o título «Os prolegomenos da grande
guerra».
Nele iniciou um estudo interessantíssimo
apresentado
com
tamanha observação dos factos e com tão grande frescura de comentários que ninguém daria 83 anos ao seu autor. Ficou infelizmente esse
estudo incompleto, pois que a uma fractura de perna, ocorrida na
reunião de curso na Escola do Exército" seguiu-se a grande crise final
da sua doença, que a constituição enfraquecida e a idade já não pude-
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ram vencer, e pouco mais de um ano volvido - a 28 de Dezembro de
1955 - João de Oliveira desaparecia do número dos vivos.

*
A resenha, que aí fica apenas esboçada, do que foi a dedicação, o interesse e o carinho do Coronel João de Oliveira pela Revista
de Engenharia Milita:r é bem suficiente para justificar o desejo do
Ex."? General Director da Arma e do Corpo redatorial da Revista
de que nas suas páginas fosse prestada uma justíssima homenagem
ao colaborador distinto, ao amigo dedicado e ao camarada prestigioso,
que ele foi.
De lamentar é apenas que essa homenagem não seja enflorada de
prosa condigna com os méritos do homenageado e com a intenção que
a origina, pois tem ela apenas a valorizá-la os sentimentos de amizade e admiração que a ditam e que são a sobrevivência daqueles que
uniram ao homenageado o signatário, já hoje dos poucos oficiais que
restam dos que com 'ele conviveram na luta inglória do final da 1.a
época da Revista e dos que puderam apreciar directamente, em variadas emergências, todas as grandes qualidades de carácter e de energia,
todas as extraordinárias faculdades de inteligência e de competência,
todo o fulgor que o animava e todo dinamismo que contagiava os que
com ele privavam.

*
O Coronel João Ferreira Craveiro Lopes de Oliveira nasceu em
Lisboa em 19 de junho de 1871. Herdando, tanto pelo lado paterno seu Pai foi o General Alberto de Oliveira, que muito ilustrou o Exército,
de que foi um dos mais brilhantes chefes do seu tempo - como pelo
lado materno - sua Mãe era da família Craveiro Lopes que tão distintos oficiais tem dado, e está dando, ao serviço da Pátria - todas as
grandes virtudes da raça e o mais acendrado espírito militar, João de
Oliveira ingressou na carreiro das Armas na Escola do Exército, obtidos
os preparatórios para engenharia na Escola Politécnica. Numa e noutra
destas escolas foi ele estudante distinto e premiado e da Escola do
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Exército saiu Alferes para o Regimento de Engenharia - o unico da
Arma então existente - em 29 de Dezembro de 1892, contando apenas
anos.
Notável escola de trabalho e de disciplina era então essa unidade,
modelo entre as suas congéneres e nela o moço Alferes encontrou sob o
o Comando de Coronéis como Pimenta de Castro, Rafael Gorjão, Augusto Supico e a orientação de Tenentes Coronéis, como foram Diogo
Sampaio, Jacinto Parreira, Roma du Bocage e sobretudo o distinto e
inflexível Prego, um verdadeiro escol de oficiais, capitães e subalternos,
como eram Severo Cunha (o único sobrevivente,
hoje o decano da
Arma, quase centenário),
João Veiga da Cunha, Monteiro de Lima,
Peixoto Bourbon, Ferreira Lima, Costa Cascais, Gomes Teixeira, Gavicho, Roberto Pinto, Hermano de Oliveira, Joaquim Teriaga, Silvério
Abranches, Teófilo da Trindade, Esteves Pereira, Horta e Costa, Sarmento da Fonseca, para citar apenas alguns.
Sob o int1uxo desta brilhante pleiade, os jovens alferes de 1892Herculano Galhardo, Lisboa de Lima, João de Oliveira, Leote Tavares,
Santos Lucas, Filipe da Costa, Delfim Monteiro, Aquiles Cardoso e Garcez Teixeira - encontram a atmosfera própria para des-envolver as suas
qualidades e aprimorar as suas faculdades que, pela vida adiante, vão
tomá-los distintos - todos eles -- nas actividades militares ou civis para
21

que propenderam.
Neste ambiente, João de Oliveira - talvez o de maior espírito
militar de todos - acendrou, na lição e no exemplo de chefes e camaradas, a herança que recebera e por tal forma se foi distinguindo que, volvidos poucos anos, e já tenente, é o Coronel Prego - bom psicólogo que o escolhe para ajudante do Regimento.
Na época era este cargo
do maior destaque para os oficiais de carreira e nele se conservou até
1900, saindo com honroso louvor e 2 medalhas de prata de bons serviços
(substituídas por uma de ouro) do serviço regimental, por ter sido nomeado ajudante de campo do Ministro da Guerra, Pimentel Pinto.
Podendo parecer que estas funções (que por mais de uma vez desempenhou até 1910) o afastassem da sua Arma, a verdade é que nelas
c por elas lhe prestou altíssimos serviços, pois permitindo-lhe um contacto directo com o ambiente político da época e sobretudo com todos
os problemas militares e de defesa nacional, que então se agitavam e
se equacionavam
nas medidas governamentais,
deram-lhe ensejo de
acompanhar a evolução da Engenharia e de, para a melhorar, sugerir
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e defender a conquista de muitos dos melhoramentos orgânicos e materiais, que então a atingiram.
PO'r outro lado, cüm essas funções poude
acumular algumas Comissões de Serviço (Comissão de Telégrafos, delegado no Serviço de Torpedos Móveis, etc.), onde a sua acção se norteou sempre pela melhoria dos sectores correspondentes
da Arma.
As suas altas qualidades de inteligência e de actividade e O' seu
espírito de soldado disciplinado e disciplinador, levam-no ao Corpo de
Bombeiros Municipais (mantendo-se a longa tradição, que ainda hoje
perdura, de nele servirem oficiais de Engenharia),
onde de I9üI a I9I3
se conservou, realizando uma obra notável e dando O' maior realce à
Corporação.
Deixando no curto intervalo de 3 anos _ I9IO a I9I3 _
o serviço do Ministério da Guerra, po'r ter sido considerado adido ao
do Interior no desempenho daquele cargo, volta em I9I3 à sua Arma,
onde não mais deixará de prestar serviço e de subir na escala hierárqui a até passar à reserva, corno Coronelque o era desde I7 de Fevereiro de I9I9 -- ainda longe do limite regulamentar da idade _ em 28
de Agosto de I926.
Nesse período de quase I4 anos, de I9I3 a I926, joão de Oliveira
teve ensejo de patentear nas várias Comissões que desempenhou
O'
mesmo espírito. que O'norteara outrora na vida regimental.
Desde que,
Capitão, comandou modelarmente uma companhia do, Batalhão de Teiegrafistas até que.rios postos superiores, chefiou a3.' Repartição da z.r
Direcção do E. M. E., foi instrutor düs L° e 2.° graus da E. C. O. e
pertenceu a várias Comissões Técnicas da Arma, como as de Telegrafia
e de Automobilismo.
sempre O' seu serviço foi notado com louvor.
Entre todas essas Comissões, onde a sua presença era sempre desejada, sua VüZ ouvida com atenção e os seus pareceres e opiniões seguidüs
cüm utilidade, é de destacar a chefia da 3·a Repartição da 2.a DirecçãO'
dO' E. M. E. NãO' é püssível, nem tal caberia nestas páginas, apüntar
sequer O' que nela foi a sua extraürdinária
acção: apreciaram-na
üs oficiais dO' E. M. que O' tiveram por subordinadO', por cülaborador O'U por
cülega; cünhecem-na üs que, cümü eu, já hüje nO' final da vida seguiram
a sua acçãO'; sabê-Iü-ãü um dia üs curiüsüs pela história da Arma e dO'
ServiçO' dO' E. M., se quiserem üu lhes für dadO' percürrer, em arquivüs militares, üs pareceres e analisar as infürmações assinadas pelO'
chefe de RepartiçãO' J üãü de Oliveira. EntãO' se verá a extensãO' dO' seu
valür, da sua cümpetência profissiünal, dO' seu espírito militar, da sua
inteligência e da sua lealdade.
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*
Homem de um rosto, foi também sempre de uma só fé; e ainda
mesmo quando isso lhe podia trazer prejuízo - e alguns dissabores lhe
acarretou - não esqueceu nunca a gratidão e a lealdade devidas aos
Amigos e sobretudo a Pimentel Pinto, cuja memória defendeu sempre
com desassombro; não escondeu nunca a firmeza das suas opiniões e das
suas convicções arreigadas, mas nunca as utilizou com deslealdade e por
isso todos - amigos e adversários - sempre o consideraram e respeitaram, como ele, aliás, sempre respeitou os contrários, quando os sabia
sinceros.
Foi, em tudo, exemplo de trabalho probo e provou-o também nas
numerosas actividades, de carácter civil e particular, a que foi conduzido pela sua curiosidade sem limites ou chamado pela sua inegável
competência.
A primeira fê-lo abordar, em estudos e conferências, pro~
blernas de economia e finanças, que tratava tão profundamente como se
toda a sua carreira se tivesse orientado para elas; a segunda levou-o a
desempenhar serviço no Ministério das Finanças e no Banco Lisboa e
Açores; no Monte Pio Geral (ao qual votou o mais profundo interesse e
que dirigiu por vezes) e no Instituto Rocha Cabral (onde durante 29
anos presidiu à sua administração por forma a grangear-Ihe o desafogo
permissivo da grande eficiência dos seus trabalhos de investigação científica e da posição de relevo que hoje ocupa interna e externamente).
Em todos estes organismos deixou fundo rasto da sua passagem e em
todos, como se nunca fora outra a sua actividade, foi intransigentemente
cumpridor daquilo que fixara como seu dever. E foi-o assim porque
João de Oliveira, mau grado ter-se afastado voluntàriamente
da actividade militar e dos cargos da sua Arma, sacrificando a sua promoção a General que tão bem lhe teria cabido e que, com todas as
probabilidades,
o poderia ter atingido, foi sempre e acima de tudo
um soldado e soldado formado na grande escola que era então a
Arma, a que pertencia.
A esta dedicou ele sempre um sentimento
aplicar, a ele próprio, o que de outro grande
_ Duval Teles - um dia escreveu «poucos
pela sua Arma o amor - é este o termo próprio
votar-lhe» !

tal que bem se podia
oficial da Engenharia
terá havido sentindo
- que ele denunciou
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Por isso, e para se revestir com o brilho que requer e que estas rápidas pinceladas não conseguem dar-lhe, tem a homenagem que a Arma
de Engenharia lhe consagra hoje na sua Revista de se ampliar, abrindo-lhe esta mais uma vez, como adiante o faz, ainda que a título póstumo,
as suas páginas para acolher um estudo sobre «As tropas de engenharia
no regime do Exército Permanente», elaborado pelo Coronel joão de
Oliveira pouco depois da celebração das comemorações centenárias de
1947, e que é mais um marco alicerçado por ele na história da Engenharia Militar Portuguesa.

«Cada oficial

deve ter, agora mais do que nunca. um

perfeito conhecimento

do papel social a cujo desempenho é

chamado ...
' .. Uma tal acção não se exerce com discursos e conferências; resulta simplesmente,

mas fatalmente, de um estado

de espírito; basta que os oficiais estejam convencidos
dever social, que tenham constantemente,
profissão, a preocupação

no exercício da sua

desse dever, para que este, mercê

apenas de tal fermento, apareça transformado,
nem uma exigência,

do seu

sem perder

nem uma severidade»,
Lyautey

(1891)

As tropas de engenharia
no regime de exército permanente
1812-I9IO

pelo Coronel
JOÃo

FERREIRA

de Engenharia
CRAVEIRO

LOPES

Reformado
DE OLIVEIRA

Este artigo foi escrito por ocasião do tricentenário da
Arma de Engenharia e dedicado ao então Director da Affna,
General D. Luis da Costa de Sousa Macedo.
Em homenagem póstuma ao distinto e dedicado oficial
de engenharia, falecido em 28/ 12/955, a «R evista de Engenharia Militar) tem a honra de divulgar o referido artigo.

Terá de ser menos justo para com Portugal quem a outra Nação
pretenda atribuir a origem do princípio de «Nação armada».
Quando mais do que esboçado não queira ver-se no regimento das
«Ordenanças», decretado no tempo de EI-Rei D. Sebastião, perfeitamente definido há que reconhecê-lo na Constituição das tropas que,
com tão acendrado patriotismo e valor, se empenharam na esforçada
luta que o exército teve de manter, para consolidar o rasgo audacioso
dos conspiradores de 1640.
Não importa esta asserção prova de que, desde então, Portugal, a
tempo sempre pensasse, em matéria de organização militar; bem ao
contrário, o exército nem sempre foi a mais querida e desvelada das
instituições nacionais, os assuntos militares não raro foram votados a
cruel abandono.
Se, uma ou outra vez, a força das circunstâncias obrigou a volver
sobre ele, as atenções; se, de longe em longe, sob a ameaça do estrangeiro, houve de cuidar, com solicitude, da instrução das tropas, ou de
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sujeitar a mais rígidas normas a disciplina, os benefícios colhidos foram
sempre efémeros. Conjurado o perigo, cumprida nobremente, pelo exército, a sua missão, sobre ele se cerrava, de novo, o véu do esquecimento.
Quem, a partir de I640, em todo o século XVIII, e ainda no
começo do seguinte, busque, nos anais do nosso exército, as suas eras
de esplendor, ou prescrute, na história pátria, os seus mais áureos dias
de glória, terá de trair a justiça, se, com desprazer embora, os não
atribuir ao bem orientado espírito e intemerato esforço de um ou outro
estrangeiro, a quem foi mister fazer apelo, para redimir os erros da imprevidência nacional.
~ Só após a chegada de Schomberg, a Portugal, se avigora a disciplina e valor das tropas que D. João IV teve de organizar, para a
guerra da Restauração; após a campanha de I706, D. João V, por
alvará de IS de Novembro de I707, adoptou novas «Ordenanças»;
feita a paz, em I7I5, a força armada abastarda-se; ao Conde de Lippe
teve de recorrer o Marquês de Pombal, quando careceu prevenir-se,
para a campanha que, em I762, sustentámos, gloriosamente, contra a
Espanha; de então datam alguns Alvarás - I763, I764, I766 - visando o exército, o último restrito à arma de artilharia.
Em I796, é publicada uma nova organização das tropas de La linha e das milícias.
Após o regresso das tropas que fizeram a campanha de Roussilon
e da Catalunha, feita a paz de I797, o exército volta a decair, de tal
resultando a vergonhosa guerra de I80I, que nos faz perder Olivença.
Em I806, organiza-se o exército, em brigadas e divisões; em I807,
decreta-se o aumento do exercício da I. a linha e das milícias, dando-se
nova organização às ordenanças, sem que, porém, estas providências
tenham execução.
Foi Beresford quem, cultivando sagazmente o patriotismo e valor
do nosso soldado, sabendo tirar todo o partido dos seus excelentes dotes,
preparou o exército para a série de vitórias que, na Guerra Peninsular,
lográmos obter, sobre um inimigo, ante o qual se haviam abatido as
bandeiras vencidas de todas as Nações europeias.
O alvorecer do século XIX trouxe-nos as invasões francesas; mal
refeitos ainda, do que nos custaram, encontramo-nos a braços com as
lutas intestinas, a que, apenas, um antagonismo de credo conduz. Passam a ser apontadas, peito a peito, sobre portugueses, agora extrema-
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dos em 2 campos, as baionetas de que, pouco antes, todos unidos, se
haviam servido, numa heróica comunhão de esforços.
O movimento liberal que, após o tratado de r8r5 - bem chamado
um colete de forças político - irrompe em toda a Europa, teve, em
Portugal, a sua primeira expansão, em r8r7, e só o extinguiu, em r834,
o triunfo dos Constitucionais, nos campos de Almoster e de Asseiceira;
a implantação definitiva do regime parlamentar não se fez, porém, sem
que - por acaso - para congraçar os grupos em que logo se fraccionou o partido liberal - houvessem de decorrer outros r7 anos, pois
tantos foram aqueles em que se viveu, assistindo a uma série de crises
e revoltas militares, até se constituir, em r85r, o chamado Ministério
da «Regeneração».
Compreende-se,
quanto - por este conjunto de factos - seria
pouco útil a tarefa de quem procurasse, na legislação portuguesa, ensinamentos, em matéria de organização militar, na 1.& metade, ou antes
no 2.0 quartel do século XIX.
Uma vez porém que em r Srz, com o Regulamento provisional do
«Real Corpo de Engenheiros», nasceram as primeiras tropas da arma,
a partir dessa data, vamos fazer a resenha que nos propusemos.
O Real Corpo fora instituído em r792.

*
Do que escrito fica, depreender-se-á que as tropas de engenharia
se incrustaram num casco, por ventura, mal tratado, mas de sólida
construção. Com efeito, as nossas «milícias» e «ordenanças» eram, precisamente, o que, com os nomes de landwer e landsturm, posteriormente,
se instituiu no exército alemão, atribuindo-lhe o Supra-Sumum
da perfeição, por todos reconhecida.
O citado diploma prescreveu a criação de um «Batalhão de artífices engenheiros», com 3 companhias, a La de pontoneiros, a 2.& e 3.&
sem designação especial, todas com o mesmo efectivo, cujo total era
de rz oficiais e 224 praças.
O batalhão constituiu-se, no quartel que se lhe destinou na Rua
dos Fanqueiros, onde fora o Convento dos Marianos, tendo-se abandonado o propósito de instalá-lo, no quartel dos Paulistas. Para ele
foram transferidos todos os pontoneiros que existiam nos corpos da
arma de artilharia e ficou completo em Novembro de r Srz.
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Os postos dos oficiais eram: o comandante, major; os das Companhias, capitão, 1.0 tenente e z.o tenente; as praças eram 1.0s e z.os sargentos, furriéis, cabos de esquadra, anspeçadas e) e tambores.
O 1.0 comandante do batalhão e, assim, o 1.0 oficial português que
comandou tropas da sua arma, foi o major José Jerónimo Granate.
Em abril de 1813, marchou para Punhete (hoje Vila Nova de
Constância); os pontoneiros aí receberam instrução, as outras companhias deslocaram-se, para Cezimbra, onde praticaram exercícios até
Novembro, em que marcharam para tomar parte nas operações da
Guerra Peninsular, então desenvolvendo-se em terras de Espanha.
Por portaria de 18 de Outubro de 1813, mantendo-se o nome e
organização da Unidade, quase se duplicou o efectivo das 2.a e 3·a Companhias. O Batalhão compunha-se de 14 oficiais e 334 praças.
Deu-se, logo então, o que depois sempre se observava. O aumento
do efectivo fez-se ordenando a transferência de praças dos corpos da
arma de infantaria; estes aproveitavam a oportunidade para se desembaraçarem dos indesejáveis, facto reprimido com a sua devolução e
ordem para substituição pelos que não tivessem faltas.
Em 29 de Outubro de 1814, a necessidade de o País se restabelecer
do desequilíbrio que o duradouro estado de guerra causara, nas suas
finanças, sofreram redução os efectivos, em tempo de paz, providência,
porém, a que foi poupada a tropa de engenharia.
Em 20 de Janeiro de 1815, uma outra excepção houve, a seu favor,
e das tropas de artilharia; numa ordem se escreveu, a seu respeito, que:
«sendo aqueles corpos científicos, não lhes competia dar guardas, sentinelas ou ordenanças».
Em 21 de Fevereiro de 1816, assinou o Príncipe Regente, no Rio de
Janeiro, um Decreto de reforma da organização do exército do Reino
de Portugal e Algarve.
O ministro da guerra era Quevedo
Bobeda) .
As forças militares constituiam

Pizarro

(depois Visconde de

3 classes: Exército activo, milícias

e ordenanças.
No exército activo incluia-se o «Batalhão de artífices engenheiros»,
com o quadro do que existia, mas com o efectivo elevado a um total
de 681 homens (14 oficiais e 667 praças).
(')

Graduação entre cabo e soldado, corresponde ao actual

2.0

cabo.
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Os 2.oS tenentes passaram a ser designados: alferes.
Apenas se cuidou, pois, de acrescer, mas não de modificar, o que
estava já estabelecido.
O recrutamento para as tropas de L a linha era - ou pelo menos
prescreveu-se - regional; não havia, porém, área definida para o «Batalhão de artífices» que receberia, visto isso, recrutas de vários distritos.
Sendo as tropas das «milícias» e das «ordenanças» essencialmente
conservadoras e afeiçoadas ao regime absoluto, tornou-se, politicamente
obrigatória a sua extinção, por outra forma tendo de prever-se ao que
realizavam.
O L° golpe foi-lhe vibrado, pelo Decreto da Regência, em nome
da Rainha, que se estabeleceu em Angra do Heroismo, em 7 de Setembro de 1831.
Por este diploma, foram suspensas as milícias e ordenanças dos
Açores, não podendo ser convocadas, para serviço de qualquer espécie;
as suas funções passaram a incumbir às Câmaras Municipais e juntas
de paróquia.
Em substituição destes escalões de tropas, criaram-se os corpos de
«voluntários nacionais», para sustentarem os direitos da Rainha e a
Carta, assegurando a tranquilidade e defendendo o território contra inimigos externos.
Em 20 de Setembro, chegou a vez de se reorganizarem as tropas
de L" linha, núcleo de que, a triunfar a causa da Rainha, saíria o exército activo.
Este «exército libertador» não teve forças da arma de engenharia.
Quando contava 7.500 homens, partiu de Ponta Delgada, aproando os
barcos para a Costa Norte de Portugal, onde se efectuou o desembarque, entrando, sem resistência, no Porto, em 9 de Julho de 1832.
Um decreto de 10 de Julho (Agostinho José Freire) aboliu os
«Voluntários»; 4 dias depois, desapareciam as milícias, no continente,
e, em 20, tinham a mesma, sorte as «ordenanças» do Porto.
Em 29 de Março de 1834, nasceu a «Guarda Nacional», que era a
Nação armada, encorporando todos os cidadãos, dos 18 aos 60 anos.
O decreto de 18 de Julho de 1834, após a Convenção de Évora
Monte, é o 1.0 que importa à arma de engenharia.
Conforme as suas
prescrições, as tropas e outros elementos constituitivos do exército foram repartidos por 4 secções; as tropas - e, portanto, o batalhão que
foi mantido - pertenceram à 1.&
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o batalhão

passou a denominar-se «de sapadores» e a ter 6 companhias; no E. M.: 1 tenente-coronel, comandante e 1 major da arma
e a mais 1 médico; nas companhias só 1 subalterno; das praças desapareceram as anspeçadas. No total o Batalhão tinha 17 oficiais e 525
praças.
A

2. a

linha era constituída pelos batalhões da «Guarda Nacional»,

não os havendo de engenharia.
Uns decretos de 4 e 13 de Janeiro de 1837 pouparam a arma de
engenharia a qualquer alteração, quer nas tropas, quer no quadro dos
oficiais e suas comissões.
Indiferente foi para a engenharia, a supressão e reconstituição da
Guarda Nacional, operadas ao sabor, apenas, das conveniências políticas, no curto tempo em que durou a Constituição promulgada em 1838.
EmFevereiro
deste ano (Barão, depois Conde de Bonfim), limitou-se,
aos 50 anos, a idade dos componentes da Guarda Nacional, tendo os
acontecimentos de então, levado à supressão de alguns dos seus batalhões.
Abolida a Constituição em 1838, e voltando a vigorar a Carta
Constitucional, em 1842, ressurgiu, na sua plenitude a «Guarda Nacional», em Março (Duque da Terceira).
Em 1846, a «Maria da Fonte» levou à reorganização da Guarda,
em termos de substituir as antigas «Milícias», ficando, assim, a constituir a 2.a linha (Saldanha).
O golpe de Estado, ou «Emboscada», de Saldanha, em 6 de Outubro, fez criar uns «batalhões de voluntários», recrutados diferentemente, mas só se constituiram unidades de infantaria, cavalaria e artilharia (Saldanha).
As providências, então tomadas, criando corpos nacionais, não foram mais do que expedientes de ocasião, de que se serviu o Governo
da Rainha, imitado pelo da Junta do Porto, porque nem um nem outro
se julgavam suficientemente apoiados, pelas tropas de La linha. Passada
a situação de emergência, criada pela Revolução do Minho, alastrada a
todo o país, teriam de ser, como foram, extintos estes maus núcleos de
força armada; antes de eliminados, após a Convenção de Gramido,
uma lei de Março de 1848 (Barão de Vila Nova de Ourém) reorganizou-os, mas acentuando o seu carácter provisório, devendo durar, apenas, até que na sessão legislativa de 1849, se fixasse a força do exército.
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o decreto de 20 de Dezembro de r849, (Adriano Ferreri) a todos
importou porque, em todas as armas alterou o que vinha vigorando.
No relatório do Decreto, escreveu-se apenas: «Alterou-se o número
de companhias de batalhão, mudança que se compadeqe com a economia, sem prejuízo do serviço».
No teor do decreto: O Batalhão de engenheiros compõe-se do Estado-Maior, menor e de 4 companhias, sendo uma de pontoneiros, outra de mineiros e duas de sapadores. Os oficiais pertencem ao Estado-Maior do Corpo.
O batalhão, que passou a ter só 4 companhias e 2 oficiais superiores, mudou o nome para «Batalhão de Engenharia».
Em tempo de
guerra, organizava-se uma companhia de condutores anexa.
Por lei de 2 de Julho de r862 (Sá da Bandeira) o Governo autorizou-se a modificar a reorganização do exército; desta faculdade começou por usar, em 28 de Dezembro, só, porém, para alterar o que vigorava na arma de artilharia.
Tendo prorrogado o prazo, concedido pela lei de 62, até r de
Janeiro de r864, dias antes, em zr de Dezembro de r863 (Sá da Bandeira) publicou-se uma ampla reorganização, afectando todas as armas.
O relatório do Decreto não contém uma palavra a respeito das
tropas; no seu teor escreveu-se:
«O batalhão de engenheiros compõe-se do Estado-Maior, menor e
4 companhias, em tempo de paz, sendo uma de pontoneiros, uma de
mineiros, duas de sapadores.
Em tempo de guerra terá seis companhias, sendo quatro de sapadores».
Os oficiais pertencem ao Estado-Maior do corpo.
Os recrutas para o batalhão deverão ser robustos e não ter menos
de r ,6s de altura.
Em tempo de paz, haverá um casco do trem, destinado à instrução.
Em tempo de guerra, será organizada uma companhia de condutores anexa ao batalhão, para o serviço das conduções do trem, do
parque de engenharia e de pontes militares.
Na arma de engenharia, quanto a tropas, houve, apenas, acréscimo no número de praças de cada companhia. Como novidade, designou-se o efectivo do batalhão, no pé de guerra, então tendo 4 cavalos.
Não existindo, ainda, em r863, o Corpo de Engenharia Civil, e
funcionando, desde há anos, uma rede de telegrafia eléctrica, no País,
lll
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criou-se um «Corpo de telégrafos», subordinado, para a execução do
serviço, ao Ministério das Obras Públicas, mas fazendo parte do exército, para efeitos de promoção e disciplina - situação, como se vê, similar à que se deu à Guarda Municipal, para serviço às ordens do
Ministro do Reino.
Nem tempo decorrera para implantar o estabelecido, em fins de
1863, quando uma lei de 1 de Abril de 1864 (Ferreira de Passos) anulou aquela organização, seguindo-se uma outra, de 23 de Junho, que
a substituiu.
Escassa foi de um modo geral, a projecção das alterações introduzidas, quanto à engenharia; suprimiu o Corpo Telegráfico, como elemento constitutivo do exército. Os artigos referentes ao batalhão reproduzem - a bem dizer literalmente - os do decreto de 21 de
Dezembro
Em 3
«Corpo de
de 30 (Sá

de 1863.
de Outubro (Loulé e João Crisóstomo), o Governo criou o
engenharia civil»; com a mudança do governo, um decreto
da Bandeira - Calheiros de Menezes) declarou sem efeito

a instituição do «Corpo».
Decorridos 4 anos, em 1868, iniciou-se uma quadra vastamente
fecunda, em diplomas oriundos do ministro da Guerra.
As tropas de engenharia, só em 13 de Dezembro de 1869, foram
atingidas, pelo dilúvio da legislação militar. Então o ministro era o
General Maldonado d'Eça. O batalhão, mantendo o nome, passou a
ter, em pé de guerra, 6 companhias, assim se prescrevendo porque,
entre as providências decretadas em 1868, uma visava a constituição
das reservas, dando-se, assim, um assinalado passo, no caminho para a
Nação armada, de que, como começámos por dizer, foramos iniciadores, mas que renegaramos, ao extinguir as «Milícias» e «Ordenanças».
Foi a organização de 1869, de algum modo, fruto do trabalho de
uma Comissão, nomeada em Setembro de r867 (Fontes), presidida pelo
General José Maria Baldy e em que a arma de engenharia teve, como
representantes, os capitães José Maria Latino Coelho e Domingos Pinheiro Borges.
No relatório escreveu-se, quanto a tropas da arma:
«A engenharia seria pouco útil em campanha, se, durante a paz,
não se exercitasse, nos vários serviços da sua profissão e se as tropas
que lhe pertencem não tivessem meios de se instruir e adestrar. Entendeu, pois, a Comissão ser indispensável criar no batalhão da arma, além
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de mais uma companhia de sapadores, uma outra de trem de engenharia. Propôs, igualmente, a Comissão que, para tornar possível a instrução dos pontoneiros, se desse permanentemente ao batalhão o material e o gado indispensáveis, para tornar exequíveis os exercícios».
Ambos os oficiais da arma fizeram declarações de voto; abordam,
porém, outros assuntos e não o das tropas, devendo inferir-se que sua
seria, sem oposição, a proposta para o acréscimo.
São os artigos 24.0 e 25.0 do projecto da Comissão os que abordam
o assunto neles se tendo escrito:
Art. 24.0 - O batalhão de engenharia compõe-se de um Estado-maior e menor e de 6 companhias, uma de mineiros, uma de pontoneiros, uma de trem ou de sapadores condutores e três de sapadores.
Art. 25.0 - O Comandante geral nomeia, por detalhe, de entre os
oficiais do Estado-maior da arma, os que têm de servir no batalhão e
estes oficiais podem ser empregados noutras comissões, compatíveis com
o serviço do batalhão.
O decretado, em 13 de Dezembro de 1869 (Maldonado d'Eça) não
reproduziu o projecto da Comissão; o seu teor é justificado, no relatório
com os seguintes períodos:
«Imitando a: França que, 16 anos mais cedo, o tinha feito, estabeleceu-se, na primeira organização regular da arma de engenharia, que
a guarda, conservação e entretenimento dos edifícios militares e sua mobília faziam parte do serviço de engenharia.
Esta judiciosa disposição
não foi executada completamente, porque, na prática não se seguiu a
ideia de simplificação que o legislador tivera em mente.
O batalhão de artífices engenheiros, que tão bons serviços prestou,
logo em seguida à sua organização e, principalmente, no sítio de S. Sebastião da Biscaia, foi com o tempo e por sucessivas organizações, em
que se não atendeu ao seu verdadeiro fim, transformado em um corpo
de más tropas de engenharia e de maus operários.
Não era culpa dos seus componentes, mas da falta da sua instrução
e da má organização da unidade» .
...............................................................................................

«Na organização do batalhão, houve em vista dispor, para a
guerra, de um pessoal apto para o serviço da arma, utilizando-o quanto
possível, durante a paz, nas construções militares. Segundo os princí-
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pios da equidade e da justiça, recompensa-se o trabalho, com economia
para a Fazenda pública e melhora-se, geralmente, a condição do
soldado».
«O operário, quando obrigado a pagar o tributo de sangue, que a
Pátria exige, terá, sendo soldado de engenharia e trabalhando, o salário, que, proximamente teria, na vida civil. É um lucro recíproco: a
Nação tem um soldado, sem dispêndio, quando, trabalhe; o soldado
tem a paga do trabalho, como operário.
Do teor do decreto consta: «O batalhão de engenharia (em vez de
engenheiros) compõe-se do Estado-maior e menor e de 4 companhias,
em tempo de paz e 6, em tempo de guerra, sendo, em paz, a I.a de mineiros, a 2.a de sapadores, a 3.a de pontoneiros, a 4.a de operários militares e, em pé de guerra, as 5.a e 6.a de sapadores, tendo a 6." uma
secção de condutores.
Os oficiais do batalhão, até aos do posto de tenente, nomeados
pelo director geral da Arma, podendo acumular com outras comissões,
compatíveis com o serviço do batalhão.
Os subalternos das companhias seriam das armas de cavalaria ou
infantaria, com o curso da sua arma.
A companhia de operários passa, em tempo de guerra, a companhia de depósito.
O batalhão destinou-se, em tempo de paz, aos trabalhos de construção, reparação e conservação das fortificações e edifícios militares;
à guarda dos seus parques e a instruir-se no polígono (de Tancos) ou
na sua escola regimental prática.
Na guerra, empregar-se-á
em todos os serviços da competência
da arma.
Salvo circunstâncias extraordinárias, não será empregado em serviço de guarnição.
Em matéria de disciplina, ficarão as praças sujeitas a regime vário,
conforme a falta seja, como operário, ou como militar.
Uma tabela junta estipulava os vencimentos a pagar, pelos trabalhos, em tempo de paz; as gratificações, por trabalhos em campanha,
seriam estipuladas, conforme o perigo, qualidade e mais circunstâncias
inerentes ao trabalho».
Não sendo tais preceitos dignos de longa vida, pouco perduraram.
Em 18 de Dezembro (Loulé e Joaquim Lobo d'Aguiar) ressuscita
o «Corpo de Engenharia Civil», fixando-se o seu quadro.
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Como que exausto do praticado nos anos de 1868 e 1869, o Ministério da Guerra hiberna; quanto a matéria orgânica, abre-se um largo
parêntesis e Portugal deixa, mesmo, de acompanhar as demais Nações
europeias no amplo movimento renovador, a que todas se votam, em
face das deduções tiradas da Guerra franco-prussiana, a tanto obrigando, uma vez que tem plena verdade o aforismo de que «um novo
armamento obriga a nova táctica» - esta leva, naturalmente, a modificar os princípios orgânicos. Sabido é quanto, nessa campanha, influiram os progressos, em matéria de armamentos.
Durante 3 lustros, o problema esteve, entre nós, em termos insolúveis; ninguém contestava a necessidade de introduzir, no exército, os
melhoramentos precisos, para satisfazer às exigências da época, mas
todos concordavam, em que não era possível acrescer o muito que,
com escasso proveito, a manutenção do existente pesava, no Orçamento
Geral do Estado.
Com a inteligente iniciativa, de que deu tão incontestável prova e
a solicitude posta em acção, na obra do ressurgimento económico financeiro do País, foi Fontes Pereira de Melo, quem levou ao Parlamento,
em 1884, uma proposta de lei, de que derivou a organização, promulgada em 30 de Outubro desse ano, tendo, como base financeira o princípio da remissão dos recrutas, com aplicação especial do produto desse
imoral, mas necessário, princípio, às despesas, a que o novo modo de
ser do exército obrigava.
Assim, em Maio de 1884, o Governo, a que Fontes presidia, gerindo a pasta da Guerra, obteve, do Parlamento, autorização, para reforma do exército, enunciando, apenas, as bases, a que teria de cingir-se, seguidamente ao que nomeou uma Comissão, para elaborar o
respectivo projecto. Presidida pelo General de divisão Augusto Xavier
Palmeirim, e constituída por oficiais de todas as armas, os representantes da engenharia foram: o General Joaquim António Dias, ao
tempo seu director geral, o Coronel Sanches de Castro, e o capitão Carlos Roma du Bocage.
O relatório, do punho do então capitão de infantaria José Estêvão
de Morais Sarmento, desenvolve, em algumas páginas, o critério a que
obedeceu o proposto, a respeito da arma de engenharia e que veio a
ser o decretado.
Só das tropas nos ocupando, diremos que as alterações ao existente
foram:
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A elevação do seu efectivo a um Regimento, com 2 batalhões, em
pé de paz, e 3 em pé de guerra; todos com 4 companhias, as do 1.0 numeradas de 1 a 4, de sapadores mineiros; as do 2.°, também só designadas pelo seu número, seguido da indicação do batalhão, mas sendo
a r.a de Caminhos de Ferro, a 2.a de telegrafistas, as 3." e 4." de pontoneiros; as do 3.° batalhão, 1 de sapadores, 1 de Caminhos de ferro,
1 de telegrafistas e 1 de pontoneiros.
Só as companhias do 2.° batalhão,
com solípedes, e pessoal montado.
Lamentou-se o não se instituirem companhias de sapadores e de
telegrafistas de praça e o ser da Armada o pessoal de uma companhia
que, então, nasceu, para o serviço de torpedos, colocado na dependência do Ministério da Guerra, e afecto à Comissão de defesa de Lisboa
e seu porto, existente de longa data.
Adoptou-se, como medida genérica, não fixar o efectivo das unidades, em pé de paz, por ter de cingir-se e de fixar-se, em cada ano,
consoante o efectivo votado pelo Parlamento, para o exército e para
o contingente de recrutas.
Assim, sob a designação «Praças», nos
quadros do diploma, entendem-se, apenas, as graduadas; o mesmo,
quanto ao número de solípedes, dependente, também, da situação
financeira.
O projecto foi submetido à discussão da Câmara dos deputados,
e mereceu o seu voto; transitou para a Câmara dos Pares, onde se iniciou a discussão, mas, por não haver tempo de concluí-la, faltou o seu
voto, suprido, por uma autorização ao Governo, para decretá-la, sem
esse sacramento.
Sofisma, pouco edificante, a que não raro se recorreu, isso contribuindo para o desprestígio do regime parlamentar,
tal como se estabeleceu no século passado.
A organização foi, ao abrigo dessa autorização,
Outubro de 1884.

publicada em 30 de

Representando, não apenas, mas principalmente pela criação do
Regimento, uma providência que resplandece, nos anais da arma, porque, só desde então, mais notoriamente se acentuou o seu engrandecimento, entre nós, todo o apropósito teve a homenagem, rendida a
Fontes Pereira de Melo, no decorrer da recente comemoração do tricentenário da existência da Arma.
Deu-se a dupla coincidência de se haver redimido essa dívida de
gratidão, em Tancos, sede da Escola, instalada no terreno que Fontes
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adquiriu em 1866 e no dia 30 de Outubro, 63.0 aniversário da criação
do regimento.
A organização de 1884, como, em geral, as anteriores, foi, ao cabo
de 68 anos, inspirar-se na. de 1816, que algures vimos, com razão intitulada a nossa «Bíblia», na matéria. Com efeito, em vários dos diplomas pretéritos - e acaso neste - deficiências e imperfeições se apontam, consequentes de não se haverem respeitado absolutamente, tendo
havido a pretensão, de modificar um ou outro dos sãos princípios, em
que o legislador de 1816, assentou a sua obra.
O diploma de que nos estamos ocupando - criticado porque acresceu todos os quadros sendo «um bodo para todos», como os políticos
adversos a Fontes, o crismaram, ainda teve de ser vítima do praticado,
ao redor das Instituições militares, na convulsionada quadra da vida
nacional, que houve de sentir-se no século XIX, e de que foi derradeiro sintoma a chamada «Última careta de Saldanha», em 19 de Maio
de 1870.
Em 1887 (Visconde, depois Conde de S. J anuário) houve uma
tentativa malograda de eliminar, da nossa legislação, a faculdade da
remissão dos deveres impostos pela lei de recrutamento; forçoso foi,
porém, restabelecê-la em 1892 (Jorge Cândido).
Naquele ano, se
começou a efectivar o preceito do reçrutamento regional, para as tropas
de infantaria; as de engenharia, como sempre, ficaram a ser abastecidas, por mancebos vindos de todos os distritos do Continente.
Em 1892 (Jorge Cândido, no Ministério da Guerra e Ferreira do
Amaral, no Ministério da Marinha) o serviço de torpedos instalado em
Paço de Arcos, transitou todo para o Ministério da Marinha, interrompendo-se, na íntegra, a sua ligação com a arma de engenharia.
Em 1895 (Pimentel Pinto) uma nova lei de recrutamento prescreveu o alistamento na 2.a reserva de todos os mancebos apurados para o
serviço militar, a quem não competisse, pelo sorteio, a obrigação do
serviço activo. Então, se prescreveu, pela r.a vez, a instrução da
2.a reserva, sendo este um dos possíveis destinos de receita proveniente
da remissão dos recrutas. Nesse ano, se deu, pois, um novo agigantado
passo no caminho para a Nação armada.
A organização de 1884 manteve-se em vigência, durante 15 anos,
não sem que diplomas vários, no decorrer deste longo período, viessem
alterar, mais ou menos, uma ou outra das suas disposições. Quanto a
tropas de engenharia, nada há a mencionar; a artilharia foi a mais
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visada, dada a frequência com que suas tropas tiveram de ser nomeadas para as expedições ultramarinas.
O Ministério progressista que, em I897, ascendeu às cadeiras do
poder - ministro da Guerra o General Francisco Maria da Cunhaapresentou à Câmara, em I898, uma proposta de lei, dando nova organização ao exército; a saída deste General dos Conselhos da Coroa, em
Agosto teve, como consequência, a esterilidade do seu propósito.
Em sessão da Câmara dos Pares do Reino, de 22 de Junho de I897,
apresentara o antigo ministro da Guerra Pimentel Pinto, no uso do seu
direito, como membro desse corpo legislativo, uma proposta de lei de
reorganização do exército, tal como pensava convir às exigências e ser
consentido pelas circunstâncias, em que se achava o País.
Não o dominava, ainda - como depois da organização de I899
sucedeu - qualquer indisposição, contra o autor deste último diploma
(coronel Sebastião Teles), com quem, ao contrário, mantinha as mais
amistosas relações de amizade pessoal e, politicamente, não eram adversários, porquanto, em I897, o futuro ministro Sebastião Teles ainda não
denunciara qualquer inclinação política.
No relatório daquele projecto, se inseriam os seguintes períodos:
«Na época presente, são tão rápidas as guerras e tão complexos os
serviços militares que não é na proximidade do perigo que se pode
cuidar, com êxito, da preparação das tropas, que têm de entrar em
campanha, sendo forçoso ter, durante a paz, tudo disposto para que
a mobilização do exército se efectue em brevíssimo espaço de tempo.
A nossa organização actual (a de I884) está longe de assentar
nestes princípios e, para a melhorar, neste ponto, parece-me que vantagem grande se poderá colher, remodelando-a, de acordo com as bases,
que venho propor-vos».
O projecto visava, essencialmente, a conjugar o serviço militar da
Metrópole com o das Colónias, do que poderia resultar diminuição e
não acréscimo de despesa, para o Estado.
Porque este tinha de evitar-se, a todo o transe, dado o estar-se,
ainda, sofrendo a grave crise financeira, que deflagrou, em I89I, o
projecto não elevou, como se preconizava, de 4 a 6, o número de divisões, limitando-se, embora com pesar, a prescrever, na sua IO.a base, os
princípios a observar, em matéria de instrução dos reservistas, para, ao
menos, suprir, pela qualidade, a escassez das tropas disponíveis, ao
romper das hostilidades.
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Quanto a tropas de engenharia, o seu efectivo divisionário mantinha-se, acrescido, apenas, por uma fracção de sapadores condutores;
nas tropas estranhas às divisões, haveria, mais, uma Companhia de
sapadores de praça e uma de sapadores condutores. Nos serviços auxiliares incluiam-se: 2 Companhias de «obreiros militares».
Nas tropas de 1.& linha do Ultramar, contava-se com 1 Companhia
de engenharia, nos Governos Gerais de Angola, Moçambique e índia.
Explicando a oportunidade do projecto, o apresentante disse que,
na previsão de não ser conforme com o seu pensar, qualquer proposta
que, nos termos do discurso da Coroa, fosse apresentada pelo Governo,
em matéria militar, assim ficava isento de se atribuir a oposição política, o que poderia ser, apenas, divergência 'doutrinária:
Foi, dado o
que veio a suceder, em 1899, uma feliz previsão do futuro que - aliás
_ nada fazia supor viesse a ser ensombrado e convulso, como o foi.
Substituído o General Francisco Maria da Cunha pelo, então, Coronel Sebastião Teles, tão depressa, em 1899, abriu o Parlamento, o novo
ministro depôs na Câmara dos deputados, uma proposta de lei, fruto
do seu trabalho e não derivado do estudo de qualquer Comissão, na
utilidade das quais - de um modo geral - várias vezes disse pouco
confiar.
I
Precedia-o um extenso e elucidativo relatório, de seu punho, justificando, as bases, em que assentava a organização; em número de 27,
só sobre elas as Câmaras teriam de pronunciar-se.
Factos que seria prolixo enunciar, neste trabalho, deram lugar a
que, tat como sucedeu, em 1884, a organização de 1899 fosse publicada à sombra de uma autorização, dada ao Governo, em 7 de Julho,
porque tendo-a votado a Câmara baixa, na outra, emperrou, ao ser
discutida na sua Comissão de Guerra.
Ao obstrucionismo, em que aí censuràvelmente se incorreu, respondeu o Governo com o mau - embora frequente - expediente de uma
autorização, máscara de uma ditadura.
A organização de 1899 voltou a fixar, na composição das tropas,
o seu efectivo em pé de paz; assim, sob a designação «Praças» passaram, de novo, a incluir-se os soldados, e o número de cavalos também
se indicou, s6 se deixando no vago, em alguns casos o das muares.
Na eng~nharia como em todas as outras armas, o efectivo das suas
tropas obedeceu ao pensamento fundamental da organização: compor-se o exército de 4 divisões activas e outras tantas de reserva.
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Como tal, mantido o princípio de ter reunidas num regimento, em
tempo de paz, as Companhias das várias especialidades, o número das
suas Companhias elevou-se de 8 a 10, porque, em vez de possuirem
gado e, consequentemente,
praças montadas, as Companhias do 2.° batalhão, Caminhos de ferro, telegrafistas e pontoneiros,
criou-se uma
Companhia de condutores - a 9." - e, em obediência a um critério,
aplicado a todas as armas, instituiu-se uma Companhia
de depósito
- aIO." - para o serviço correspondente às unidades de reserva, sob
a direcção do tenente-coronel.
O critério que levou à criação, quer de uma quer de outra defende-se cabalmente; pena foi não se evitar - como bem fácil seria o inconveniente que lhe é inerente. Os seus quadros de oficiais constituirarn-se com oficiais da arma, em vista do que uns - os da 9." companhia desempenhavam,
apenas, em matéria de instrução, o papel
incumbido aos picadores, e os da 10." só comandavam papéis. Se tem
havido a ideia de destinar aos quadros destas 2 companhias oficiais
do quadro auxiliar, tendo sido praças das unidades de engenharia,
haver-se-ia alcançado uma vantagem, sem acarretar um inconveniente
sensível.
As companhias de reserva eram em número de 5 - 2 de S. M.,
I de C. F., I de telegrafistas
e I de pontoneiros com efectivos, em pé
de guerra, iguais aos, para tal, prescritos nos batalhões activos.
A lacuna apontada no relatório da Comissão de 1884, quanto a
tropas de praça, ficou subsistindo.
Não teve correctivo o facto de se haver usurpado ao Ministério da
Guerra o serviço de torpedos fixos, bem se justificando isolá-lo do serviço de torpedos móveis.
O ministro Sebastião Teles, caiu, com todo o Ministério, em Junho
de 1900.
Era, em 1901, opimao .geralmente aceite, por quantos se haviam
ocupado de estudos sobre a defesa do País, que esta se não pode fazer
com menos de 6 divisões, que se deveriam constituir, logo ao romper
das hostilidades;
alguns fixaram mesmo, nos seus estudos, quais os
pontos, onde será indispensável efectuar a imediata concentração dessas
unidades, conforme as hipóteses mais prováveis de invasão.
A tal se
não prestava, pois, uma organização,
em que, para 4 das divisões,
nada haveria instituído, desdo o tempo de paz, e, quando decretada a
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mobilização, teriam de organizar-se só com praças, não tendo passado
pelas fileiras, porque as 4 divisões activas careceriam encorporar toda
a La reserva e 2 classes da z.", dada a depreciação que, com os anos,
sofrem os contingentes de recrutas. Assim, as divisões de reserva teriam
de formar-se, com as restantes classes da 2.a reserva, que serviam e
com contingentes não tendo mais do que o rudimentar ensino, obtido
nos poucos dias que houvessem sido chamados a exercícios. Quer dizer,
tanto as divisões activas, como as de reserva ficariam pouco homogéneas, na sua constituição.
Por outro lado, sendo notória a falta de oficiais de reserva até para
6 divisões, utopia era supô-los suficientes, para 8; o mesmo sucederia,
quanto a solípedes e material.
Chamado às cadeiras do poder, em junho de 1901, um ministério
regenerador, em que, como sucedera em 1893, a pasta da Guerra foi
sobraçada por Pimentel Pinto, encontrou em vigor a organização de
1899, da qual, em alguns pontos, tivera ensejo de mostrar-se discordante, com as suas disposições, além do compromisso que, formalmente, tomara, perante o exército e o País, de anular a celebérrima
base 17. a daquele diploma, visando a perequação das promoções, à
entrada no generalato.
Não extintas, mas atenuadas em 1901, as más condições financeiras
da Nação, estando a bom caminho as negociações, para o convénio com
os credores externos, nos termos que foram expressos pela conversão
de 1902, o ministro, não se achou tão peiado, como de 1893 a 1896,
para acomodar a organização do exército, às exigências da defesa do
País, tal como, geralmente, se preconizava.
Nestes termos, começou por acordor com o ministro da Marinha,
na separação dos serviços de torpedos fixos e móveis, aqueles revertendo para o Ministério da Guerra, ocupando o edifício e instalações de
Paço de Arcos - que- dele eram -,
o 2.0 continuando no Ministério
da Marinha, indo instalar-se em Vale de Zebro.
Era, então, muito vária, nos países estrangeiros, a organização
destes serviços; com efeito 2 critérios podem defender-se: tê-los unidos,
como se fez em 1892, porquanto o de torpedos fixos não dispensa
barcos e pessoal tendo de ser instruído, em exercícios marítimos, ou
isolá-los, com o argumento invocado em 1901, de que o r. o tem de
ligar-se com o serviço das baterias de terra, que lhes protejam as faixas,
e, portanto, em Portugal, onde essas baterias são guarnecidas com
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pessoal do exército de terra, ao Ministério da Guerra devia pertencer o
serviço e, à arma de Engenharia, as respectivas tropas.
O Decreto de 29 de Novembro de 1901 criou, pois, uma Companhia de torpedeiros.
Dias depois, em 7 de Dezembro, chegava a vez de pôr termo à
completa ausência de tropas de praça, nascendo, então, as companhias
de sapadores e telegrafistas de praça; para mais fácil e rápida criação
daquela, se transformou a 4.a companhia de sapadores do regimento de
engenharia.
Julgada irrealizável a constituição, ao decretar-se a mobilização,
de 4 divisões de reserva, hipótese em que assentava, como dissemos, a
organização de 1899, preferível pareceu, em vez de 8 divisões, das
quais 4 utópicas, organizar o exército com 6 divisões, todas com o
mesmo efectivo, em pé de paz e a elevar em pé de guerra.
Como tal, as companhias de sapadores mineiros, sendo divisionárias elevaram-se a 6, não sofrendo acréscimo as tropas estranhas às
divisões. O regimento, só existente em pé de paz, como unidade administrativa, continuou a ter-por
Decreto de 24 de Dezembro
ro companhias, porque, em lugar das de condutores e de depósito passaram a
existir, no papel, mais 2 e, efectivamente, mais 1 de sapadores.
Os condutores voltaram - sem grande razão - a repartir-se pelas
companhias com parques, que - aliás - também possuiam as de sapadores; para o serviço das reservas, juntou-se, apenas, aos oficiais do
E. M. do regimento, um 2.0 ajudante.
O quadro seguinte indica resumidamente os efectivos cm tempo de
paz das unidades criadas pela organização de 1901 (Ministro Pimentel
Pinto), última da Monarquia.
Em matéria de tropas da arma, ao exposto se limitaram as providências decretadas pelo Governo, que esteve nos Conselhos da Coroa,
de Junho de 1900 a Outubro de 1904.
A este, sucedeu um ministério progressista, em que a pasta da
Guerra voltou a ser confiada ao ministro Sebastião Teles, assim se
verificando, em toda a sua pureza, o regime chamado «de bascula», ou
«de alcatruzes».
Encontrando cm vigência, uma organização cm moldes, ou subordinada a princípios, absolutamente contrários ao seu modo de pensar
- 6 e não 4 divisões activas - a situação do ministro foi embaraçosa,
porque tal importando para tudo, o único expediente aceitável seria
c=
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reverter de fond en comble, ao decretado em 1899, levando a extinguir
unidades e outras supressões, que, naturalmente, não seriam bem aceitas pelo exército.
Abstendo-se, prudente e inteligentemente, de entrar nesse ingrato
caminho, nas Ordens do Exército, publicadas de Outubro de 1904 a
Março de 1906, em que caíu o Ministério, que acompanhou, durante
todo este tempo, não há menção de qualquer providência, alterando o
número ou a composição, das tropas seja de que arma for. Abundam
os diplomas, visando a instrução, que assim se verifica ter-lhe merecido
os maiores cuidados, e a administração do exército, em que, com proveito, se legislou.
De 21 de Março a 19 de Maio de 1906 - 58 dias - foi Pimentel
Pinto o ministro da Guerra. Não teve tempo de, a qualquer respeito,
denunciar quais seriam os seus propósitos.
Sucedeu-lhe, o ministro Vasconcelos Porto, sob a presidência de
João Franco Castelo Branco, e assim se interrompeu o «rotativismo»
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vindo - pode dizer-se - desde 1871, em que com o 1.0 ministério presidido por Fontes Pereira de Melo, se iniciára. À vida deste gabinete
põe termo o abominável crime de I de Fevereiro de 1908.
Decorreram 21 meses sem que, como vinha sucedendo, desde 24 de
Dezembro de 1901, em tropas se produzisse qualquer modificação.
Tem o facto plausível explicação. A proposta submetida ao Parlamento para a criação do «Supremo Conselho de Defesa Nacional»
- bastaria a sua apresentação - mas expressou-se, no respectivo relatório preambular, o propósito de entregar, a esta entidade, o estudo de
quanto importasse para melhoria das Instituições Militares e uma das
maiores conquistas seria pô-las a coberto da daninha política, que tanto
as vinha prejudicando.
Quer em matéria de organização, quer de recrutamento, com ela
fatalmente se ligando, o Supremo Conselho, só constituído definitivamente em 1907, se ocupou, por certo com inteligência e patriotismo.
O Conselho, sendo louvável pela iniciativa, compôs-se por modo a
ter urna mecânica tão complicada, que, dos projectos elaborados, não
houve tempo de resultar coisa útil. Em I de Fevereiro de 1908, não se
ultimara a discussão de qualquer dos elaborados.
O conhecimento - que nos não é estranho - desses projectos, dirigidos já a EI-Rei D. Manuel, corno presidente que era do órgão que os
elaborou; urnas extensas e conceituosas declarações de votos apensas, e,
ainda, o facto de, por fontes várias, sabermos quão alevantados foram
os termos, em que decorreu a sua discussão, fazem-nos lamentar, que o
abandono do poder do Ministério franquista tivesse por consequência
anulado os frutos, que se desenhavam propícios de uma iniciativa, que
levara a pôr-se, em devido pé e termos, o melindroso tema da defesa nacional, a que se prende o da organização das forças, às quais incumbe.
EI-Rei D. Carlos presidiu à sessão inaugural, realizada em uma
sala do Arsenal do Exército, à falta de uma, como hoje existe,
no Ministério da Guerra, denominada - salvo erro - «dos altos
comandos».
O ministro Vasconcelos Porto, não porque se regressasse ao rotativismo, mas por outras circunstâncias, foi rendido pelo General Sebastião
Teles que, em 3 gabinetes sucessivos, no último dos quais, assumindo
a presidência, geriu a pasta da Guerra, até Maio de 1909.
O gachis parlamentar, que derivou da Constituição da Câmara dos
deputados, eleita em 4 de Abril de 1908, tornou absolutamente estéril

33

AS TROPAS DE ENGENHARIA NO REGIME DE EXÉRCITO PERMANENTE

- assim pode classificar-se - a obra dos Governos, que com ela tiveram de defrontar-se e, assim, não só os referidos, mas os que se lhe
seguiram, em que foram Ministros da Guerra o General Elvas Cardeira,
até 22 de Dezembro e o Coronel José Matias Nunes, até Junho de 1910,
não introduziram
qualquer
alteração
nos diplomas
orgânicos
do
exército.
O General Cardeira fez imprimir umas «Bases para a reorganização do exército - Proposta de lei que tencionava apresentar ao Parlamento».
Partindo da hipótese de haver, em pé de paz, S divisões - talvez
pelo critério de ser média aritmética das preconizadas pelos seus antecessores - julgava necessário, quanto a tropas de engenharia:
Grupo de telegrafistas, com 2 companhias de campanha e I de
praças;
I Secção de telegrafia
sem fios;
I Secção de aerostação;
I Grupo de pontoneiros,
com 3 companhias, sendo I com S secções
de pontes divisionárias;
S Companhias de sapadores mineiros;
I Companhia
de sapadores de praça;
I Companhia
de torpedeiros;
I Companhia
de caminhos de ferro;
I

Os grupos de telegrafistas e pontoneíros, teriam anexa uma companhia de condutores, com oficiais almoxarifes.
O exército de reserva conteria S companhias de sapadores mineiros
e uma de telegrafistas de campanha.
Completa foi a inércia do último Governo da Monarquia, em que
geriu a pasta da Guerra o General Raposo Botelho.
Assim, damos por findo o relato, a que nos propusemos e que no
título definimos.
Em 2S de Maio de 19II, um decreto com força de lei, do Governo
Provisório, proclamando
a morte dos exércitos permanentes,
ousadamente apelidados «instituições liquidadas, que fizeram o seu tempo»,
adoptou para a organização do nosso, o sistema miliciano, figurino
suíço, apenas modificado por se manter o quadro do Generalato, que
naquela Nação não existe. Fortes motivos - o que não quer dizer
motivos legítimos - terão sido a determinante da excepção.
3
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A mão de obra na zona tórrida
Pelo Cap. de Eng.s

MANUEL

BARBEDO

DE MAGALHÃES

A rápida industrialização do mundo moderno é incompatível com
adiamentos sucessivos da resolução de qualquer problema nacional,
exigindo medidas oportunas e corajosas a tempo de evitar subversão.
A propaganda e os actos anticolonialistas, que têm ido até ao exagero
e ao erro grave, sob o ponto de vista europeu, são novos factores que
também impõem aos países coloniais - ou com províncias ultramarinas - a valorização dos seus recursos humanos, a revigoração da solidariedade entre populações diferentes sob a mesma bandeira, e o melhor aproveitamento dos recursos naturais acompanhado de uma subida
do nível de vida.
Ora todas as reformas visam como objectivo final beneficiar o
homem e têm como base o mesmo homem o qual figura em todos os
problemas, todas as equações, visível ou implícito. Conforme o seu
nível intelectual, formação e função o homem será o criador, organizador, director e executante de qualquer plano. Ora, quando se trata da
valorização de territórios equatoriais é, tem-se dito, que os «mais belos
Planos são aniquiladJos ou prejudicados pela d~ficuldatk em obter boa
mão de obra». Será assim mesmo ou apenas nós, os brancos, pretendemos encobrir a nós próprios a falta de engenho, de conhecimentos, de
real vontade?
No breve estudo que pretendemos fazer da questão da mão de obra
vamos procurar eliminar muitos dos factores que a dificultam, tais
como propagandas nacionalistas, religiosas, raciais e libertárias e analisar o problema num meio muito restrito, com poucas variáveis, dependentes ou independentes. Procuraremos apenas uma solução particular e, se a conseguirmos, por satisfeitos nos damos. O meio limitado,
restrito, bem conhecido que escolhemos foi a província de S. Tomé e
Príncipe, pequena, cortada pelo equador, deserta quando foi descoberta,
bem portuguesa e que, com altos e baixos na sua prosperidade, é actualmente uma bela fazenda que nos honra.
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Qual é o problema principal desta província? O da mão de obra,
ainda sem solução condigna.
Anima-nos, a acreditar na possibilidade de se chegar a um resultado
satisfatório e duradouro, a observação de vários factos, históricos e da
actualidade, especialmente a constituição do Brasil e a preservação da
sua unidade, a colonização de Timor e o que se passa actualmente na
índia Portuguesa.
O Brasil, com território mais vasto que os Estados Unidos da América, contrasta, pela sua unidade, com 'as numerosas repúblicas sul-americanas de origem espanhola.
Pela assimilação completa e sem
reservas dos indígenas, patenteia uma colonização sui generis. E se
quisermos ver esta grande nação por meio de olhos estrangeiros sirvamo-nos, por exemplo, da obra de Stefan Zweig e) onde se faz justiça e se aprecia a acção civilizadora que a criou e lhe deu os fundamentos para um futuro que se antevê brilhante. O Brasil, continuação
de Portugal no espaço e no tempo, mantém íntegro o espírito português
e bastaria para coroamento de uma grande obra de colonização.
Timor, na época áurea das navegações, foi ocupada por missionários e a sua história mostra uma constante colaboração entre indígenas
e portugueses até que a invasão japonesa na segunda grande guerra
permitiu demonstrar de maneira épica, quanto a assimilação é real e
que os indígenas, são, verdadeiramente, bons portugueses.
Por último, vejamos a índia Portuguesa, de onde têm partido para
várias partes de Portugal, indianos de todas as categorias sociais, gozando, de direito e de facto, das mesmas regalias que os outros portugueses. A sua fidelidade à Mãe-Pátria, que resiste admiràvelmente às
solicitações da colossal União Indiana, por si só bastaria para demonstrar a excelência dos métodos portugueses de ocupação.
Nestes três exemplos de que nos servimos para justificar o optimismo com que encaramos o problema proposto (a mão de obra na
zona tórrida), um dos confins da Ásia, outro da América do Sul e outro
da índia, nestes três exemplos, dizemos, interessa-nos o que eles têm
de comum e que é a forte solidariedade actual entre indivíduos muito

(')
195 I.

Brasil, Pais do Futuro,

Stefan Zweig -

Livraria Civilização, Porto,
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diferentes intelectual e fisicamente que, durante milénios, se ignoraram
mutuamente.

*
A província de S. Tomé e Príncipe é constituída actualmente pelas
ilhas de S. Tomé e do Príncipe, algumas ilhotas desabitadas e o território de S. João Baptista de Ajudá, uma fortaleza antiga encravada na
colónia francesa do Dahomé. As ilhas foram descobertas sem habitantes cerca de r470 e começadas a povoar com êxito vinte anos depois,
especialmente com negros escravos e degredados. A indústria do açúcar foi a primeira razão deste povoamento e as condições excepcionalmente favoráveis para ricas culturas fizeram com que, desde o princípio
esta província fosse uma típica colónia fazenda. A sua situação geográfica permitiu-lhe ainda servir de base à navegação entre a metrópole
e o Oriente e também de entreposto de escravos que transitavam da
África para as Américas.
O comércio de escravos e a produção agrícola fizeram a prosperidade das ilhas. Em r8ro a abolição do tráfico de escravos, começou a
afectar a sua economia que, totalmente baseada na escravatura, se foi
atrofiando sucessivamente atingindo a crise final em r876 quando acabou o regime transitório iniciado em r869, durante o qual os escravos
libertos trabalharam como assalariados dos antigos patrões.
Resolveu-se a crise pelo sistema que se entendeu ser mais fácil: a
importação de trabalhadores de Angola e Moçambique com contrato
de trabalho de duração limitada. Mas a tradição e hábito de ter escravos, junto a uma fiscalização por vezes insuficiente, tem dado lugar a
abusos por parte dos patrões e contratos de dois anos chegam a tornar-se vitalícios.
Conforme dizem os ilustres escritores Henrique

Galvão e Carlos

Selvagem (1):
«Os [acto« mais notáveis do panoram,a demográfico de S. Tomé
e Príncipe _ Província essencialmente agrícola, em que domimam a
grande altura, 'as grandes propriedarks, exploradas por empresas ou ~'n-

(') Império Ultramarino Português, Henrique Galvão e Carlos Selvagem Empresa Nacional de Publicidade, Lisboa, 1951.

38

REVISTA DE ENGENHARIA

divíduO's dos quais uma granlk
pole,

MILITAR

parte tem sede au residência na metrô-

são:

A existência de uma papulaçãa flutuante de trabalhadores
imigrados (uma pequena parte definitivamente)
e cuja número' varia
conforme um complexo de circunstâncias também variáve'is.
2. o A fixação de uma papulaçãa nativa, em terras próprias e nitidamente ~narkpf)áveis ao regime de trabalha das grandes propriedades
agrícolas.
3. o - A desproporção dos sexos - 'enorme entre a parte imigrada
da papulaçãa .
... Os únicas problemas pendentes são quiçá de ardem demográiica,
na persistente e cuidadoso esjorço de levar a sua populaçãO' indígena a
adquirir hábitos de trabalhO' e elevar a seu nível de vida».
Estão postos os problemas, impõe-se resolvê-los, depois de se conhecerem as origens ou causas da actuação presente.
A população da, província é, segundo o censo de I940:
I. o _

Negros
Brancos
Amarelos
Indianos
Mestiços

,
,

', .. ,

"
.
.
.
, '

"

,

,

56.670
995

I3
I2
2·794

Nos negros, cerca de 27 milhares são trabalhadores
imigrados e
3 milhares descendentes de angolares que em I540 se salvaram da morte
e da escravidãb refugiando-se em S. Tomé, que atingiram a nado por
ocasião de um naufrágio.
Esta estatística
mostra-nos
uma percentagem
pequeníssima. de
brancos (I,6%) IJI que pode ser lísongeiro considerando como tão poucos
são suficientes para a obra, inegàvelmente grandiosa, que se tem feito.
Mas sente-se que este número tem de ser multiplicado.
Quanto aos trabalhadores
negros de Angola e Moçambique, que
constituem quase metade da população da Província, embora recebam
modestos salários, trata-se de mão de obracara
se atendermos ao fraco
rendimento, às viagens, ao tempo de adaptação e instrução e aos óbitos
dos inadaptados, Como acabar com este sistema de trabalho que não
goza das simpatias dos governos das províncias fornecedoras de traba-
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lhadores e por vezes, devido, aos abusos, ainda apresenta certos vestígios
de escravidão?
Os naturais da província, negros, odeiam o trabalho, corno resultado da recordação da escravatura.
Descendentes, ainda que longínquos de escravos, têm corno ignomínia o trabalho manual cuja ideia se
associa sempre à de escravatura, TlIUlIl horror ancestral.
Mestiços, orgulhosos dos seus ascendentes brancos, entendem que
o trabalho manual é próprio de negros.
Brancos, nem pensar em trabalho manual em semelhante clima;
e, mais que o clima, impossibilita-os do trabalho, a sua dignidade de
brancos, o seu prestígio de patrões. E não são de mais para cargos de
direcção.
Enfim, a pretos, brancos e mestiços o trabalho manual é odioso.
E a imigração de trabalhadores
vai continuando.
Parece - ou melhor, é sem dúvida nenhuma - muito difícil incutir nos naturais hábitos de trabalho, conforme preconizam os colonialistas atrás citados.
Difícil, sim, mas não impossível conforme se
poderá concluir do desejo que em geral os nativos têm de ocupar cargos públicos e do facto de os forros, noutros tempos, se agruparem em
irmandades para se ajudarem mutuamente na coilheita do café, apesar
de nunca se assalariarem.
Aqui luz a primeira esperança de encontrar
o caminho para a substituição da mão de obra de imigrados por mão
de obra local. Com efeito, os naturais aceitam de bom grado e procuram os empregos públicos porque tendo-os se aproximam dos brancos
e se prestigiam. Também se ajudavam
mútuamente
porque assim,
aquele que num dia poderia parecer escravo, no dia imediato parecia
senhor: não havia desonra.
Interpreta-se
assim o horror ao trabalho manual considerando-o
mais como consequência dum estado psicológico determinado do que
de preguiça.
Conhecida, ou pelo menos presumida, a principal causa
deste horror ao trabalho, estamos no bom caminho para o eliminar: a
primeira etape consistirá em prestigiar o trabalho manual.
Isso não se tem feito. Os nativos vêem milhares de trabalhadores
chegados de terras estranhas, afastados das famílias e do seu meio natural, sem mulheres, consumindo-se numa constante saudade que os
depaupera e por vezes conduz ao suicídio, trabalhando
sem honra e
sem proveito.
Os que regressam às suas terras, ao fim de anos de trabalho, quase todos vão tão pobres como vieram.
Isto não prestigia o
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trabalho aos olhos dos nativos. Se foi uma solução boa por ocasiao
do fim da escravatura é actualmente um anacronismo que deve acabar:
Prestigiemos o trabalho.
Evidentemente que se pode prestigiar o trabalho por meio de uma
conveniente instrução, por meio de propaganda, dando regalias aos trabalhadores e pagando salários altos. Tudo isso tem importância, mas
no caso presente, não basta.
É necessário que o branco se dedique aos trabalhos manuais também e essa será a forma mais convincente, mais humana, que mais profundamente impressionará os nativos e acabará, em curto prazo, por os
fazer esquecelr de que «o trabalho é própria' de escravos». Nos exércitos
com soldados negros estes não só se sentem honrados em servir sob as
ordens de brancos, como passam a ser colaboradores dedicados e chegam a ser promovidos a cabo e até a oficial, pelo menos nas províncias
ultramarinas portuguesas.
Para os brancos darem o exemplo é preciso criar um quadro de
trabalhadores escolhidos, que façam subir os nativos à dignidade de
trabalhadores e não desçam eles à indignidade da ociosidade ou abuso
da força. Isso é outro problema cuja solução nos parece possível e sem
outras dificuldades além das necessárias para o tornar atraente.

*
A experiência seria feita, em ponto pequeno, na ilha do Príncipe,
por exemplo. Esta ilha tem apenas a área de II4 km2 e uma população de 3.I08 habitantes.
A sua situação permitiria discreção e sossego
durante a experiência e nenhuma catástrofe adviria no caso de malogro.
Já aí, em I908, se fez outra experiência, coroada do melhor êxito.
Consistiu em extinguir a doença do sono, matando todos os exemplares
da mosca tsé-tsé, seu transmissor, que nela existiam. Quem não duvidaria da possibilidade de exterminar tantas moscas dispersas num país
onde abundavam as matas impenetráveis?
Em I9S6 novamente apareceu a mosca tsé-tsé na ilha e novamente
será exterminada, para honra nossa.
Por que não fazer já a experiência de pôr brancos a trabalhar para
exemplo de nativos?
Cuidadosos estudos terão que se fazer primeiro para estabelecer
um programa.
Depois a preparação de um contingente de brancos mi-
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litares ou militarizados, sob uma disciplina severa, consentida livremente e conhecedores da importância das suas funções.
Uma missão científica, autora das regras a aplicar na experiência,
velará constantemente pelo rigor da sua execução e cuidará de manter
o vigor físico dos trabalhadores.
Previamente terá estudado da maneira
mais profunda, as influências do clima sobre os homens brancos europeus, no sentido de preservar os trabalhadores brancos de qualquer
degenerescência ou enfraquecimento físico ou intelectual.
A temperatura,
a humidade, os ventos, as radiações luminosas
visíveis e invisíveis, as radiações telúricas e cósmicas serão estudadas
em si e nas suas variações, no sentido de limitar os seus efeitos no que
se afastam do habitat dos europeus e assim, ao mesmo tempo que se
procura educar os nativos, faz-se uma tentativa de adaptação perfeita
do homem branco à zona tórrida sem perda das suas qualidades rácicas.
Seguindo este critério a vida de família e de sociedade manter-se-á
na ilha do Príncipe. As habitações terão, por exemplo, o ar condicionado, ou até o ambiente condicionado, pois se admite a correcção artificial de radiações deficientes ou superabundantes.
Os trabalhadores estarão integrados num sistema de Taylor, um
toylorismo moderno. A aplicação deste processo visará sobretudo a
defendê-los; afastar-se-á para segundo plano a ambição de um rendimento óptimo de trabalho.

*
Nisto consistiria a expenencia, cujos ensinamentos, colhidos em
alguns anos, se poderiam aplicar na ilha de S. Tomé, na Guiné e nas
outras províncias.
Ninguém ignora que os negros são susceptíveis de atingir o mais
elevado grau de civilização e disso temos exemplos no nosso Império.
Está de acordo com uma das nossas normas de colonização elevar os
povos atrasados ao nosso nível e portanto o que agora se pretende fazer
está conforme a 'nossa tradição. E também se harmoniza com programas da UNESCO e tem analogia com medidas por esta postas em prática em várias partes do mundo.
Por isso é presumível que o seu apoio seria concedido se lhe fosse
solicitado.
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Acreditamos não ser necessária nem desejável a intervenção da
UNESCO tanto mais que o custo da experiência não deverá ser incomportável.
Se nos lembrarmos que se gastaram verbas desta ordem de grandeza em:
Estádio Nacional
.
Cidade Universitária de Coimbra .
Obra do Palácio Foz
..
Obras dos Paços dos Duques de
Bragança
.

76 milhares de contos
98 milhares de contos
20 milhares de contos
7 milhares de contos

fàcilmente nos convenceremos de que, embora o empreendimento em
causa venha a ter grande projecção futura, os recursos que exigirá não
saem fora do comum e mesmo do modesto.
Considerando os esforços que fizeram e fazem os povos que não
têm colónias para as obter, mesmo com outro nome, os subterfúgios
de que se servem, os recursos imensos que dispendem, parece-nos pequeno o sacrifício que requer o plano esboçado.
Pelo menos, de uma tentativa séria, começada e continuada em
bases científicas, nada de mau poderá resultar. O nosso passado bem
justifica e o futuro exige que, em prol do Império, usemos processos
dignos da era atómica.

•
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•
•
•
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•
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DE

100

DE

EXPERIENCIA

PREFERIDA
COIMBRA

Elementos

para a execução
Pelo Cap. de Eng,"

EURICO

de destruições
FERREIRA

GONÇALVES

A minha nomeação para professor interino da 7. a Cadeira dia Escola
do Exército no princípio do ano lectivo de 1955/56 proporcionou-me a
oportunidade de executar um trabalho de reunião de elementos vários
sobre a execução de vários tipos de destruições, os quais por se encontrarem dispersos por vários livros, apontamentos e revistas, ou por não
estarem traduzidos em português, eram de difícil consulta ou divulgação.
A publicação do resultado desse trabalho não pretende apresentar
qualquer novidade, pois os elementos que a seguir se publicam são
certamente, pelo menos na sua maior parte, conhecidos da maioria dos
oficiais de Engenharia.
Com ela pretende-se apenas poupar aos mais
novos ou menos experimentados nestes assuntos, o trabalho, nem sempre
fácil, de procura de elementos que ainda não estão regulamentados entre nós, se possível, contribuindo com o trabalho feito para a sua futura
regulamentação.

Destruição

I -

Aços perfilados

Pkg.=0,027
2 _

de peças metálicas

xA cm"

Cabos, oarões, vergalhões e correntes

Pkg.=o,072XA

cm"

Só para diâmetros inferiores a I 1/2", ou quando se não disponha.
de explosivos plásticos. Noutros casos empregar P=0,o27A.
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3a) -

b) -
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Regras práticas a observar
O explosivo deve ser colocado em perfeito contacto com a
peça a destruir:
-

empregM' explosivo plástico;
uma ligeira camada de ar reduz o efeito da carga grandemente:

-

empregar óleo, massa ou pasta adesiva
amarrar o explosivo à peça a destruir.

para ligar e

O explosivo deve ser colocado em contacto com todos os elementos do perfil a destruir, e segundo a desejada secção de
corte.

c) -

A carga total do explosivo a empregar segundo urna secção
de corte deve ser repartida pelos vários elementos dessa
secção, proporcionalmente
à sua área.
d) - O corte de ferros perfilados de pequenas dimensões pode fazer-se aplicando cargas apenas de lado.
e) - O corte de perfilados de grandes dimensões ou de perfis compostos deve fazer-se distribuindo a carga total a empregar
em duas metades, as quais constituirão. um binário. A carga
total não é aumentada pelo facto de se dividir em duas partes. As duas partes da carga total devem ser escorvadas
separadamente
e aos dois oircuitos deve ser lançado fogo
simultâneamente.
f) - As cargas a empregar em perfis de secção recta fechada, devem ser colocadas de preferência no seu interior,
g) - Quando. o formato de um perfil composto não permita a conveniente colocação das cargas deve ser aumentada a carga
total fazendo para tal uso do bom senso.
.
h) i) -

As cargas em binário, destinadas ao corte de cabos, varões,
etc., devem ser afastadas de 15 a 20 cm.
Para o corte dos seguintes elementos, empregar as cargas de
T. N. T. ou plástico que se indicam:
Carris até 38 kg. [i«. 1.
Carris de mais de 38 kg./m.

1.

.
..

0,5 kg.
I,O

kg.
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Agulhas de o. f. ..
Cruzamentos de o. f
Crossimas de o. f.
Obstáculos de b. A

Destruição
I -

2 -

3a) b) -

c) -

d) -

e) -

..
.
..
..
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0,5 kg.
0,5 kg.
1,0 kg.
Ver desenhos

de peças de madeira

Cargas interiores
Cargas exteriores
Regras práticas a observar:

..
..

Pkg.= 3 Dm2
Pkg.=I9 Dm2

«D» representa o diâmetro, ou a menor dimensão transversal
da peça a destruir.
As cargas interiores devem ser colocadas num furo feito paralelamente à maior dimensão transversal da peça e deve
fazer-se o seu atacamento com terra molhada, argilosa, etc.
As cargas exteriores devem colocar-se bem em contacto com
o contorno da peça, e segundo a maior dimensão da secção
transversal.
Urna árvore ou poste de madeira vertical, cairá para o lado
onde é colocada a carga se outros elementos não influirem
nesta queda.
Para a produção de abatises, as árvores devem fazer-se cair
para o meio da estrada a fim de a bloq uearem, As cargas
devem colocar-se do lado de aproximação
do inimigo.
As cargas devem ser inferiores às necessárias para o corte,
do forma que as copas fiquem parcialmente
ligadas aos

socos.
Destruição de peças de betão, e betão armado,
pelo emprego de cargas de pressão
I Cargas de pressão, são aquelas que se destinam a provocar a
destruição de determinados elementos resistêntes das construções, devido
à acção de um esforço de pressão superior àquele que elas podem suportar por flexão. Devem ser colocadas tanto quanto possível a meio vão
c directamente sobre os elementos a destruir.
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a empregar:

H=altura
da peça em metros, incluindo o pavimento.
Te=espessura em metro-s.
3a) b) c) d) -

e) f) -

g) -

Regras práticas:
Deve empregar-se sempre um atacarnento mínimo de 25 cm.
Na falta de atacamento aumentar a carga em mais 'l , P.
Quando uma ponte tem vigas de diferentes dimensões, deve
fazer-se o cálculo separadamente para cada viga.
QuandO' não for possível colocar as cargas directamente sobre
as vigas extremas de uma ponte, devem colocar-se o mais
próximo possível destas posições sem que seja necessário
aumentá-las.
Uma carga de pressão quebra a peça no ponto em que é aplicada, ou então quebra-a ou destrói-a nos seus apoios.
Estas carr-gas não são calculadas para co-rtar os varões de betão armado.
Estas são apenas desligadas do betão, o qual
é removido, e desta forma a peça deixa de poder resistir a
esforço de flexão.
A carga, geralmente destrói um comprimento de betão igual

a
h) -

2

H.

Não é necessário o emprego de cargas especialmente
das a destruir o pavimento da ponte.

destina-

Destruição de alvenaria, betão, betão armado, terra, madeira,
rocha, etc., pelo emprego de cargas de rotura

I Cargas de rotura, são aquelas que se destinam a provocar a
destruição de determinados elementos resistentes das construções, provocando a sua rotura por meio de cargas que removem o material dte
que esses elementos são feitos. Estas cargas podem ser interiores ou
exteriores e ter O'Unão ter atacamento.

ELEMENTOS

2 -
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Fórmula a empregar:
Pkg.=8
(adicionar
20 kg.).

IO%

R3 K C

quando

a carga obtida

for inferior

a

R=raio de rotura em.
K=flactor variável com o material.
C=coeficiente
de atacamento.
Ver tabelas para valores de K e C.

Regras práticas:

3a) -

b) -

O raio de rotura, que é a dimensão dentro da qual todo o material fica destruído ou é deslocado, deve ser igual à espessura da peça a destruir para cargas exteriores, e a metade
desta espessura para cargas interiores.
Quando é necessário destruir completamente .um pilar comprido ou um muro da espessura R e comprimento, W, o
W

número de cargas a empregar é dado por N=~.
Quando o número N obtido por esta fórmula não, é
inteiro, e a parte decimal é inferior ao valor de R não é necessário adicionar outra carga. Se esta parte decimal é
igual ou superior a R deve juntar-se outra carga.
Execução

de cortaduras

em vias de comunicação

A execução de cortaduras em vias de comunicação tem por fim a
criação de um obstáculo que impeça a passagem de viaturas de determinadas características.
Conforme o tipo de viaturas que se pretende
deter assim devem variar as dimensões do obstáculo a criar. Para os
carros de combate actualmente existentes, esse obstáculo deve ter em
média 2,40 m. de profundidade e 7,50 m. de largura. A inclinação dos
taludes da cortadura deve ser tal que impeça la sua transposição por
viaturas todo o terreno (300 a 600). O obstáculo deve ser criado a toda
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a largura da via de comunicação incluindo bermas e valetas e deve ser
dificultada a sua remoção, colocando no seu interior e à sua volta, armadilhas, minas A. P., redes de arame farpado, etc. A localização da
cortadura deve ser tal que se tome difícil ao inimigo assinalá-la com
antecedência, que não seja possível torneá-la e que se provoque a maior
perturbação possível à circulação das viaturas inimigas: a seguir a uma
curva apertada, em cruzamentos importantes, em troços de estrada, em
aterro elevado, em escavação de taludes ásperos, ou em meia encosta de
grande inclinação, etc.
Cargas preparadas

I -

de

Furos alternados

de

com antecedência
1,50

e

2,10

m. de profundidade,

espaçados

m.
- Cargas de 18 kg. de explosivo nos furos de 1,50 m. e de 36 kg.
nos furos de 2,10 m.
_ Produz uma cratera com as dimensões aproximadas de 2,40 m.
de profundídade,
7,50 m. de largura
e um comprimento que excede
2>40 m. para cada lado dos furos extremos.
_ Deve ser 'feito o lançamento de fogo simultâneamente
a todas as
1,50

cargas.
As cargas devem ser bem atacadas.

2 -

Cargas preparadas

com urgência

- Furos de igual profundidade, espaçados de 1,50 m.
_ Cargas correspondentes a IS kg. de explosivo por metro de profundidade.
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_ Produz uma cratera com uma profundidade de 1,5 vezes a profundidade dos furos e uma largura de 5 vezes aquela profundidade e um
comprimento que excede em cerca de 2,{0 m. os furos extremos.
Os taludes da cratera têm inclinações variáveis com a natureza do
terreno, entre 30° e 60°.
_ Deve ser feito o lançamento
-

As cargas devem

Soe["

de fogo simultâneo a todas as cargas.

bem atacadas .

~.:~~~__.~~~~~~
.':'.'
.:.....
:.~'
'.::'::.:
......
;~;/;~~;;io~:;,~
:;;;,:.,
)..~~;,;_;~~

......

3 - Cargas colocadas em aquedutos
_ A fórmula

a empregar

para

.
a determinação

das

cargas

a

aplicar é:

Sendo P a quantidade
em metros.
_ Quando

D<

profundidade.
_ As cargas
D

<

explosivo

em kg. e D a profundidade dia; carga

1,50 m. empregar

devem

cargas de 15 kg. por metro de

ser espaçaldas de 0,8 D,

1,50 em que o espaçamento

excepto

quando

se mantém constante e igual a 1,50 m.

_ Todas as cargas devem ser colocadas contra o tecto do aqueduto
e bem atacadas.
Cargas A e B
Cargas C
Cargas D

=

P
10 D2 = 202 kg.
P = 10 D2 = 58 kg.
P = IS D = 10 kg.

A-B = P-C = 4/5 D = 3,60
C-D
= 4/5 D = 1,90
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6.00

,

+-

3.60

Destruição
I _

d.oo

".00

lo- 1.90 +- 3.60

II ~
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Encontros

-+

de encontro

de espessura igualou

de pontes
inferior a 1,50 m.

Empregam-se cargas de I8 kg. em furos de I,50 m. de profundidade, afastados I,50 m. dOI paramento exterior do encontro, e espaçados
também
2 -

de

I,50

m.

Encontros

de espessura superior a 1,50 m.

_ Calcular as cargas empregando a fórmula para cargas de rotura.
_ Colocaras cargas encostadas a0' paramento interior do encontro,
e a urna profundidade igual à espessura do encontro,
_ Podem empregar-se cargas interiores nos encontros, fazendo a
sua colocação em furos abertos n0' paramento exterior.
3-

Encontros

de grande altura (> 6 m.)

Empregar duas cargas em binário, uma junto à base do paramento
exterior, outra no aterro, conforme se indicou anteriormente.
Destruição

dos pevimentos

des vies de comunicação

_ Normalmente as vias de comunioação apresentam-se com pavimentos flexíveis ou rígidos. a não ser que se trate de vias de comunicação apenas constituídas pelo terreno natural simplesmente consolidado
(estradas de terra).
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- A abertura de furos para a colocação das cargas para execução
de cortaduras tem portanto de ser precedida da destruição dos pavimentos, os quais pela sua resistência dificultam a execução dos referidos
furos.
- A destruição destes pavimentos, utilizando explosivos, faz-se empregando cargas superficiais de roo gr. de explosivo por cada centímetro
de espessura do pavimento.
- Estas cargas devem ser atacadas, devendo o atacamento ter uma
espessura minima igual ao dobro da espessura do pavimento a destruir.

Princípios

a observar

na destruição

de pontes

r - A destruição de uma ponte pode ser preparada com antecedência, ou executada em circu:nstâncias de urgência. O primeiro caso verifica-se normalmente em zonas da retaguarda atendendo q UJaI!1tOl possível
à economia de explosivos, e exige trabalho de conservação das cargas e
dos circuitos de lançamento de fogo. Nesta situação não é normalmente
de recear a interferência do inimigo e dispõe-se de tempo, para calcular
e preparar cuidadosamente a destruição, empregam do-se sempre que possível cargas interiores e ataoarnentos perfeitos.
O segundo caso verifica-se normalmente na zona de combate, onde
a consideração da rapidez é mais importante que a da economia.
2 A economia de explosivos e de tempo aconselha a escolher cuidadosamente os pontos vulneráveis de uma ponte para a colocação das
cargas, e a empregar para cada tipo de ponte cargas dos tipos mais adequados. Designam-se por pontos mais vulneráveis de uma ponte aqueles
pontos onde nós podemos empregar cargas mínimas para a obtenção de
resultados máximos.
3 - A destruição completa de uma ponte não é normalmente necessária, e é muitas vezes desaconselhável.
Frequentemente
a destruição
de uma ponte destina-se a criar um obstáculo temporário, e mais tarde
poderemos ter de a. reconstruir se retomarmos a progressão,
Bastará
normalmente destruir um comprimento de ponte superior ao vão máximo que o inirngo pode vencer com o seu material orgânico de pontes
(60 m.). O grau de destruição a executar dependerá portanto da situação táctica, do material de pontes de que o inimigo disponha, do tempo
durante o qual queremos deter a progressão inimiga, consideração de

S2
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mais fácil ou mais difícil para o. inimigo reparar
construir urna ponte, nova, etc,

a destruição

feita

4 - A maneira mais rápida de tomar uma ponte não. utilizável, é
normalmente pela destruição de um ou mais dos seus tramas. A escolha
do tramo ou tramas a destruir deve recair sobre aqueles que forem mais
difíceis de reconstruir pelo. inimigo (o maior, o. mais alto, 0' que leve
mais tempo, o que exija mais material ou mão de obra, etc.).
5 - Numa ponte que' disponha de muitos pilares não será normalmente necessário destruí-los todos. Bastará normalmente destruir pilares alternados para provocar brechas não. vencíveis pelo material de
pontes orgânico.
6 - A destruição dos encontros de uma ponte constitui geralmente
um O'bstácuJo e1iiciebJte.
7 - Na destruição de um tramo de uma ponte metálica de vigas
armadas devem colocar-se as cargas de tall forma que o tramo caia sobre
um doo seus lados, fique tão. torcido, ou quebrado em tantos pedaços,
que não possa ser utilizado pelo inimigo (nem para a reconstrução, nem
como fundação').
O COIl'Íle
de' ambas as vigas principais junto. aos seus
suportes e com cargas símnltâneas não é eficiente porque o. tramo poderá
cair verticalmente e poderá ser utilizado como fundação para um novo
tramo. No caso de se tratar de tramas sobre pilares muito altos poderá
empregar-se este método devendo as cargas ser colocadas seguindo 2
secções rectas localizadas entre 1/3 e 1/5 dOI vão.
8 - Na destruição de um tramo de uma ponte com longarinas metálicas e pavimento de qualquer material assente sobre estas Iongarinas,
bastará executar a destruição das longarinas.
A colocação das cargas
n:as várias 10000galI"ÍI1as
não deve ser feita. junto do mesmo aJPIO~o,mas sim
alternadamente
junto dos dois apoios, No caso de se tratar de uma
ponte de caminho de ferro não é necessário cortar os carris.
9 - Nas pontes de betão armado, cujos elementos resistentes são
vigas rectangulares ou em T, convirá normalmente empregar cargas de
rotura colocadas na parte infetrÍlOlr da ponte junto às faces laterais da viga
a destruir. Estas cargas são difíceis de colocar mas as cargas de pressão
exigem a interrupção do tráfego através da ponte e o seu emprego só é
conveniente em tramos simplesmente apoiados. No caso de uma ponte de
um só vão, é normalmente eficiente a solução de destruir os encontros.
Ia - A 'destruição dias pontes em arco de alvenaria pode sei" feita
pela colocação de cargas de rotura nbI fecho ou nos rins. As primeiras
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são mais fáceis de colocar e empregam-se de preferência nos arcos muirto
abatidos.
As segundas são de mais difícil colocação e empregam-se de
preferência nos arcos sobre-elevados.
São estas últimas as que normalmente se empregam quando se constroem dispositivos permanentes de
destruição.
Em qualquer caso as cargas devem ser colocadas directamente em contacto com o arco resistente e não separadas dele por qualquer espessura do enchimento.
O raio de rotura é a espessura do arco
no. ponto de aplicação das cargas.
II A destruição de ponte em arco de betão armado, geralmente
muito rebaixadas, faz-se pelo emprego de cargas de pressão colocadas
no fecho. Na fórmula P=48 W'T, T é a espessura total da ponte e H
a distância entre o pavimento da poorte e a face imferibr do arco. As cargas devem coíocar-se à distância de 2 H.
12 - A destruição de urna ponte de betão armado, constituída por
aiI'COS de betão armado
sobre os quais descansa o tabuleiro por intermédio de pilares faz-se geralmente pela aplica.çãode cargas de pressão no
tabuleiro, direotamenoe sobre o fecho de cada um dos arcos, e carga de
rotura nos rins de cada arco. Pode aumentar-se a eficiência da destruição provocando simultâneamente
a destruição de um ou de ambos os
encontros,
13 - A maneira mais eficiente de destruir pontes de madeira, consiste em destruir os seus encontros, Elas podem também ser fàcilmente
destruídas com o emprego de explosivos, de preferência nos elementos
resistentes dos apoios que se encontrem debaixo de água. Podem ainda
destruir-se com o emprego de ferramentas corno machados e serras, e
também lançando-lhes fogo depois de regadas com qualquer combustível.
Esta. solução só deve ser empregada quando não seja possível reOOITeT
a outra.
14 - As pontes suspensas podem ser destruídas pelio emprego de
cargas explosivas nos cabos de suspensão, nas torres de suspensão, ou
nas amarrações extremas.
A maneira 'mais eficiente consiste em geral, em destruir as torres
de suspensão.
IS - A destruição de pontes militares flutuantes faz-se geralmente
com grande facilidade. QuaJUdo os apoios flutuantes forem pneumáticos
é fácil esvaziá ...los pelas respectivas válvulas ou a tiro. Quando os apoios
flutuantes forem metálicos podem destruir-se a tiro ou com pequenas
cargas explosivas.
I
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r6 - A desoruiçãb 'de um tramo de ponte Bailey faz-se cortando as
vigas principais segundo uma secção, recta que engloba duas diagonais,
um banzo superior e 11III1 banzo inferior. Os bamzos são cortados com
'/2 kg. e as diagonais com '/4 kg. de explosivo plástico. NOI caso. de
pontes cujas vigas principais tenham dois ou três andares, deve aplicar-se uma. carga adicional de '/2 kg. de explosivo na secção dos dois
banzos inferiores e superior dos dIotisandares.

Princípios

a observar na destruição

de tuneis

Os túneis, quer de estrada quer de caminho de ferro, são pontos
vitais de qualquer rede de comunicações.
Eles podem ser colocados temporàriamenre fora de uso fazendo descarrilar 00 seu interior material
circulante de caminho de ferro, ou provocando no seu interior avarias
ou choques em viaturas auto, sabotando ou levantando os carris ou destruindo o pra vimen to , colocando Il1ÍIlIas 0'11 armadilhas no seu interior,
etc. Em circunstâncias excepcionais poderá ter de se recorrer à própria
destruição do túnel, o que se pode fazer por vários processos:
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Emprego de cargas de rotura nas nascenças QoI arco, QIU a um e
outro lado do fecho conforme o- local que for mais fácil de atingir com
galerias ou poços. Quando a espessura do arco em qualquer destes pontos for muito grande esta solução não é aconselhável,

Cargas de rotura em binário, como se indicam para os encontros de
pontes de altura muito grande (mais de 6 m. de altura) .

Cargas de rotura colocadas no pavimento visto do túriel, na sua
zona superior. Esta solução tem o inconveniente de bloquear o túnel
logo que começa a colocação das cargas.
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Cargas de rotura colocadas à retaguarda do portal de entrada do
túnel. Provoca apenas a obstrução das entradas por desmoronamento
do material do portal e de parte das terras adjacentes.

Cargas de abertura de crateras no pavimento do túnel. Em gooM
apenas 01 pavimento será destruído, tratando-se portanto de uma obstrução temporária e não de uma destruição. No entanto se o revestimento
do túnel fb[' de madeira, 0'11 de outro tipo de material com pouca estabilidade, é de prever que estas cargas produzam a destruição do túnel,
sobretudo se forem colocadas as cargas extremas junto às nascenças.
- O rebentamento de algumas bombas de a viação ou de algumas
viaturas carregadas de explosivos no interior ou à entrada de um túnel
produz normalmente a S/Uadestruição.
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- A melhor solução para provocar a destruição de um túnel, provido de revestimento espesso e resistente consiste em colocar várias fiadas de cargas desde uma nascença até à outra, em furos abertos no referido revestimento.
Deverá existir um rninimo de 4 fiadas de cargas.
O espaçamento entre furos ao longo de cada fiada deve ser igual a .1/4
de profundidade dos furos. Os espaçamentos entre fiadas de furos deve
ser igual à profundidade dos mesmos. A profundidade dos furos depende da espessura do revestimento. Recomenda-se como profundidade
mínima 1,20 a 1,50 m. no caso de revestimentos muito espessos ou de
túneis em rocha.

As cargas a empregar em dada furo são calculadas como cargas de

rotura.
Princípios a observar na destruição de equipamento
reabastecimentos,
edifícios e instalações
A execução da destruição de material é normalmente levada a
efeito por tropas de Engenharia,
depois de sobre esse assunto o
Comando responsável ter tomado uma decisão. Pretende-se geralmente
com essa destruição impedir que o material em boas condições de utilização caia nas mãos do inimigo. Deve sempre que possível executar-se
a destruição de material, em pQICaÍs onde ela provoque os maiores incómodos ao inimigo, para o que é aconselhável transportá-lo previamente
para troços de vias de comunicação importantes dificilmente torneáveis,
I -
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túneis de caminhos de ferro

de estrada,
de material
devem tomar-se as indispensáveis precauções de segurança, não devendo
na sua proximidade existir instalações militares Q1U civis que convenha
poupar, nem estacionar tropas ou civis.
2 Podem ser empregados quaisquer dos métodos de destruição a
seguir indicados, devendo a escolha recair sobre aquele que for miais
adequado, ou de possível emprego:
Ü1U

etc. Nos locais escolhidos para a execução de destruições

- Destruição por meios mecânicos:
tas, facas, serras, etc.
- Destruição
- Destruição
anticarro, etc.

alavancas,

por meio de explosivos.
por annJas de fogo: granadas,

- Destruição pelo
lança-chamas,
etc.

fogo:

gasolina,

óleos,

machados,

picare-

metralhadoras,

armas

granadas

incendiárias,

-

Destruição pela água: inundações, lançamento à água.
Quando ~ falta de' tempo ou de pessoal impeça a destruição
total de determinado material, deve ser dada prioridade àquelas peças
que forem mais difíceis de substituir. Quando pela mesma razão não for
possível fazer a destruição total de várias unidades de material, devem
destruir-se em todas elas as mesmas peças a fim de que não seja fácil
pôr algumas em condições de utilização recorrendo a peças retiradas de
outros. Deve sempre executar-se a destruição de todas as peças sobressalentes disponíveis.

3-

4 - O Comando de cada Teatro de Operações deve elaborar um
plano de destruições dOI equipamento orgânico das unidades que operam nesse T. O., o qual fixará. a prioridade a dar à destruição dos vários
artigos de equipamento, 01 grau de destruição a levar a efeito, 05 métodos de destruição a empregar, etc. Cada unidade deve extrair os elementos que lhe dizem respeito deste plano, e fazê-los constar das respectivas N. E. P. com indicação dos responsáveis pela sua execução.
Os operadores de qualquer artigo do equipamento devem saber executar a destruição do equipamento que operam utilizando. para tal ferramentas manuais ou meios improvisados.
5 - Para se obterem estragos máximos em tempos mínimos convém
agrupar as destruições 3J efectuar em 3 fases, devendo sempre iniciar-se
o trabalho pela I.a fase, seguindo-se a 2.~ e a 3.& Na I.~ fase empregarri-se geralmente ferramentas manuais ou meios improvisados (macha-
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dos, picaretas, ala vancas, pedras, etc.); na 2.' fase faz-se geralmente
uso de granadas incendiárias, cargas de efeito dirigido ou pequoo.a.s cargas de explosivo; na 3." fase utilizam-se combustíveis, para conseguir a
destruição total por meio do fogo.
6 - A seguir se indicam alguns exemplos de destruição de vários
tipos de artigos de equipamento:
_ Armamento: retiraras culatras e enterrá-las, atirá-las à água ou
removê-las para longe: retirar ou destruir com ferramentas manuais os
aparelhos de pontaria. e de regulação do tiro; quebrar as coronhas ou
quaisquer partes frágeis (r.' fase). Colocar gramadas incendiárias ou
fazer explodir cargas de explosivo no interior dos canos ou das caixas
das culatras; provocar a explosão das próprias munições no interior dos
CIaIIlOS; fazer rebentar
cargas explosivas no interior de sacos de terra contooIdb lotes de armas individuais (2. a fase). Organizar pequenas pilhas
com o armamento a destruir, doiLocar no seu interior 'desperdício embebido em combustíveis,
ou regar com combustíveis e lançar o fogo
(3." fase).
- Motores de explosão e combustão interna: destruir os órgãos auxiliares, como carburador, distribuidor, bombas de óleo c gasolina, 00binas de ignição, dínamo, motor de arranque, etc. (r.' fase). Fazer
explodir uma carga de I kg. de explosivo, ou colocar uma granada incendiária em cima do cárter da embraiagem, ou junto ao motor, tão
perto quanto possível das válvulas.
Fazer fogo de metralhadora,
ou
lançar granadas de mão sobre pontos vitais do motor, tais como o radiador, transmissão, etc. (z." fase).
Arrombar o depósito de combustível ou lançar sobre o motor qualquer combustível disponível e lançar o fugo.
_ Tractores: além Idas destruições a efectuar no motor, conforme se
indicou anteriormente,
fazer explodir uma carga de I kg. de explosivo
no centro de cada lagarta.
_ Equipamento pesado de construção: os guindastes, escavadoras,
compressores, betoneiras e niveladoras, podem ser destruídos da. seguinte
forma: quebrar os painéis dos instrumentos e os órgãos auxiliares do
motor com ferramenta manual (r.' fase).
Fazer explodir cargas de
I kg. de explosivo nos dispositivos
de rotação dos guindastes e escavadoras, nas engrenagens de qualquer tipo de equipamento pesado, nos
cilindros e arrefecedores dos compressores, ou na engrenagem das betoneiras, e de uma maneira geral em todos os órgãos mais vitais para o
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funcionamento,
Fazer fogo de metraíhadora ou atirar granadas de mão
sobre os órgãos mais vi tais (2. a fase).
- Equipamento eléctrico: destruir os motores eléctricos, geradores,
e órgãos auxiliares, da seguinte forma: d€Slt:ruir 08 comutadores, enrolamentos, chumaceiras, cabos, lâmpadas e painéis dos instrumenros, com
ferramenta manual (r. a rase). Fazer explodir uma carga de I kg. de
troIJil dentro do. motor pu gerador: fazer fogo de metralhadora ou lançar
granadas de mão sobra o equipamento
(2. a fase). Lançar gasolina ou
outro combustível sobre o equipamento e lançar-lhe 01 fogo.
7 - Os reabastecimentos que possam ser úteis ao iniimigo devem
ser destruídos tão completamente quanto possível desde que não possam
ser' evacuados,
A seguir se indica, a título de exemplo, a forma de proceder à destruição de alguns tipos de reabastecimenms:
- Cartas topográficas e documentos escritos: devem ser colocados
em sacos, .as cartas topográficas em rolos contendo cada um no máximo
50 cartas, os outros documentos, a granel mas sem estar acamados, e
fazer explodír no seu interior uma carga de expiosivo, Empregar corno
regra 1/2 kg. de explosivo por C3Jda 5 kg. de documentos.
Os papéis
soltos podem ser queimados mas esta operação requere cuidado e a presença de uma pessoa até final para VIO.}t!a[' constantemen1e os papéis.
- Depósitos de combustíveis e lubrifica,ntes: se estes depósitos estiverem acima do terreno: fazer explodir várias 'cargas de I kg. ou uma
só carga maior contra O'fundo, do depósito. Para garantia de que o combustível ou lubrificante seja incendiado, colocar a cerca de 2 metros da
carga uma mecha a arder e lançar-lhe o fogo depois de ter' lançado fugo
à carga pelo processo pirotécnico ou antes de o fazer pelo processo eléctrico. Perfurar odepósito com projécteis adequados e lançar o fogo' ao
combustível que sai pIolr estes orifícios.
Se os depósitos estã:o oo1:elTI'adosnO' terren,o; e se dâspõe de tempo
e equipamento,
proc.elder da seguinte fonna: fazer explod~r uma carga
palI'a abertura de oratems próximo dlO fu'Illdo do. depósito e se necessário
lançar o fogo ap, combUSltivel depois da explosãO'. Descobrir a parte
superior do depósito eIm um ou miais ponrt:os, ro<m~lo com várias cargas
explosivas, e se necessáriO' lançar-lhe o fogo. Bombar o oombustível
pam o terreno utilizando qualquer bomba disponível.
Se o depósito está enterrado no terreno e se não se dispõe de tempo
ou equipamento, proceder da seguinte forma: com o auxílio de um pau,
colocar uma carga através do tu boi de ill1ldicação do ní vel até j1IDto do
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fundo do depósito. A sua explosão provocará a rotura do depósito e a
saída do combustível, que normalmente se incendiará.
Forçar o combustível a sair pelo Iadrâo, fazendo entrar água no depósito como se se
tratasse de combustível, lançando, fogo ao combustível que vai saindo.
Lançar dentro do depósito açúcar, 0'l1 qualquer outro agente de contaminação.
Todas as instalações de armazenagem de combustíveis e lubrificantes devem ser incendiadas depois de destruídas para evitar a sua reouperação pelo inimigo.
8 _ O gvau das destruições a executar em edvfíoios e instalações,
com o emprego de explosivos ou por outros meios, e o método a empregar para a execução dessa destruição, depende do tempo disponível.
-

Edifícios

e instalações militares

_ Os edifícios com esqueleto de madeira podem ser destruídos lançando-Ihes o fogo, bU então fechando. todas as portas e janelas e fazendo
explodir no seu interior, no pavimento inferior uma carga concentrada
variável entre ISO e 600 gramas por m. c. do volume deste pavimento.
_ A destruição de edifícios de alvenaria ou betão deve fazer-se com
aplicação de cargas de rotura no seu interior, ao longo da base das paredes exteriores.
_ A destruição de oficinas deve fazer-se destruindo as máquinas e
os seus fixes, e queimando ou demolindo o edifício.
_ Na destruição de centrais eléctricas, devem cortar-se os enrolamentos e quebrar os veios dos motores e geradores, quebrar-se todos os
aparelhos de medida e instrumentos, e destruir-se os transformadores,
Devem ainda destruir-se os edifícios e as torres dos cabos condutores dia
energia eléctrica.
_ Nas instalações de abastecimento de água devem destruir-se todas as partes vitais, especialmente de bombagem e de força motriz, romper as condutas e os tanques de armazenagem
de água, quebrar os
dispositivos de descarga das barragens e reservatórios.
Para fazer a
destruição de poços, devem fazer-se explodir oalTgas de rotura afastadas
2 a 4 metros dos poços e a urna profundidade
de 2 a 3 metros, ou então
em contacto com o poço mas suficientemente profundas para assegurar
um bom atacarnento.
Em caso de extrema urgência pode fazer-se explodir uma carga muito grande colocada dentro do poço, a meio da sua
altura,

e contra. a parede do poço.
5
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- A destruição de um campo, de aviação, para ser completa, requere considerável tempo e tremenda quantidade de explosivos. Quando
haja disponibilidades,
podem substituir-se as cargas de explosivos por
bombas de aviação, QuandO' o tempo disponível não permita a destruição total, deve atender-se à seguinte ordem de prioridade:
-

pistas de aterragem e taxiways;
a restante zona de possível aterragem;
vias de comunicação para o campo;
equipamento. de construção existente no campo;
edifícios técnicos;
reabastecimentos
de gasolina, óleo e bombas;
viaturas e aviões avariados:
habitações db pessoal.

A maior dificuldade diz respeito à destruição das pistas de aterragem, que podem ser destruídas com cargas de abertura de crateras, ou
com equipamento pesado se os pavimentos não forem de betão (escarificadores

-

com tractores,

etc.).

Munições e explosivos

Várias causas podem exigir a destruição, pOlIvezes em grande quantidade, de munições ou explosivos que não podem ser consumidas doutra
forma:
- deficiências de fa brico;
- deficiências de armazenagem ou conservação;
- avarias em alguns dos componentes:
- material obsoleto;
-'material
capturado, sem utilidade para nós;
_ material proveniente do falhas durante o seu emprego:
_ material que se não quere abandonar ao inimigo.
Durante a execução destas destruições é da máxima importância a
observação das regras de segurança, porque as muruçoes e explosivos
deteriorados tomam-se frequentemente
muito sensíveis.
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para a destruição

de munições

- provocar a sua explosão;
-lançar-lhe
o fogo;
- lançá-las ao mar.
Devem ser expressamente proibidos os métodos de lançamento em
poços, pântanos, cursos de água, ou orifícios de terreno.
A destruição por explosão é normalmente provocada por simpatia.
O local escolhido para se proceder à explosão deve satisfazer a certos
requisitos:
-

distância mínima a qualquer edifício: 800 m.;
distância desejável: 2,5 a 5,0 km.;
área limpa de vegetação: 60 m. em redor;
distância mínima aos locais onde se encontram as munições e
explosivos aguardando destruição: 60 m.;
área limpa de vegetação para estes últimos locais: IS m. em
redor;
presença de equipamento de bombeiros;
preferência para locais situados em desfiladeiros profundos;
abrigos à prova para protecção do pessoal;
coãocação de sinais ou guardas em todas as estradas e caminhos
que conduzem ao local de destruição, à distância mínima
de 5 km.

Cargas mínimas
tamento de:

de explosivos

necessárias

para provocar

o reben-

Granadas
de
de
de
de
de
de

40
75
l0S
IS0
240
300

mim
mim'
mim
mim
mim
mim

até 40
a 75
aIOS
a IS0
a 240
a 300
a 400

mim
mim
mim
mim
mim
mim
mim

.
.
.
.
.

, .,
.

.

Regra geral: 500 gr. por cada 100 m/m de diâmetro.

250 gr.
500 gr.
75° gr.
1.000 gr.
1.25° gr.
1.500 gr:
1.750 gr.
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Bombas

de
de
de

até 2,5
kg. a 5,0
5,0 kg. a 12,5
12,5 kg. a 50
mais de 50
2,5

Regra geral:

2.5°0

kg.
kg.
kg.
kg.
kg.

gr. por cada

25° gr.
gr.
75° gr.
1.000 gr.
5°0

1.75° gr.
100

mim

de diâmetro.

A destruição por combustão pode adoptar-se quer para explosivos
quer para pólvora negra e pólvora sem fumo, artifícios pirotécnicos,
munições de armas portáteis, granadas de mão, detonadores, espoletas
ou reforçadores.
O local esoolhido para a execução da destruição deve satisfazer às
mesmas condições qneforarn indicadas para a destruição por explosão,
devendo acrescentar-se que toda a área do terreno em redor do local
escolhido deve estar húmida, De uma maneira geral os explosivos, artifícios ou munições devem ser retirados das suas embalagens e dispostos
em pequenos lotes ou fiadas para serem destruídos:
_ Pólvoras: devem ser destruídas por lotes máximos de 250 kg.,
de preferência dispostos linearmente, de forma que a maior dimensão
transversal da. fiada não exceda 5 a 10 cm. De preferência deve colocar-Se a pólvora em trincheiras ou valas.
_ Artifícios pirotécnicos: devem ser destruídos em covas de 1,20
de profundidade
com cobertura metálica que impeça a projecção de
fragmentos.
Osartífícios
providos de pára-quedas devem ser colocados
no terreno com a boca para baixo.
_ Munições de armas portáteis, detonadores, espoletas e reforçadores: devem ser destruídos em covas ou valas profundas, e providas de
parapeitos altos.
A destruição por lançamento ao mar é 0' processo mais seguro' e
fácil. Os artigos a destruir devem ser suficientemente pesados para não
flutuarem.
NãO' deve fazer-se o lançamento ao mar a menos de IS km.
da costa. As embarcações empregues neste trabalho devem estar providas de uma luz vermelha .. de noite e de uma bandeira vermelha de dia.
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Remoção de raízes de árvores com emprego
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de explosivos

A construção de estradas e campos de aviação exige frequentemente
a remoção de árvores de vários tipos e portes, remoção esta que inclui
as próprias raizes. A localização e 0' valor das cargas e, empregar para
a remoção de raízes depende do seu formato e da sua grandeza. Teci de
se verificar em cada caso o tipo de raiz a remover para podei" ser determinado o número e localização da carga 'OIU cargas a empregar, e a sua
dimensão, parr-a se determinar o valor dessa carga ou cargas.

_ Número

B>

localização das cargas

_ Para árvores de raiz aprumada, em que predomina uma raiz
principal, pode empregar-se uma única carga encostada à raiz principal.
O furo para a colocação da carga pode ser aberto com urna alavanca ou
com uma broca pneumática.
O furo deve fitar a um mínimo de 0,90 m,
sbaíxo do nível do terreno.

_ Para árvores que além de uma raiz principal aprumada têm oupelo menos duas cargas encostadas à raiz principal aprumada, uma de cada lado, às quais se deve lan-

tras raizes laterais, devem empregar-se
çar o fogo simultâneamente.
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- Para árvores de raízes aprumadas muito grossas, a carga em vez
de ser colocada lateralmente deve ser colocada num fuup, aberto na raiz,
cerca de 30 orn. abaixo do terreno. O furo é aberto com uma broca manual ou pneumática, com a inclinação de 45°, e a carga deve ser bem
atacada.

- Para árvores de raízes fasciculadas e simétricas, deve empregar-se
uma única carga colocada numa posição central em relação à raiz, a
uma profundidade de cerca de 60 cm.
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Tal carga provocará
uma cratera com o vértice do funil a esta pro~
íundidade,
- Para árvores de
raízes fasciculadas mas
ass irn t r ic a s deve empregar-se u ma única
carga debaixo da raiz
mais forte, se apenas
u.ma se destacar das outras, ou então uma carga debaixo de cada uma das raízes mais importantes se várias se destacarem em diferentes direcções.
é

-

Cálculo das cargas

A quantidade de explosivo a empregar em cada uma das cargas
indicadas depende das dimensões da raiz a remover, do seu estado
(verde ou seca) e da natureza do terreno (resistente ou macio). Tomando por base as dimensões das raízes, podem aplicar-se as fórmulas
de cálculo de cargas para peças de madeira (P=3 D2' P=I9 D2).
Tomando por base o estado da raiz, adoptar-se o critério de medir o
diâmetro do tronco da árvore 30 cm. acima do terreno e empregar cargas de 500 gr. por cada 30 cm. de diâmetro do tronco se as raízes estiverem verdes, ou cargas de 250 gr. po~ cada 30 cm. de diâmetro se as
raízes estiverem secas. Este último critério não é aplicável se as raízes
forem muito assimétricas.
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o explosivo ideal para a destruição de raízes de árvores é o dinamite, mas se se não dispuser de dinamite pode aplicar-se o T. N. T. na
mesma quantidade.
Em qualquer caso as cargas devem SeT sempre bem
atacadas e lançado o fogo simultâneamente.
Abertura

de valas com emprego

de explosivos

- A explosão de uma série de cargas dispostas linearmente ThO terreno, por forma que as crateras respectivas se sobreponham parcialmente, dá lugar à abertura de uma vala que conforme as suas dimensões
e a sua implantação poderá servir corno um obstáculo ou como' simples
vala de drenagem.
Podem empregar-se três sistemas de lançamento
pirotécnico e de propagação por simpatia.

de fogo: eléctrico,
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- O sistema eléctrico deve ser usado, de preferência em terrenos
secos. Todas as cargas devem estar escorvadas.
As cargas devem
ligar-se em série e altemadamente,
por forma a reduzir-se o comprimento do circuito.
O afastamento entre cargas e o seu valor deve ser determinado experimentalrnente
para cada caso. Poderá adoptar-se como regra, e em
média, que 600 gr. de explosivo provocarão a remoção de cerca de
I m. c. de terra,
- O sistema pirotécnico é semelhante em todos os aspectos ao eléctrioo devendo sempre ter-se O' maior cuidado em que os ramais de cordão
detonante que conduzem as cargas façam ângulos maiores que 90° com o
cordão principal.
- O sistema de propagação exige o emprego de explosivos bastante
sensíveis pois a transmissão do fogo é feito por simpatia. É recornen-
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dado por tal motivo o emprego de dinamite a 50%. Este sistema é
sobretudo empregado, pela sua rapidez, na abertura de valas para. drenagem de terrenos, situação esta em que se empregam cargas de 250 gr.
enterradas 30 amo e afastadas entre si de 45 cm. É conveniente, quando
se faça uso deste sistema, verificar para cada caso, experimentalmente,
qual o valor da carga e qual o afastamento mais conveniente. É recomendável que as cargas extremas de cada fiada sejam escorvadas, e
que o lançamento de fogo seja feito simultâneamente em ambos os extremos. As cargas extremas e as que se lhe seguem devem conter cargas
duplas das I1IO'ITllais.É condição favorável à propagação a humidade do
terreno, pelo que este sistema é recomendável para zonas pantanosas ou
alagadas, ou de elevado nível hidrostátíco.
_ As dimensões das valas a obter dependem da profundidade dos
furos destinados ao alojamento das cargas, do valor destas cargas e da
implantação dos furos. Estas variáveis permitem estabelecer os seguiates métodos de implantação de cargas:
_

Cargas numa só série de furos estreitos

Este método emprega cargas pequenas, relativamente próximas e
colocadas a pequena profundidade. É de fácil emprego em terrenos com
elevada percentagem de água, ou até em terrenos alagados ou pantanosos. Em geral este método não se emprega na abertura de valas mais
profundas que 1,00 ID. Três casos normalmente surgem na aplicação
deste método:

c,m,iM tT'~r"<h'
ou

fl"''''"'''' ~,.o
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Cargas em uartas séries transversais,
série longitudimal
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perpendiculares

a uma

Este método emprega-se para abrir valas largas e pouco profundas
e também para limpar e alargar valas estreitas já existentes.
-

Cargas numa só série de furos largos

Emprega-se este método, quando se pretende obter uma vala com
profundidade superior a 1,0'0 m. em que portanto é necessário empregar
em cada furo grandes quantidades de explosivo. A carga a colocar em
cada furo .tem de ser urna carga concentrada, colocada a cerca de 2/3
de profundidade da vala a obter. Os furos devem ser afastados uns dos
outros entre 0',90' e 1,80'.
Deve sempre fazer-se O' atacamento das cargas com água ou terra.
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Cargas em três séries longitudinais

Este método emprega três fiadas de cargas, sendo as extremas menos profundas e menos carregadas, e explodindo primeiro que as da
fiada central. Desta forma as cargas das fiadas extremas destinam-se a
aliviar o terreno e abrir duas pequenas valas laterais, facilitando a acção
das cargas da fiada central que remove desta forma um grande volume
de terras.
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Este método é aconselhável quando o terreno é muito compacto ou
está cheio de raízes densas que impedem a fácil remoção da terra. Os furos das fiadas extremas devem ser espaçados de >45 e ter a profundidade de 0,30. Os furos da fiada central são também espaçados de 0>45
e a sua profundidade é variável com a profundidade que se deseja para
a ala. Todas as cargas devem ser atacadas com água ou terra. A quantidade de explosivo a empregar nas cargas centrais deve ser dupla daquela que se emprega nas cargas laterais.
- Embora se possa utilizar a fórmula já indicada para o cálculo
dos tomilhos normais, para a determinação das cargas a empregar em

°
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cada furo, na prática é mais conveniente fazer um ensaio local e determinar por esse processo prático a melhor profundidade e carga a
aplicar.
Dados para o caso de uma só série de furos estreitos

Profundidade
da
parte su perior
da carga

Carga de
dinamite
em gramas

roo
200

°,15-0,20
0,TS-0,3°

,.

3°0
400
500
.600

»
»

»

I

Profundidade
da vala

Largura superior
da vala

Distância
entre furos

0,40-0,60
0,75-°,9°
°,9°-1,°5
1,20-1,35
1,5°-1,65
I,80-J,95

J,20-I,SO
1,80
2,4°
3,00
3,9°
4,80

0,3°
0,38
0,45
0,52
0,60
0,60

I

Kg. de
dinamite
por cada
100 m. de
vala

38
60
102
129
15°
188

Dados para o caso de varras serres transversais
perpendiculares
a uma série longitudinal

4°0

600

800

1,000

furos

°.45

°.52

0,60

0,60

Distância entre séries
transversais

°,9°

1,°5

1,20

1,20

°,9°-1,°5

1,20-1,35

I,5o-r,65

1,80-1,95

Cargas por furo (gr.)
Distância

entre

Profundidade

da vala

à
Quantidade
de furos em
cada sér e transversal
í

3
5
7
9
II

~
"
~
'"
"J
33
42
SI
63
72

Kg. de
dinamite
por roo m

I

à

.."'"~ ~.. I
~
~
o

'"

"J

200
300
4°°
5°0
600

e

"
~
'"

"J

à
o
o

..

~

'"~
"
~
'"
"J

ei
o

..

~
~

--

---

--

---

---

---

39
SI
60
72
81

258
385
515
645
77°

51
63
75
87
99

3°0
45°
600

60
72
84
6
9 /
108

375
562
75°
935
II25

I

75°
9°0
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Dados para o caso de uma só série de furos largos
Quantidade
de diriamite por furo (gr.)
Distância

entre furos

I

1,350

2,25°

0,90

1,°5

I

4,500

6,750

1,20

1,35

I

II,25°

:22,500

1,35

1,80

--Profundidade
vala (P)

da

1,20

1,80

1,50

2,10

-Largura
fundo

da vala
(P)

no

],20

1,80

1,50

2,55

3,60

-

2,10

2,55

3,60

-

-

Largura
da vala
cimo (3 P)

no

4,50

3,60

5,40

6,30

----

-Profundidade
(2/3 P)

carga

0,80

1,00

dos

furos

10,80

7,65
-

1,70

2,40

---

-

Diâmetro

1,20

1,20

0,10

--0,15

0,20

375

500

7:;0

-

---

650

890

0,10

0,15

215

-

0,20

- -

Kg. de dinamite
100 metros

por

Volume de terras removidas em 100 m.
de vala (m. c.)

ISO

290

450

I

I

I

1300

I

1250

2600

I

Princípios a observar na exploração

de pedreiras

- A necessidade de obtenção de grandes volumes de pedra ou brita
para a execução de num rosos trabalhos de construção ou conservação
de vias de comunicação, aeródromos, órgãos de fortificação, ctc., obriga
por vezes a estabelecer uma organização militar de exploração de pedreiras. A exploração de uma pedreira pode fazer-se por dois métodos, conforme as condições locais:
- Exploração em superfície, método em que ioda a pedreira é explorada ao mesmo nível, geralmente o nível geral do terreno ou pouco
abaixo deste. Este método apresenta a vantagem de grande segurança
para o pessoal e de grande rendimento, visto que normalmente a explosão de uma única carga produz abundante pedra.
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tipo de equipamento disponível e a experiência do pessoal empregado determinam a profundidade máxima a que se pode trabalhar. Esta
profundidade
pode variar entre 2,50 m, quando apenas se dispõe de
brocas manuais e pessoal pouco experiente, até 30 m. quando se disponha de ferramenta mecânica adequada de perfuração e de pessoal
experimentado.
_ Exploração em degraus, método em que a pedra é removida organizando na pedreira uma série de degraus ou terraços semelhantes a
uma escada gigantesca.
Este método é usado de preferência quando se
não dispõe de equipamento de perfuração que permita a execução de
furos de suficiente diâmetro e profundidade para que com cargas isoladas se consiga quebrar a espessura total do banco; quando a rocha é
muito difícil de quebrar; quando existem fendas horizontais em planos
de estratificação horizontal; quando o banco se apresenta muito estreito
e profundo, o emprego deste método de exploração permite utilizar maiores quantidades de equipamento e pessoal simultâneamente,
do que o
método anterior. O" degraus devem ser sufientemente largos parta permitir a circulação dos carnions empregados na remoção da pedra.

-

Trabalhos preparatórios

A exploração de uma pedreira exige uma sene de trabalhos cuja
execução é indispensável antes que a exploração possa ter inicio, e que
se designam por trabalhos preparatórios,
entre os quais destacaremos
como mais importantes os seguintes:
- Plano de trabalho: deve definir os limites da área abrangida pela
exploração, o tipo de equipamento a utilizar, o método de exploração
a seguir, a localização das várias instalações a construir, o esquema de
organização dos trabalhos, o esquema de controlo dos transportes,
- Remoção de árvores, pedras, terras, etc., que se encontram por
cima do banco a explorar, trabalho este que pode ser executado com
equipamento mecânico, explosivos, ou ferramenta manual.
A fim de
evitar a repetição 'da remoção destes materiais, este trabalho deve ser
Jeito para local definitivo, e nunca para locais de futura exploração.
- A drenagem das águas superficiais e profundas é essencial em
qualquer exploração de pedreiras, visto que a presença de água nos
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bancos a explorar prejudica as operações de perfuração e rebentamento
das cargas. Deverá portanto proceder-se à instalação dos dispositivos
ou equipamentos de drenagem o. mais cedo possível, par forma que a
pedreira esteja seca quando, a sua exploração for iniciada.
- Estradas de acesso, com características que permitam a sua utilização em qualquer época do ano, para as cargas máximas registadas e
implantadas por forma a facilitarem o estabelecimento de um plano de
tráfego eficiente. Devem ser eliminadas as curvas muito apertadas, e os
grandes declives, por forma a ser possível a utilização dos grandes
atrelados.
- ImPlanação da pedreira. A direcção das faces verticais dos degraus da pedreira deve ser estabelecida tendo em atenção a. existência
da estratificação, a inclinação desta estratificação, a escolha das cotas
para os vários degraus e a possibilidade de utilização do, equipamento a
empregar. Quando a rocha apresenta uma estratificação sensivelmente
horizontal, a direcção da face vertical dos degraus não afecta BJ facilidade
ou eficiência do rebentamento das cargas. Porém se a estratificação é
acentuadamente inclinada, a face vertical OOsdegraus deve ser perpendicular à intersecção. do. plano de estratificação corn um plano horizontal,
pois assim se elimina os inconvenientes que resultariam de uma face inclinada sobre os degraus ou a partir dos degraus. Desta forma se quebra
mais eficientemente a rocha, e se obtém após cada explosão uma nova
face bem aprumada e definida, e independentemente do plano de estratificação. O equipamento empregado na perfuração e transporte da
pedra estará localizado tão perto quanto possível dos degraus em exploração, devendo contudo estar protegido dos efeitos das explosões e das
pedras que caem.
Quando existem falhas horizontais da continuidade da rocha, ou
lençois de argila, ou separações definidas de vários bancos sobrepostos,
um destes planos horizontais deve ser adaptado para face horizontal de
um degrau. Tal solução assegura um desmonte perfeito de toda a rocha
acima desse plano e dá lugar a um ângulo recto perfeito entre as faces
horizontal e vertical dos degraus. Se não existir nenhum plano definido
nas condições atrás expostas, então deverá escolher-se para faces horizontais dos sucessivos degraus, planos horizontais, que dêem as alturas
mais convenientes parra os degraus, de acordo com o equipamento empregado.
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_ Sequência

das operações de exploração de pedreiras

_ Remoção de vegetação, pedras, terra, etc.
_ Perfuração dos furos para as oargas.
- Explosão das cargas.
_ Remoção da pedra para junto da britadeira.
-

Britagem de pedra.
Selecção de tamanhos e armazenagem.

-

Tipos de cargas

Nos trabalhos de exploração de pedreiras empregam-se dois tipos
de cargas: as cargas primárias ou de desmonte, e as cargas secundárias
ou de fragmentação. As primeiras destinam-se a remover a rocha das
6
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bancadas ou jazigos naturais. As segundas empregam-se para reduzir as
dimensões das pedras desmontadas pela acção das primeiras, quando
estas pedras são de dimensões muito grandes paira poderem ser lançadas
nas britadeiras,
-

Cargas primárias ou de desmonte

de maior conveniência que estas cargas produzam a maior
fragmentação, possível da rocha a desmontar, mas simultâneamente é
indispensável que os fragmentos removidos não sejam espalhados por
grandes distâncias, mas sim que fiquem sobre o degraus em exploração.
A colocação das cargas primárias exige a execução de furos na rocha a
remover, os quais podem ter várias designações:
_ Furos verticais, de todos os de emprego mais geral, normalmente
executados com brocas pneumáticas, e localizados segundo planos paralelos à face -vertical do degrau. Este método oferece grande facilidade
de instalação do equipamento mecânica de prefuração e grande comedidade na execução do trabalho. Se não existir uma fenda ou solução de
continuidade ao nível da face horizontal do degrau imediatamente inferior é indispensável que os furos sejam abertos até uma cota um pouco
inferior à desta face, a fim de se assegurar uma drenagem natural a
cada degrau. Este afundamento dos furos regula por 1/10 de altura da
face vertical do degrau. A altura máxima das faces verticais dos degraus depende do comprimento das brocas disporníveis. Pode promover-se o rebentamento simultâneo de várias fiadas de furos verticais, ou
fazer-se O' rebentamento de uma fiada de cada vez.
É

1
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_ Furos de cobra, são furos quase horizontais abertos na face vertical dos degraus. Os furos são abertos cerca de 0',60' a 1,20' acima da cota
da face horizontal dos degraus, e com uma inclinação tal que a extremidade dos furos, aonde se colocam as cargas, fique sensivelmente ao nível
dessa face horizontal,
Estes furos empregam-se em rochas em que não
seja fácil executar os furos verticais, O'U então empregam-se conjunta-

mente com 0'5 furos verticais, em rochas extremamente duras, para assegurar O' desmonte junto à base dos furos verticais segundo um plano definido, Estes furos são geralmente alargados na extremidade, para receberem a carga que devem conter (I a 5 cartuchos), sem qualquer atacamento. Este alargamento permitirá a colocação da totalidade O'iU quase
totalidade da carga na extremidade do furo, o que é indispensável.
_ Furos de toupeira, usados geralmente em degraus de grande altura, são O'S mais económicos quando se trata de rocha muito, dura, em
que as despesa de prefuração são muito grandes.
O método consiste
em abrir um pequeno tunel, com as dimensões transversais de 0',90' a
1,20, c com o comprimento de 12 a IS m, e pequenos ramais transversais, perpendiculares
ao primeiro, e com as mesmas dimensões transversais. A carga total é colocada nos ramais e na extremidade do túnel
de acesso, reservando-se o troço inicial deste, para atacamento.
São
pouco empregados

em trabalhos

militares.

_ Furos a meia altura, são furos horizontais,

abertos geralmente
com equipamento mecânico de perfuração. a meio da altura da. face vertical dos degraus. O seu principal emprego consiste em aplicá-los juntamente com furos de cobra para garantirem a fragmentação da parte
superior da rocha a desmontar.
O equipamento de perfuração tem de
ser instalado em dispositivos especiais que facilitem O' trabalho na posição horizontal e que permitam o seu deslocamento ao longo dos degraus. São pouco empregados em trabalhos militares.
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Dimensões

dos furos verticais

diâmetro dos furos depende do diâmetro das brocas disponíveis,
mas geralmente não excede 2,5 polegadas. Se existe uma fenda ou falha
ao nível da face horizontal do degrau a criar, a profundidade dos furos
verticais coincidem com essa fenda ou falha. Se esta não existe, os furos
devem ser ou pouco mais profundos que o nível da face horizontal a
criar, para assegurar um plano de corte perfeito. A dimensão deste afundamento dos furos é variável com a profundidade dos furos regulando
entre 1/8 e J / I o desta profundidade. Depois de feitos, os furos devem
ser bem limpos, de preferência com ar comprimido e deve ser tapada a
sua entrada com uma rolha, de papel ou de madeira para evitar a entrada de água, pó ou pequenas pedras. Deve ser elaborado e mantido
em dia um registo de todos os furos abertos e de todos aqueles que forem carregados. Deste registo deve constar a profundidade e diâmetro
de todos os furos, indicação de todos os furos abandonados, cargas de
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explosivo colocadas em cada furo, planta de localização' dos vários furos
com a sua numeração.
-

Distância entre furos

No caso de furos verticais, a distância entre os vários furos de uma
fiada deve ser igual à distância da fiada à face vertical livre do degrau.
No caso de se abrirem várias fiadas de furos paralelas, a distância entre
fiadas deve ser igual a 0,9 da distância da primeira fiada à face vertical,
mas em todas as fiadas o intervalo entre furos é o meSlIIJ.O,devendo os
furos de cada fiada ser abertos nos intervalos dos furos da fiada anterior.
No caso de furos de cobra empregados sozinhos (isto é, sem ser em
combinação com furos verticais), laJ profundidade dos furos, ou distância da carga à face vertical do, degrau, deve ser igual à metade da altura
do degrau e o afastamento entre furos varia entre 2,50 e 3,00 m. Todos
os furos de cobra de um mesmo degrau devem ser abertos à mesma distância da face horizontal do degrau, todos devem ter a mesma profundidade e a mesma inclinação.
-

Explosiuos

a empregar

Como regra deve dar-se preferência a explosivos relativamente' lentos em rochas macias e a explosivos mais rápidos em rochas duras. A dinamite é o explosivo considerado ideal para a exploração de pedreiras
e a necessidade de empregar dinamites de variável velocidade de explosão é satisfeita geralmente com o emprego de dinamites a 40%, 50%
O!U 60%. Das várias dinamites que se fabricam a mais aconselhável é a
dinamite goma (à base de nitroglicerina e algodão pólvora) a qual não
é solúvel e é de emprego possível debaixo de água. A sua plasticidade
facilita a carga dos furos e a eliminação de todos os vazios, pelo que o
seu emprego é muito recomendado sobretudo para rochas duras. De uma
maneira geral os explosivos militares (T. N. T., composições C, etc.)
são menos satisfatórios que as dinamites nos trabalhos de exploração. de
pedreiras, devido à sua elevada velocidade de explosão, e elevada potência, características estas que dão lugar a excessivo levantamento e pulverização da rocha removida. Os explosivos duros, como o T. N. -T.
devem ser fracturados ou pulverizados antes de serem empregados no
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carregamento dos furos. Os explosivos plásticos, devem de preferência
ser empregados na execução de cargas secundárias ou de fragmentação
c só em último caso em cargas primárias ou de desmonte.
-

Métodos de carregamento

de furos

Podem ser empregados três métodos de carregamentb de furos, cada
um dos quais proporcionará os melhores resultados no desmonte quando
as formações rochosas permitem determinadas caracteristicas.
- Cargas concentradas: exigem o alargamento do furo na sua extremidade para que na cavidade aberta caiba a totalidade da carga. O furo
deve ser bem atacado. O efeito de fragmentação da carga tem lugar
seguindo esferas concêntricas, diminuindo este efeito ràpidamente a
partir da carga. Este método é particularmente empregado em formações rochosas muito duras.

- Cargas alongadas: a carga ocupa normalmente 2/3 do comprimento do furo, ficando o terço restante para. atacamento. É o método
mais empregado para carregamento de furos em exploração de pedreiras militares.
- Cargas interrompidas: a carga é distribuida ao longo de todo o
comprimento do furo, sendo aâternadamente colocado um pedaço de
carga e um pedaço de material de atacamento. Este método pode ser
empregado em furos de grande diâmetro e muito profundos, os quais
teriam dimensões exageradas para poderem ser carregados por outro processo. Pode também empregar-se para concentrar as cargas em zonas
de furo em que não existam fendas, bolsas ou quaisquer soluções de con-
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tinuidade. Pode ainda empregar-se este método quando se deseja uma
mais uniforme fragmentação de rocha a desmontar, para o que é vantajoso o emprego de uma carga distribuída.

Quando se empregue este método todas as cargas parciais devem
ficar ligadas entre si por cordão detonante. No caso de se utilizar o sistema eléctrico para o lançamento de fogo, todas as cargas parciais devem ser dotadas separadamente com um detonador. Com qualquer dos
métodos indicados deve sempre evitar-se que fiquem espaços vazios no
interior dos furos, devendo estes ser totalmente cheios com a carga
explosiva ou com material de atacarnento. Os furos devem ser bem
limpos de água, terra ou pedras antes do carregamento, especialmente
quando se faça uso de explosivos sensíveis ao choque ou ao atrito.
A vara empregada para fazer o atacamento não deve conter peças metálicas mas exclusivamente madeira. Cada cartucho deve ser colocado por
sua vez, e verificar de cada vez, com a vara de atacamento, que a profundidade atingida pelo cartucho foi correcta. Os cartuchos de explosivos sensíveis não devem nunca ser forçados a atravessar furos.

_ Escoruamenio

e lançamento

de fogo

O processo eléctrico de lançamento de fogo, com ou sem cordão
detonante, para a transmissão de fogo às várias cargas, é geralmente o
mais recomendado' em trabalhos de explor-ação de pedreir-as, devido à
segurança que permite e à maior garantia de que não haverá falhas.
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QuandO' se trata de numerosas cargas a fazer explodir simultâneamente,
ou quando se verifique a possibilidade de quebrar os condutores eléctricos dos detonadores durante o atacamento de furos muito profundos,
é mais recomendável O' uso do processO' pirotécnico,
Quando se fizer
uso do processo eléctrico o detonador deve ser colocado no penúltimo
cartucho a lançar no furo devendo o detonador ficar apontado para o
centro da carga. A seguir coloca-se o último cartucho e depois o material de atacarnento.
Quando se fizer uso' do processO' pirotécnico, o cordão detonante
deve ficar bem amarrado ao primeiro cartucho a colocar no furo e depois
mantido cuidadosamente esticado durante o carregamento dos restantes
cartuchos e durante ia atacamento.
Este é o processo mais seguro de
fazer O' escorvamento de uma carga alongada e o único que deve ser
usado com cargas interrompidas.
O escorvarnento com cordão detonante é o método. mais seguro,
visto que não existe qualquer detonador no furo que poderia detonar se
O' atacarnento fosse muito rigoroso. A sua maior desvantagem consiste
na impossibilidade de verificar O' circuito de lançamento de fogo antes
de executar esse lançamento.
Na indústria civil, é costume empregar-se O'método de lançamento
de fogo com atrasos de alguns décimos de segundo entre as cargas de
vários furos, os quais explodem individualmente.
Com este processo
se consegue uma maior fragmentação da rocha, o que normalmente dispensa o uso de cargas secundárias.
-

Cálculo das cargas

É indispensável conhecer os seguintes elementos, para se poder fazer
cálculo das cargas a empregar em cada furo: altura da face vertical do
degrau, diâmetro do furo, tipo de rocha e tipo de explosivo. As tabelas
anexas, adaptadas das do normal FM 5-10, permitem com o conhecimento dos elementos citados determinar a carga a empregar em cada
furo, o intervalo entre cargas de cada fiada, o intervalo entre fiadas e a
profundidade dos furos. Se não se dispuser das referidas tabelas, pode
proceder-se da seguinte forma: escolher arbitràriamente os valores para
intervalo entre fiadas e entre cargas e para profundidade dos furos;
determinar o volume da rocha, em m. c., a desmontar pela carga de
cada furo; avaliar a carga tornando corno base que 500 gr. de explosivo
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I a 3 m. c. de rocha dura ou 3 a 5 m. c. de

rocha branda.
Determinadas cargas a empregar pelas tabelas O'Upelo processo mais
grosseiro acima referido, é geralmente aconselhável
executar alguns
tiros de experiência para verificar se O'Sfuros estão correctamente carregados, se estão sobrecarregadO's O'Usubcarregados.
Muito barulho, excessivas projecções de pedras, e aparecimento de
crateras abaixo do nível da face horizontal do degrau indicam furos
sobrecarregados,
Produção de fragmentO's exageradamente
grandes, c desmonte imcompleto da parte inferior da rocha a remover, que fica saliente d:OI nível
pretendido para a face horizontal do degrau indicam geralmente furos
subcarregados.
Devem portanto fazer-se os indispensáveis ajustamentos,
aumentando O' espaçO' entre cargas e entre fiadas se 0'61furos estiverem sobrecarregados, O'Udiminuindo estes espaçO's se O'Sfuros estiverem subcarregados. Uma variação de IO'% nestas dimensões dá geralmente lugar a
uma variação de 20'% nO's efeitos de explosão,
-

Segurança

LO'gO'que todos O'Sfuros estejam carregados a área à volta do local
deve ser abandonada por todo O' pessoal não absolutamente necessário
para a execução das ligações dos circuitos de fogo,
Devem ser colocados guardas e feitos sinais sonoros para impedir a
aproximação inadvertida do local da explosão de qualquer pessoa.
Deve haver um responsável pelo lançamento de fogo, que será também O' responsável pela verificação de que todo O' pessoal em trabaího
abandonou O' local antes de provocar O'rebentamento.
Depois de provO'cada a explosão, O' responsável deve inspeccionar
cuidadosamente O' local para verificar se alguma carga falhou, antes de
permitir ao pessoal retomar 0" trabalho.
_ Cargas secundárias

ou de fragmentação

Corno já se disse, a necessidade de reduzir a rocha desmontada a
dimensões que permitam a sua britagem por britadeiras mecânicas,
O'briga aO' empregO' de cargas de fragmentaçãO'. Quando se disponha de
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mão de obra barata e de tempo, pode esta operação ser feita à mão em
vez de se empregarem cargas secundárias e britadeiras. Pode ainda este
trabalho ser feito utilizando ferramenta mecânica, geralmente do tipo
pneumático. O emprego de explosivos elimina porém a necessidade de
empregar ferramenta manual ou mecânica para este fim, e pode fazer-se
por três métodos diferentes.
- Cargas exteriores com ligeiro atacarnento. As cargas são colocadas em contacto com uma face do bloco a quebrar, de lado ou por cima,
de preferência junto de uma fenda ou veio ou segundo uma menor
dimensão transversal, e por cima dela é colocado como material de atacamento um pedaço de argila ou lama. Este atacamento deve ter uma
espessura mínima de IS cm.
- Cargas interiores com atacamento. As cargas são colocadas em
furos abertos no bloco até meio da sua espessura, e atacadas com material adequado o melhor possível. Este método, requere menor quantidade de explosivos que o anterior mas exige trabalho de perfuração.
- Cargas exteriores em furos abertos no terreno por debaixo do
bloco. Neste método a carga é colocada em contacto com o bloco a
quebrar, dentro de um furo aberto, quase horizontalmente por debaixo
do referido bloco. O furo é seguidamente atacado com material adequado. Este método é muitas vezes empregado em trabalhos de construção, de estradas para remover grandes blocos de pedras para fora do
leito das estradas.
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TABELA
Valores aproximados das cargas a empregar em furos verticais
de diâmetro menor ou igual a 2,5" polegadas

(2)
Altura
da face
vertical
do
degrau
em m,

0 = 1·75"

=1·5"

I

~
';j

CIl

~

~

H
1.1

~

~

A

li

-

~:
C.I
"O

cD

2,S
4,5
5,5

,;

o

-a ;
A

B

~ :
" o

o
~

'O

1,2
1,2

-

-

-

-

A

B

c..

-

-

I,S
I,S
L,5

I,S
1,5
1,5

-

3,S
7,5
10,0
13,0

-

-

-

-

1

I

-

e

c,

!3

~ :
" o

I.

3·

1,8
1,8
1,8
1,8

-,

1,5
1,6
1.5
1,5

-

3,S
II,5
16,0
20,5
26,0

-

3°,5

4·

Tabela baseada no emprego do dinamite goma a 60 %, em rocha tipo basalto.
A
intervalo entre fiadas, B
Iu te rva!o entre cargas.
Para granito
multiplica-se
A e B por J,I
calcáreo
••
>
>
I,"
cantarias
» ..
J,5
conglomerados
) .. 1,7
A profundidade
do furo é igual à altura da face vertical,
de t/B a '/10.

=

=

B

1,8
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1

1,5
2,1
2,1
1,8
1,8
1,8

:.:

Obs,,,.vações

2

A

c..

biJ

:.:

3,0
5,5
8,0

.§

'O

bi>

b.tI

:.:
1,5
I,S

0=~15f1
.~

o o

õ.. ;

~
&

I

2,0"

--0--'1--.---1-- --,----0

t>
~

:.:
I,S
3,°
4,5
6,0
7,5
9,0

0=

-0---;----,---

,-"'----:,---,---

88

REVISTA DE ENGENHARIA MILITAR

TABELA

II

Valores aproximados das cargas a empregar em furos verticais
de diâmetro igual ao superior a 3"
o

"

'O

~l
..:

--

1,5
3,0
4,5
6,0
7,5
9,0

...oS

0=3.5/1

0=3,0

/1

f f!

Kg.

--

3.5
II,S
22,S
27,S
47,5
55,°

A

B

Kg.

-- --

--

1,8 1,5
3,5
2,1 2,1 15,5
2,4 2,1 25.0
2,7 2,4 42,S
2,7 2,4 52,S
2,7 2,4 62,5

0=5.5"

A

0=4,0
B

Kg.

-- --

--

1,8
2,4
2,4
2,7
2,7
2,7

0=4.5"

'1

1,5
2,1
2,4
2,7
2,7
2,7

A

B

A

'1

B

-- -- -- -- --

-

-

-

-

25
45
65
77.5

2,4
3,0
3,0
3,0

-

-

- - -

-

-

2,4 25 2,4 2,4
2,7 45 3,0 2,7
3,° 7° 3,3 3,°
3,° 85 3,3 3,0

0=6.5"

0=6,0"

Kg.

0=5,0
Kg.

A

B

-- -- - - - - - -

--

3,0 3,0
5°
3,3 3,0
7°
9:.!,S 3,3 3,3

0=8,0

0=7,0"

11

E

:< Kg. A B Kg.
-- -- -- -- -6,0
7,5
9,0

5°
7°
110

3,°
3,3
3,6

A

B

Kg.

-- -- --

3,° 55
3,3 3,3
3,0 82,S 3,3 3,3
3,6 13°
3,9 3,9

Obsel'vaç6.s - Semelhantes

55
85
IS°

às da tabela

A

B

Kg.

-- --

--

A

B

3,3 3,0 60
3,3 3,3
3,6 3,3 92,S 3,6 3,6
4,2 4,2 175
4,5 4,5
r.

Kg.

-- -- -60
100
175

A

B

-- -3,3 3,3
3,9 3,6
4,5 4,5
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TABELA
Valores

aproximados

Altura

do degrau

III

das cargas a empregar

em furos de cobra

Kg. de explosivos

m.

2·5

1.5
3.0
4·5
6.0
7·5
9.0

I.

::I.

3.

Valores

baseados

10
20

37·5
57·5
85

no emprego

de dinamite

gome

a eo

furos afastados 2,5 m.
Para granito
multiplicacar
por 0.92
calcáreo
0·73
cantaria
0·44
conglomerados)
O·3~
Os furos silo alargados para acomodar a totalidade

TABELA
Valores aproximados

Diâmetro

r·75"
2·3"
2·5"
3.0"

tio

em rocha

tipo basalto

e com

da carga.

IV

da quantidade de explosivos que cabe em cada furo

do furo

_II
I .;,

por furo

Kgs. de explosivos

por m,
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«As relações pessoais entre um chefe e os seus soldados
são, e foram sempre,
sucesso na guerra.

um dos mais importantes

factores do

Se um capitão possuir a confiança abso-

luta dos seus homens,

nada há que não possa empreender.

Se um capitão

a confiança

condenado

perder

dos seus homens,

está

ao insucesso».

Montgomery

«Ocupai-vos
estimado

da grande

pelos vossos

que sejais obedecido.

arte de fazer com que sejais

homens,

como da arte de fazer com

Tratai-os com humanidade.

exemplo aos vossos subordinados.
submetei-vos

Partilhai

ao mesmo rigor da disciplina.

Servi de

seus trabalhos,
Em campanha,

comei o mesmo rancho da tropa, no bivaque ou na trincheira.
Sede firme e justo.
estimado,

respeitado

É o segredo, o melhor meio, para se ser
e obedecido».

Lt.-Colonel De Zimmermann,
do Regimento

das Guardas

Suíças

in - Essais de PrinciPes d'une Morale Mt'l;la;re,
Paris - 1749

Estará a Nação pronta para a guerra?
(Tradução e condensação
pelo Capitão de Engenharia
H. D. NESBITT)

Sob o título «Are we ready?,
e da autoria do Coron6'
norte-americano, do Serviço de Material, Hans G. Jepson, vem
publicado, no número de Nouembi-Deeemb, de I955 da revis~a
«Ordnance», um trabalbo.i segundo o qual «o grau de preparação de um país para a guerra pode ser avaliado por uma aná··
lise de um pequeno grupo de factores representativos do seu
potencial político, económico, moral, industrial e militar».
Vai-se seguidamente reproduzir, um tanto abreviado, (>
referido artigo.

Qual seria a nossa resposta se nos fosse perguntado
menos:
«Está este país preparado

para a guerra?

sem mais nem

Caso contrário, que lhe

falta?».
Provàvelmente, retorquiríamos:
«Para que espécie de guerra? Com que? E quando?».
Poder-se-iam relembrar algumas teorias que apresentam um ou
outro factor isolado como critério exacto para medir o potencial militar
da Nação. O factor que é tomado em conta depende da especialidade
predilecta de quem apresenta a teoria. Mas deste modo apenas se
poderá obter uma resposta parcial, a um problema que é, na verdade
extremamente complexo.
Na opinião do autor, haveria também, um critério excelente para
avaliação da preparação de uma Nação para a guerra, se porventura
houvesse possibilidade de justa avaliação: seria a determinação rigorosa
de quão completa e quão sinceramente a Nação cumpria os dez mandamentos da lei de Deus. E isto porque uma Nação devota é accionada
por uma causa justa que a todos diga respeito, o que lhe incita força
e coragem.
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É claro, porém, que a avaliação por um umco factor pode conduzir a um resultado afastado da realidade, pela manifesta improbabilidade de um factor isolado poder constituir a verdadeira medida do
potencial da Nação.

*
A medida usual do grau de preparação para a guerra entra em
linha de conta com o seu potencial relativo, comparado com o de
outros países cuja consideração esteja em jogo.
Não há, concretamente, nem fórmula, nem modelo, nem qualquer
escala de que os peritos na matéria possam lançar mão para obter uma
medida exacta do potencial da Nação, ou do seu grau de preparação,
para a guerra. Trata-se de uma ciência não exacta, a qual é, aliás, a
categoria em que realmente entra a guerra.
Uma vez que esta, mesmo a guerra fria, nunca é verdadeiramente
estática, haveria que estar constantemente a rever a estimativa efectuada.
Ora uma contínua revisão de tal determinação, a fazer-se entrando
em conta com os milhares de factores que deve abranger, tornar-se-ia
extremamente demorada e penosa.
Até mesmo antes de estar terminada uma avaliação dessas, poderia
já a situação ter sofrido alteração!

*
Entre as alternativas
-

atrás apontadas,

de:

avaliação por um único factor; e de
avaliação entrando em linha de conta com a totalidade
factores influenciáveis,

dos

surge a solução intermédia, que tão frequentemente é a solução lógica.
É evidente que se pudermos seleccionar um pequeno grupo de
factores representativos do potencial político, económico, moral, industrial e militar da Nação, e avaliar com razoável rigor tal grupo de factores, obter-se-á uma enorme redução do tempo necessário para a obten-
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ção da solução do problema proposto, e isto sem se incorrer
do cálculo à base do precário factor único.
Ora, exactamente julga o autor ter determinado qual o
factores a considerar para o efeito, e, ainda, o modo como
deles deve intervir, o que tudo, se traduzirá, então por uma

no perigo
grupo de
cada um
fórmula.

*
Como foram então seleccionados esses factores?
Por dois métodos: - Mediante o estudo da história de guerras e
de batalhas (analisaram-se mais de 300, desde a batalha da Maratona,
em 490 a. C., até à guerra da Coreia, em 1950); e mediante o registo
das asserções escritas de homens eminentes que estudaram aspectos vários de preparação para a guerra, e de potencial militar.
Deste modo se poude operar o que se julga ser a mais judiciosa
selecção possível.

*
São em número de 18 os factores considerados como representativos, a saber, por ordem decrescente de importância:
-

Recursos

Industriais

Inclui fábricas, oficinas, máquinas-ferramentas,
técnicos industriais
ou de manufactura,
aptidão de gerência, e estrutura industrial em
conjunto.
-

Transportes

Inclui todos os meios de transporte
ferro, por água,. pelo ar, e oleoductos.
-

Instalações,

forças, e equipamento

por estrada,

por caminho de

militares

Este factor inclui todas as instalações militares existentes e todas
as Unidades, prontas para o combate, do Exército, das Forças Aéreas,
da Armada e do Corpo de Fuzileiros Navais; também, todo o equipa-
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mento militar de abastecimento de combustíveis, disponível nas tropas,
em navios de guerra ou na aeronáutica.
Já não é mais possível depender-se do tempo ou da situação geográfica para amortecer o choque inicial de um ataque à traição: é forçoso que existam, de facto, forças militares, depósitos substanciais de
armas estrategicamente dispostas e instalações militares suficientes, com
os quais seja possível uma guerra vigorosa ainda que inicialmente tocados fortemente pelo ataque inimigo.
_j

Transmissões

Consideram-se nesta rubrica todos os meios mais importantes para
a transmissão de informações: TPF, TSF, impressos, cinema e televisão.
Inclui também a rede de informação tanto económica como militar,
visto tal informação ser extremamente importante para a preparação
para a guerra.
-_ Tecnologia
Por esta designação se engloba o domínio do homem sobre o meio
ambiente natural, mediante a aplicação e utilização dos conhecimentos
técnicos, nas artes e ciências práticas. Por outras palavras, tudo aquilo
que permitiu passar-se, na história militar, da seta à bomba atómica.
-

Moral

Trata-se de um factor extremamente importante pois que obviamente terá de incluir o incentivo à acção, tanto por parte do indivíduo
como por parte da Nação.
Sem tal sentimento, em grau adequado, não é possível manter o
moral.
-

Segurança

colectiva

Pretende-se por esta
nações, ou de grupos de
são (é por vezes, referida
cia tem-se repetidamente

designação significar os esforços colectivos de
nações, contra agressão ou ameaças de agrescomo política das potências; a sua importânevidenciado através da história militar).
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humano

Inclui todos os indivíduos, susceptíveis
forço útil à Nação.
Abrangerá,
portanto,
crianças, etc.

-

de executar qualquer escivis, mulheres, velhos,

M aterias primas

Este factor inclui os produtos
exclusão feita de combustíveis.

-
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básicos do solo, do subsolo e do mar,

Tempo

Entra-se em consideração com o espaço de tempo adequado, disponível, ou suficiente, completamente,
para preparar uma nação para
a guerra, ou para dissuadir outrém do propósito de agressão.
-

Política

Abrange este factor a situação política externa em relação
organização, à estabilidade,
segurança, oposição, representação,
tação tanto interna como externa, e sentimento de acção.
-

à sua
acei-

Organização para a guerra

Inclui o mecanismo existente no país pelo qual se formula e se
executa a política nacional de guerra. Implica portanto a organização
do governo e civil, e a competência do pessoal com os quais se opera.
-

.

Dejesa Civil

Compreende as organizações federais, de Estado e locais, o devido
apetrechamento
e a sua actuação relativamente
ao programa geral de
defesa civil. Abrange também aspectos tais como dispersão da indústria, segurança local, e coordenação com a defesa militar e áreas críticas
circundantes.
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Alimentação

Ficam abrangidos neste factor todas as especies de alimentos, os
recursos e o apetrechamento da agricultura para os produzir, e ainda
o apetrechamento da indústria para a sua preparação.
Compreende facetas tais como a mecanização da agricultura, possibilidades de maiores colheitas pelo emprego de adubos, melhoramento
de sementes, técnicos de plantio e requisições e conservação das terras.
-

Combustíveis

e Força motriz

Este factor inclui todas as origens e recursos de energia a utilizar
para força motriz. Uma vez que a indústria é vital para a guerra, e
que é preciso força motriz para se ter indústria, segue-se que a existência de força motriz é vital para se ganhar uma guerra.
-

Dinheiro

Considera-se mais, neste factor, a estabilidade e flexibilidade do sistema monetário, do que o próprio meio de troca em si. Inclui o Tesouro, a Reserva Federal, os bancos comerciais e os sistemas de crédito
bancário.
-

OPinião pública

É o sentimento ou crença das massas humanas relativamente
paração para a guerra e para a própria guerra iminente.

-

Alojamento

e bens para a população

à pre-

civil

Compreende os bens de consumo, existentes e disponíveis, para o
público. Terá em conta os inventários tanto dos fabricantes, como dos
grossistas e dos retalhistas, e, bem, ainda o sistema de distribuição ao
consumidor.

*
evidente que estes factores não têm todos a mesma importância.
Pelo estudo histórico efectuado, foi possível estabelecer um quadro
(Quadro I), em que se indica a participação atribuída a cada um desses
É
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QUADRO I
Nas guerras e
batalhas

Principais

o
ti"

,,~

....
0

-t:

.~
.. ..~""
..
..
"2
.s~
.~'"
> .. ~" > ..
-- -- -- -- --t:

~
Recursos industriais
Transportes
Instalações, forças e equipamento
militares.
Transmissões
Tecnologia.
Moral
Segurança colectiva
Potencial humano
Matérias primas
Tempo.
Política
Organização para a guerra
Defesa Civil
Alimentação
Combustíveis
e força motriz
Dinheiro.
Opinião pública
Alojamento e bens para a população civil.

em percen tageos,

..

IL

factores

u

expressos

apenas

,,~
_o

e"..

Significado,

Nas guerras

24
68
51
68
43
35
41
41
16
49
46
43
19
43
14
14
16
o

dos factores

""
" .e-'O

'':

!'!

.~'O

o

"2

c,

c,

24
51
57
73
46
60
35
46

II

78
56
79
52
63
62
60
53
50
44
41
25
43
31
20

19
41
3

o
o
o

II

43
32

SI
19
22

I

de preparação

69
85
46
54
62
15
31
31
46
46
39
69
39
54
39
39
23
o

69
85
54

78
55
50
29
50
50
75
50
50
33
20
22
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62
54
31
39
31
31
31
69
15
54
31
46
31
8

:10

29
20

I

o
o
o

para a guerra,

na obtenção de derrotas ou de vitórias.

factores na decisão, favorável ou desfavorável,

das guerras e das bata-

lhas considerados:
a) - em conjunto com mais factores que possivelmente tenham
tido influência no desfecho de uma mesma guerra ou batalha; e
b) - considerando-se apenas, para cada guerra ou batalha, o
factor apontado como tendo tido influência primacial (colunas 3 e 6).
Em face dos valores assim estabelecidos, computou-se um peso
para cada um dos referidos factores,
Esse peso é o coeficiente que irá afectar o valor particular atribuído.
a cada factor, em face das condições específicas existentes ao pretender
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determinar-se o grau de preparação para a guerra, de determinada
nação, numa determinada época.
Não se trata de uma determinação absoluta de potencial bélico,
mas sim do confronto entre as possibilidades reais do momento que se
considera, com aquelas com que se conta no plano de guerra. As modernas condições da guerra - natureza do agressor e existência das
armas atómicas conduz a comparar as possibilidades do próprio dia em
que se está com as previstas para o primeiro dia de mobilização.
Esse grau de preparação será o somatório:

o valor máximo a atribuir a cada factor será
Deste modo, o máximo do grau de preparação

I.

para a guerra será:

É notório que se determinados
factores fossem, só por si, muitíssimo deficientes, de pouco serviria serem os outros factores excelentes.
Deste modo, é-se levado ao estabelecimento de um valor crítico para
cada factor. O estudo histórico levado a efeito evidenciou que se sete,
no mínimo, dos 18 factores estiverem abaixo do valor crítico, não se
pode esperar outra coisa senão a derrota, para o caso de luta com uma
potência «principal», sejam quais forem os valores dos outros factores.
Por esta razão se apresentam, na coluna 4 do referido Quadro II,
os chamados valores críticos. A aplicação destes valores conduz a um
valor de:

que deve ser considerado com o mínimo grau de preparação admissível,
abaixo do qual há razão para alarme, por indicar grave deficiência.
Também, há factores tão importantes por si só, que se qualquer
deles fosse extremamente precário de nada serviria serem os restantes
excelentes. É o caso dos factores indicados na coluna 5 (Quadro II),
para os quais figura o valor limite abaixo do qual, para cada um deles,
isoladamente, se verificaria desastre militar, mesmo que fossem excelentes todos os mais factores.
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QUADRO

PARA

II
I

-Principais

--

''''""
='"

..

:§

ti
o
u
--

"

A

Recursos industriais
Transportes
Instalações, forças e equipamento
militares.
Transmissões
Tecnologia.
Moral
Segurança colectiva
Potencial humano
Matérias primas
Tempo.
Politica
Organização para a guerra
Defesa Ci vil
Alimentação
e força motriz
Combustíveis
Dinheiro.
Opinião pública
Alojamento
e bens para a população civil.

A
B
C
D
E
F

.

Relativo

Coeficientes

54
48
45
4°
39
37
31
24
23
22
I9
17
I7
I7
8

G
H
I

J

:I

K
L
M
N
O
P
Q
R

"

~
~
c;
~

o

factores

.U:

(a)
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I

°,5
°,4
0,1

3

-o
S
.. o

.-..,-~
a~

4

-o
-c
o-

.-.=~
~ 'a.- ~
~ o

0_

__::'"

~ o

_-

;>

"

;>

--

--

I
I
I
I
I
I
I
I
J

I
I
I
I
I
I
I
I
I

5

--

~ o

o"

"

°,55
0,6
0,6
0,65
0,7
0,8
°,4
0,35
°,5
0,75
0,35
0,8
0,7
0,5
0,6
0,25
0,65
°14

o
S

'Z
s-g
k

'Qj

00

.... "
-;>

0,25
°,3
0,25
0,35
0,35
°,4
0,2
0,2
0,25

0,35
0,35
0,25

-

-

ao dia da mobü ização.
e valores

a atribuir

aos principais

factores

de preparação

para a guerra.

*
Em resumo:
Para a determinação do grau de preparação militar de um país,
referido a um determinado momento (momento esse que será prudente
considerar como sendo o dia de hoje, pois as hostilidades desenca-
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deiarn-se primeiro, e de forma brutal, e depois é que se declara o estado de guerra) proceder-se-á do seguinte modo:

a') b) -

Atribuição de valor a cada um dos 18 factores considerados;
Entrando com esses valores na fórmula

+

G = 54A + 48 B + 45C + 40D 39 E + 37 F + 3 I G +
+24H + 221 + 22} + I9K + I7L + 17M + 17N +
+80 + O,5P +O,4Q +0,1 R.
c) -

d) -

e) -

determinação do grau de preparação para a guerra;
Comparação do valor obtido para G com os valores de
Gerit.,
e de Gmax., em especial com este último, pois que
se G < Gerit., a Nação estará perante grave deficiência no
tocante à sua preparação para a guerra;
Verificação, mesmo que G > Gerit., que não haja sete factores que simultâneamente estejam abaixo do valor crítico.
Nesta hipótese haveria a temer ser-se derrotado por um
inimigo «principal»;
Verificação que nenhum dos factores mencionados na coluna
5 seja inferior ao designado por valor mínimo aceitável.
Em tal caso, mesmo que os resultados das alíneas c) e d)
fossem satisfatórios, haveria a temer um desastre militar,
numa guerra moderna.
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I -

DO

EXÉRCITO

26-1-56
I-

DECRETOS E PORTARIAS

Decreto n.O 40.494
Concede ao Tenente-coronel do corpo do Estado-Maior Horácio José de Sá
Viana Rebelo a exoneração que pediu de Subsecretário de Estado do Exército.
Decreto n» 40.495
Nomeia o Coronel do Estado-Maior Afonso Magalhães de Almeida
des Subsecretário de Estado do Exército.

Fernan-

Reforma
Coronel Manuel Augusto Gomes.
Adidos
Capitão da Escola Prática da Arma, António Gonçalves Barata Gaivão, por
ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço no Ministério
do Interior, como director-delegado dos serviços municipalizados de águas da
Câmara Municipal de Cascais.
Tenente das oficinas Gerais de Material de Engenharia, José da Costa Pereira de Sande Sacadura Botte Corte Real, por ter sido colocado, como engenheiro das mesmas oficinas.

IV -

COLOCAÇÕES,

EXONERAÇÕES

E

TRANSFERtNCIAS

Nomeado para constituir o Conselho Superior do Exército em 1956.
Vogal

o

General Flávio José Alvares dos Santos.
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DECLARAÇÕES

São nomeados para frequência do Curso de Altos Comandos, no ano lectivo
de 1956-1957, os seguintes coronéis:
Manuel Alcobia Veloso, Carlos Miguel Lopes da Silva Freire, Caetano
Maria da Cunha Reis, António José Martins Leitão.
Foram designados para a promoção por escolha, durante o ano de 1956,
os Ten.vcoronéís:
Mário dos Santos Risques Pereira e Manuel Vassalo e Silva.

N.O

2 -

3-3-56
III -

MDDANÇAS DE

Quadro da Arma

Botte

SITUAÇÃO

de Engenharia

Tenente de Engenharia, adido, José da Costa Pereira de Sande Sacadura
Corte Real.
Adidos

Tenente-coronel do corpo do Estado-Maior, Horácio José de Sá Viana Rebelo, por ter sido nomeado governador-geral da província de Angola.
Alferes do Regimento de Engenharia n.v I, Fernando de Oliveira Lemos,
por ter sido nomeado para desempenhar comissões de serviço militar na província de Macau.
Supranumerários
Capitão de Engenharia, do Regimento de Engenharia n.v 2, José Manuel
Queriol Tojeiro Elbling Quintão, por ter sido nomeado para fazer parte das forças expedicionárias ao Estado da India.
Reserva
Major, adido, no Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, Elias de
Almeida Cabral.
Capitães, adidos, Oficinas Gerais de Material de Engenharia, Vasco Lima
Vilas, de licença ilimitada, Armando Mesquita Pereira Cosme.
Sicpranúmerários
Major, Gonçalo Cristóvão do Santo Estanislau

de Meireles Teixeira da Mota.
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IV -

PROMOÇÕES

Quadro da Arma de Engenharia
Coronel, o Tenente-coronel, da Inspecção das Tropas de Transmissões, Mário dos Santos Risques Pereira.
Major, o Capitão do Grupo de Companhias de Trem Auto, Joaquim
tónio Rodrigues

An-

de Oliveira Júnior.
Regimento

de Engenharia

n,"

2

Tenente-coronel. o Major Júlio Aicgusto de Sousa Monteiro.
Tenente-coronel. o Major, adido, em serviço no Secretariado-geral da Defesa Nacional, Alfredo de Sousa Ghira.
V _

COLOCAÇÕES,

EXONERAÇÕES

Regimento
Capitão, supranumerário,

E

de Engenharia

José Manuel

TRANSFERftNCIAS

n»

2

Queriol Tojeiro

Elbling

Quintão.

Direcção da Arma de Engenharia
Coronel, no quadro da Arma, Mário dos Santos Risques Pereira.
Escola Prática de Engenharia
Major, supranumerário, Gonçalo Cristóvão do Santo Estanislau

de Meireles

Teixeira da Mota.
Regimento
Capitão, da Escola Prática

de Engenharia

n»

I

da Arma, Fernando

de Figueiredo

Cunha

Pacheco.
VIII -

CONDECORAÇÕES E LOUVORES

Condecorado com a medalha de prata de serviços distintos, o Coronel do
corpo do Estado-Maior Afonso Magalhães de Almeida Fernandes.
São desligados do serviço os oficiais na situação de reserva que atingiram o
limite de idade para transitar para a situação de reforma:
Major, Eduardo
dos Santos Machado.

Evangelista

do Carvalhal e Capitão, Guilherme

Frederico
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Secção

Técnica

Publica-se a relação dos candidatos admitidos nos diversos cursos desta
Escola no corrente ano lectivo de 1955-1956:
Curso de Engenharia
Francisco Gonçalves da Silva Guimarães, Pedro Augusto da Rocha Calisto
Sequeira, António José Aguas Rodrigues Varela, Rui Duarte Correia Pacheco,
Fernando Teixeira Coelho, Alberto Lousada Borges Pinto e Jaime Fernandes
Reis Machado de Faria.

III -

MUDANÇAS

Quadro da Arma

DE

SITUAÇÃO

de Engenharia

Tenente, adido, Fernando de Jesus Lima Correia, por ter deixado de prestar serviço no comando militar do Estado da índia.
PROMOÇÕES

Quadro da A rma de Engenharia
Capitães, o Tenente do Batalhão de Telegraíistas, Pedro Franco Marques,
o Tenente do Regimento de Engenharia n.v 1, João Orlindo Almeida Pina e o
Tenente da Escola Prática da Arma, Orlando de Azevedo.
Adidos
Capitão, o Tenente, adido, em serviço no Comando Militar de Macau, Manuel de Mesquita Borges.
Capitão, o Tenente, adido, em serviço nas Oficinas Gerais de Material de
Engenharia, José da Costa Pereira de Sande de Sacadura Botte Corte Real.
Escola

Prática

de Engenharia

Capitão, o Tenente no quadro da arma, Fernando

v-

COLOCAÇÕES,

Escola

EXONERAÇÕES

Prática

E

de Jesus Lima Correia.

'J'RANSFERI1NCIAS

de Engenharia

Capitão de Engenharia, no quadro da Arma, Orlando de Azevedo.

BOLETIM

Regimento

105

DA ENGENHARlA

de Engenharia

n»

I

Capitão, no quadro da Arma, João Orlindo Almeida Pina.
Batalhão

de

Telegrafistas

Capitão no quadro da Arma, Pedro Franco Marques.
Instituto

Profissional

dos Pu-pilos do Exército

°

Professor provisório,
capitão, do Grupo de Companhias de Trem Auto,
Fernando do Carmo Correia Calado.
Ministério do Exército -

Repartição

Geral

Capitão, Ferando do Carmo Correia Calado, nomeado professor provisório
do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, durante o ano lectivo de
I955-I956.

x-

DECLARAÇÕES

Presta serviço no Regimento de Engenharia n.v J, acumulando com as
funções de professor catedrático da Escola do Exército, o Capitão Armando Firmino dos Santos.

N." 4 -

1-5-56
II-

MUDANÇAS

DE

SITUAÇÃO

Reforma
Tenente-coronel. na situação de reserva Eduardo
por ter sido julgado inoapaz de todo o serviço.

Rodrigues de Carvalho,

Quadro da Arma de Engenharia
C-apitão, adido, Ivan Serra e Costa, por ter deixado de prestar serviço no
Comando Militar de Moçambique.
Reforma
Tenente, na situação de reserva, Francisco Gonçalves Coelho.
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PROMOÇÕES

Escola Prática

de Engenharia

Capitão, o Tenente, Amílcar Lopes Martins.
Tenentes, os Alferes, Eduardo Luís Afonso Condado, Manuel Adelino Pires
Afonso, Fernando Edgar Collet MAJlgret de Mendonça Perry da Câmara, Carlos
Jorge da Cunha Fernandes Beirão, Francisco de Assis Paiva Boléo Tomé, Manuel
Francisco Rodrigues Fanqueiro, Nuno Manuel Guimarães Fisher l10f03s Pires e
António Av.elino Pereira Pinto.

IV -

COLOCAÇÕES,

EXONERAÇÕES

E

TRANSFERtNC1AS

Comando Militar de Angola
Capitão, do Batalhão de Telegrafistas, Pedro Franco Marques.
Batalhão de Telegrafistas
Alferes, da Escola Prática da Arma, Manuel Marques Esgalhado.
Escola Prática

de Engenharia

Capitão, no quadro da Arma, Ivan Serra e Costa.
Batalhão de Telegrafistas
Capitão, da Escola Prática da Arma, Camilo Francisco de Barros Sobrinho.
Comando Militar de Moçambique
Capitão, do Regimento de Engenharia n.v 1, João Orlindo de Almeida Pina.
São nomeados para a frequência, no ano lectivo de 1956-1957, do curso
para a promoção a oficial superior que se efectuará no Instituto de Altos Estudos
Militares, em data a indicar oportunamente, os seguintes Capitães:
Engenharia
Rogério Jaime de Campos Cansado, Manuel Barbosa de Matos Chaves, Raúl
de Brito Subtil, Humberto Lopes Gonçalves, João José Rodrigues Mano.
São nomeados para a frequência do curso para promoções a capitão no
ano lectivo de I956-1957 que terá lugar nas respectivas Escolas Práticas, em data.
a indicar oportunamente, os seguintes Tenentes:
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Engenharia
Jaime Patrício Albuquerque Ferreira, Gonçalo Nuno de Albuquerque Sanches da Gama, Justino António Carreira de Almeida, Alvaro da Cunha Lopes,
Manuel Fonseca Ferreira Pinto Basto Carreira e José Eduardo Dartout Sales
Henriques.
Escola do Exército -

Secção Técnica

Publica-se a relação dos Aspirantes a Oficial das diversas armas e serviços
que concluíram os respectivos cursos:
Engenharia
Eduardo Luís Afonso Condado, Manuel Marques Esgalhado, Manuel Adelino Pires Afonso, Fernando Edgar Collet Meygret de Mendonça Perry da Câmara,
Carlos Jorge da Cunha Fernandes Beirão, Francisco de Assis Paiva Boléo Tomé,
Manuel Francisco Rodrigues Fanqueiro, Nuno Manuel Guimarães Fisher Lopes
Pires e António Avelino Pereira Pinto.

N.O 5 -

31-5-56

I-

MUDANÇAS

DE

SITUAÇÃO

Adidos
Capitães, do Comando Militar de Moçambique, João Orlindo de Almeida
Pina, por ter sido nomeado para prestar serviço no ultramar.

Reforma
Major, Eduardo

Evangelista

do Carvalhal.
Adidos

Major dos Serviços Cartográficos do Exército, João Correia de Magalhães
Figueiredo, por ter sido nomeado chefe da divisão de fotogrametria dos referidos
Serviços Cartográficos.
Quadro da Arma

de Engenharia

Major, supranumerário, da Escola Prática de Engenharia, onde continua
colocado, Gonçalo Cristóvão de Santo Estanislau de Meireles Teixeira da Mota.
8
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Supranumerário
Major, adido, de licença ilimitada, Jorge Luís Tedescbi Seabra, por ter deixado de estar naquela situação.
Adidos
Tenente, da Escola Central de Sargentos, Alvaro Joaquim
çalves, por ter sido nomeado professor efectivo da mesma.

III Ministério

COLOCAÇÕES, EXONERAÇÕES

do Exército -

E

José Maia Gon-

TRANSFERtNCIAS

Serviços Cartográficos

do Exército

Chefe da divisão de fotogrametria, o Major de Engenharia, da 2.& Repartição da 2.& Direcção-Geral deste Ministério, João Correia de Magalhães Figueiredo.
Ministério

do Exército -

2.&

2.a

Direcção-Geral-

Repartição

Major de Engenharia, supranumerário, Jorge Luís Tedesclii Seabra.
Direcção da Arma de Engenharia
Major de Engenharia, no quadro da Arma, [oaquim
Oliveira Júnior.

António

Rodrigues

de

Escola Central de Sargentos
Professor efectivo, o Tenente professor eventual, Alvaro Joaquim José Maia
Gonçalves, na vaga do Capitão Arnaldo Carrilho , que, por esta portaria fica
exonerado daq uele cargo.
L&

Região Militar -

Quartel General

Capitão, do Regimento de Engenharia n.O 2, Viriato Monteiro Reinas.
Regimento

de Engenharia

n»

Capitão, no quadro da Arma, Arnaldo Carrilho,

2

Do

Estrangeiro

Por V.A.L.

o jornal americano «New-York Times» tem publicado, mais de
uma vez, a seguinte r e c o r da t ó r i a: Definição russa de coexistência,
por Dimitri Manuilsky, Escola Lenine da Política de Guerra, 193I.
«A guerra total entre o Comunismo e o Capitalismo é inevitável.
Presentemente, não estamos suficientemente fortes para atacar. Mas,
dentro de 20 a 30 anos, chegará a oportunidade.
Teremos, até lá, de embalar a burguesia e, para isso, deveremos
começar por lançar a maior e mais espectacular campanha de paz.
Diremos frases electrisantes e faremos concessões nunca julgadas possíveis. Os países capitalistas, estúpidos e decadentes, acabarão por operar connosco na sua própria destruição. Eles virão, mais uma vez, ao
isco de serem nossos amigos. E, uma vez a sua defesa se mostre desprevenida, nós os estatelaremos com um soco dos nossos punhos cerrados».
Em Abril, Bulganin e Krushtchev

fizeram uma v i s i t a d e c o r-

tesia

a Londres.
Houve muitos ingleses a protestar contra esta visita.
Afixaram cartazes, dentro do Parlamento, dizendo: Porque havemos de apertar a mão aos assassinos?
Contudo, a visita fez-se, e decorreu bem.
Antes, como «quebra-gelo», tinha ido Malenkov a Inglaterra e
este político conquistou ali uma certa simpatia.
A discrepância entre o actual palavreado russo e os factos é notóna. Assim, simultâneamente com a visita dos russos K & B a Londres,
Washington diz, oficiosamente, não estar interessado na visita dos
mesmos aos E. U. A. e acrescenta:
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Ainda, recentemente, verificámos, com profundo pesar, terem terminado, sem qualquer resultado, as longas sessões de Londres sobre o
desarmamento, nas quais se notou a sistemática obstrução dos russos.
Concluimos pretenderem
os dirigentes soviéticos, somente, ganhar
tempo para a consecução dos seus desígnios.
Em meados de Maio veio uma «g r a n de» n o t í c i a d e Moscou:
os soviets vão reduzir de 1.200.000 homens as suas forças armadas, as quais são de 5.000.000; vão dissolver 63 divisões; vão tirar
3°.000 homens da Alemanha «oriental»; vão retirar do serviço activo,
375 navios de guerra; vão reduzir as despesas militares nas mesmas proporções; e, vão acabar os campos de concentração, os quais, segundo
uma notícia anterior, já tinham acabado.
Tudo isto, porém, é só para valer a partir de Maio de 1957, isto é,
daqui a um ano. Trata-se pois, somente, de palavreado, o tal palavreado electrisante.
Os maiores chefes militares americanos dizem ser «vertiginoso», o
aumento de potência militar dos russos.
De facto, com a morte de Stalin, diminuiu o terror na Rússia e
diminuiu o sofrimento dos russos. Mas, o perigo imperialista dos russos
não diminuiu e, pelo contrário, aumentou, a despeito de todas as aparências.
Quanto ao tratados, fazemo-nos eco da seguinte notícia: a União
Soviética já violou, até à data, 10 pactos de não agressão e 14 alianças
militares.
As e I e i ç õ e s g e r a is, antecipadas,
f r a n c e s a s não tiveram
grande importância internacional.
Aparentemente, os comunistas progrediram; mas, de facto, não foi assim. Tiveram, é certo, mais uns
50 deputados; mas isto aconteceu a outros. Em relação às eleições de
1946 tiveram menos 32. Mesmo em relação às últimas eleições tiveram menos percentagem do eleitorado favorável a eles.
Eles agora ficaram com 150 lugares mas, se a lei eleitoral não
tivesse sido feita por pessoas tão «inteligentes», teriam só 139 lugares,
para corresponder aos votos recebidos, cerca de 25 % do total.
Além de tudo isto, apareceu um novo partido, o de Monsieur Poujade, radicalmente inimigo do comunista. Este partido conseguiu um
inesperado triunfo, elegendo uns 50 deputados.
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Monsieur Pinay, antigo presidente francês, escreveu: A França
que t r a b a 1h a e cria está farta de ser considerada o «homem doente»
da Europa, por estar condenada ao regime absurdo dos governos semestrais. Ela inveja a estabilidade política das nações vizinhas.
Pois nesta terra das «Cartas de Paris» é, em geral, o modelo francês que a maioria dos liceados portugueses adora a todo o transe, quer
sejam da direita quer da esquerda, quer sejam católicos ou ateus.
A monarquia portuguesa caiu única e exclusivamente por causa do
regime parlamentar tipicamente francês.
O mesmo se pode dizer da monarquia espanhola.
Também o regime parlamentar
tipicamente francês foi, única e
exclusivamente,
o causador da queda da República democrática portuguesa em 1926 e o da república espanhola.
Quando, em I9II, se discutiu a futura Constituição da República
portuguesa, homens como José Barbosa propuseram o regime tipo americano ou tipo suíço, (chame-se-lhe governo de assembleia em vez de
governo presidencial)
mas os deputados, com o seu grotesco feitiço
pelas coisas francesas, prefiram fincar-se na beleza parlamentar,
que
aliás lhes dava a eles, bel'oradores,
o monopólio da governação e,
para melhor, de uma maneira irresponsável,
atirando os culpas para
cima dos governos.

Nos primeiros dias de Janeiro
Á f r i c a exprimia-se pelos seguintes

a situação
comunicados:

no norte
de
Combate-se numa

frente de ISO km. no Marrocos.
Até que, em princípios de Maio, o governo francês concedeu a
autonomia a Marrocos e, pouco depois, à Tunísia, dentro da interdependência com a França.
Desconhece-se, por enquanto,
pendência.
Em face

destes

resultados,

o significado
a Argélia

preciso desta interde-

resolveu

enveredar

pela

sublevação.
Mas, aqui, a França decidiu não vergar e, com o apoio do parlamento, tem feito frente aos argelinos, por toda a parte. Tem havido,
verdadeiramente,
guerra na Argélia. Em Junho as perdas dos argelinos eram muito grandes e a sua rebeldia começou a diminuir. A França
tem já mais de 400.000 soldados no norte de África.
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Como de costume predomina
o si s tem a á r a b e das
v 1o 1ê n c i as, degolamentos,
esquartejamentos,
à Mohamed.
Mohamed disse na Sura XXII do Alcorão: «Combatei implacàvelmente os não crentes; o gume das vossas espadas os converta, até receberdes o tributo legal das suas mãos asquerosas,
Não haverá para vós
outro mais glorioso destino».
E Mohamed deu o exemplo quando, um ano depois de se proclamar
«profeta», deu, com 300 homens, batalha a uns 5.000 Qoreichitas, que
vinham da Síria para a Arábia, derrotando-os
e, pela primeira vez,
mandando-os
degolar.
Assim, a religião árabe baseia-se na conquista ou no extermínio dos
outros; e, na poligamia, da qual Mohamed deu também o exemplo.
Houve sultões com 15.000 odaliscas,
Com aquele impulso dado por Mafoma, os árabes invadiram o
ocidente, ou seja o norte de África e, atrás deste, a Europa meridional,
cuja raça, em boa parte, estragaram; e o ocidente, pela índia fora, até à
Malásia, formando o maior império de todos os tempos.
Contrairam
uma grande dívida face à Europa, mas, coisa estranha, estão ainda de
posse de Jerusalém, por cuja reconquista os reis cristãos da idade média tanto lutaram.
Já noutra notícia referimos a batalha de Zalaca, a das 100.000
cabeças, no alvorecer da nossa nacionalidade.
Muito mais tarde, em 1398, numa das invasões da índia o imperador islâmico Taimur, invasor, deixou escrito nas suas memórias: «Muitos infiéis (isto é, os não mahometanos)
fecharam mulheres e crianças
e largaram fogo, morrendo todos queimados.
Num instante, toda a
população foi exterminada e, em I hora, a espada do Islam lavou-se
no sangue dos infiéis e 10.000 cabeças rolaram».
Isto foi em Lahore.
Prosseguindo a marcha, levavam 100.000 prisioneiros; como estes
se tornavam incómodos e perigosos, mando-os matar.
«Em cumprimento das minhas ordens os gazis do Islam empunharam as suas espadas e 100.000 idólatras foram mortos nesse dia. Nazirudin, homem
letrado, que nunca em SUJaI vida' matara um p'aràal, degolou, com a sua
espada, 15 caiéuos, idólatras hindus».
Estes invasores já não eram árabes puros mas tártaros, mongois,
turcos, etc., assim como os invasores da Europa meridional eram berbéres a ocidente, turcos a oriente, mas todos eles arabisados na religião
e na raça.
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prof. A. M. Guedes, embora declarando-se não germanófilo,
escreve: «Na 2.a Grande Guerra os Aliados reincidiram, sem perdão,
i m p o n d o à A 1e m a n h a a r e n d i ç ã o i n c o n d ic i o n a 1 e retardando a marcha sobre Berlim, para os russos poderem chegar lá ao
mesmo tempo ou antes. Com efeito, na progressão do Exército Patton,
teriam sido os americanos quem tomaria e ocuparia Berlim. Assim, os
russos ficaram com a Alemanha leste, com r8 milhões de habitantes.
Assim se consumou a obra nefanda (sic) do desmembrar dos impérios centrais, que sempre deveriam manter-se como bastião contra o
pan-slavismo».
A Alemanha perdeu a zona leste, o sector leste de Berlim, a Silésia
e, a Prússia oriental. E ainda o Sarre. Restaram-lhe 52% do antigo
território.
As indústrias dimin uiram 20 %; as fortunas 24 %.
Frota aniquilada.
Máquinas transferidas sobretudo para a Rússia
(5,5 milhares de milhões de marcos ou 40 milhões de contos).
De 27.000 para 6.000 locomotivas.
De 6r6.000 para 280.000 vagons. Bibliotecas menos II milhões de volumes, em 35 milhões.
Agora, então, andam de mãos na cabeça sem saber como parar aos
russos.

Pois, os mesmos autores destes erros vão agora cometer outra falta
de gravidade,
salvo melhor parecer, não deixando Israel armar-se
correndo o risco de se ver a destruição do povo israelita.
Precisam de ter cuidado, não lhes fuja o petróleo.
Os egípcios receberam dos comunistas 200 caças Mig, 60 bombardeiros de jacto, 334 tanques médios, 50 ditos pesados, 2 submarinos,
centenas de metralhadoras.
Assim os israelitas estão em risco de serem degolados

e extermina-

dos segundo os conselhos do Corão.
Não dão armamento aos israelitas para não rebentar a guerra.
Nesse caso, o melhor é a Europa também não se armar, para não rebentar a guerra com a Rússia.
Ora graças aos triunfos dos agarenos (à custa da França) pois já
foi dada independência não só a Marrocos como à Tunísia, eles, árabes,
até querem, agora, reconquistar o sul da Europa.
Da França querem
Marselha, Toulon, Bordéus, Lyon, S. Etiene e até Poitiers onde, há
rz séculos, foram derrotados por Carlos Martel. Dizem pertencer-lhes
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aquelas cidades onde estabeleceram o Islam e donde foram expulsos
pela força.
Isto lê-se e não se acredita.
Porém, se a euforia da vitória se apoderar dos muçulmanos, não é
utópico mas absolutamente real o perigo de uma nova invasão de peles
escuras, porquanto a Rússia se encarregará de os armar e de os incitar
contra nós, como já o está fazendo.
Devido ao jogo russo, não são totalmente irrisórias as fanfarronadas árabes de voltarem a pisar o solo da Europa.
Assim é de desejar a mais completa vitória do exército francês em
guerra na Argélia.
E, também por este motivo, seria necessário ajudar Israel, material
e moralmente.
Israel e a França deveriam até receber voluntários do Ocidente,
pois eles são a defesa, do lado sul, contra o jogo de pinça, manobrada
desde Moscou.
Tendo o velho bolchevista russo Molotov pedido a demissão, foi
nomeado ministro dos estrangeiros Shepilov. O primeiro acto deste foi
uma visita de captação ao Cairo, pretenso centro do mundo árabe, e
a vários países árabes.
Em I de Julho, numa entrevista, o russo Krushtchev chamou a
atenção para o fa~to de a guerra entre Israel e os Árabes significar a
Guerra Mundial III.
Contudo, eles vão atiçando os Árabes contra Israel e contra a
Europa.
A força dos árabes, assim como dos rebeldes cipristas reside na
existência da ameaça russa. Pois se até americanos e russos andam à
compita, a ver qual dos dois consegue a «honra» de emprestar 10 milhões de contos ao Egipto, para a barragem de Assuan naquele país!
Como era de prever os marroquinos, uma vez obtida a independência em relação à França, voltar-se-iam, embora com mais dificuldade por ser muito forte o Estado espanhol, contra Espanha, para obterem a i n de p e n d n c i a doM a r r o c o ses p a n h o 1.
A Espanha começou logo e acabou por se sujeitar aos acontecimentos a ela periféricos e, deu a autonomia ao Marrocos espanhol.
ê

DO

ESTRANGEIRO

115

A zona internacional de Tanger, último tampão contra uma possível loucura árabe de ataque à Europa em combinação com os russos,
será também entregue aos Marroquinos no próximo Outono, segundo
parece.
A Inglaterra tem sempre manifestado simpatia pelos inimigos de
Israel, por causa do petróleo, e teve uma recompensa na Jordana: o governo jordano demitiu
o general
inglês
Glubb do cargo de
c o m a n d a n t e g e r a I das t r o p a s j o r d a nas.
Tudo isto é o
seguimento da reviravolta da Jordana, a qual estava para entrar no
pacto de Bagdad com Inglaterra e outros e, de repente, mudou de
opinião.

das

Os russos continuaram
u a a r m a m o r a I,

particularmente
activos no f o r j a m e n t o
oferecendo pactos de amizade, fazendo e

convocando viagens de cortesia, etc.
Assim, oficiaram, em princípio de Fevereiro,

aos E. U. A., ofere-

cendo-lhe um pacto de amizade!
Contra o costume anterior, o Presidente dos E. U. A. respondeu,
quase imediatamente,
ampliando a questão e desfazendo o pretendido
efeito moral da mensagem russa. Ao convite russo para amizade respondeu-se com um apelo à paz! Foi bem feito e um tanto carnavalesco.
Mas Bulganine, r. o ministro russo, de posse da resposta americana, enviou novas propostas, com mais pormenores, insistindo na sua pseudo-mania.
Os E. U. A. tornaram a regeitar e renovaram as propostas de
observação aérea mútua e fiscalização de armamentos.
Os aliados só querem tratados de amizade depois de os russos tirarem os pés- de cima das nações por eles dominadas, a começar pela Alemanha central, mais conhecida por oriental e, para isso, nada mais se
quer senão eleições livres com fiscalização internacional, nesses países,
precisamente

o que eles não querem.

A Turquia,
grande
país
enigmático, por não fazer coro
com os árabes, ou sábio se assim preferirmos e com razão chamar-lhe,
constitui um nó górdio, uma grande rolha contra o expansionismo
russo. Por isso a Rússia quer agora conquistar-lhe a amizade. Oferece-lhe petróleo e ferro, etc. Acusa Béria de ter, em 1946, denunciado o

116

REVISTA DE ENGENHARIA

MILITAR

tratado de amizade com a Turquia e de ter feito a reinvidicação, para
a Georgia, das províncias orientais caucasianas turcas.
Também a Rússia fez idênticas diligências no Pakistam.
Oferece
tratado comercial e de amizade. Pakistam em troca pede à Rússia para
se deixar de apoiar índia e Afganistam nas suas pretensões territoriais
antipaquistânicas.
Andou,

em Fevereiro,

acesa uma questão de balões

meteo-

rológicos.
Rússia, China popular e Albânia protestaram nos E. U. A. contra
os balões sonda aos quais atribuem funções de propaganda e de espionagem e de que vários têm caído naqueles países.
Por outro lado, no Japão, assinalou-se a queda de balões russos
similares.
Em Fevereiro reuniu-se, em Moscou, um grande
congresso
do p a r t i d o c o m uni s t a r u s s o. A principal figura foi Krushtchev, secretário-geral.
Este pronunciou um formidável discurso, já histórico, no qual
acusou Stalin de se ter arvorado em despota da Rússia e de ter efectuado uma infinidade de crimes, durante 20 anos.
Muitos comentários tem sido feitos e os próprios partidos comunistas dos outros países encontram-se desorientados.
Stalin mandou
matar milhares dos seus colaboradores. Béria, o executor, é agora considerado, pelos principais russos, «inimigo raivoso» do partido comunista russo e a soldo do estrangeiro. Sendo assim, não sabemos porque
não consideram o próprio Stal. como inimigo raivoso do comunismo
russo e a soldo do capitalismo. Na verdade já em tempos lemos esta
hipótese.
O nosso comentário seria o seguinte: Stal. e Béria mandaram matar
milhares de bolchevistas e chegaram a abater 70% dos próprios comités
centrais. Porém, devemo-nos lembrar terem aqueles mesmos bolchevistas assassinado e mandado assassinar, por sua vez, centenas, milhares e milhões de russos da classe média e outros, nos primeiros tempos
da revolução, em I9I8 e I9I9·
Como se sabe, às vezes, Deus escreve direito por linhas tortas.
Assim Stalin e Béria teriam sido os instrumentos de que a Providência
se serviu para punir o assassínio e o extermínio de milhões de inocentes.
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o comunismo,

transformou-o

nismo.
Estes, agora, querem lavar as manchas

em assassi-

do passado mas, não deve

ser fácil.
Também, na peugada de Stalin, houve, na China, uma
de 20 milhões de chineses. Jamais, em todo o mundo, se
gente ser morta em tão pouco tempo. Talvez, por isso, não
finja não haver grande simpatia entre os russos actuais
-Tse-Tung.
Por outro lado foi possível o comunismo
provam

a Yugoslavia,

a Tchecoslavia.

hecatombe
vira tanta
haja ou se
e o Mao-

sem hecatombes

como o

etc.

Em Moscou faleceu por causa de uma gripe um tal Bierut, antigo
Presidente, L o ministro, e, ultimamente,
L o S e c r e t á r i o do p a rtido

comunista
da Polónia.
Pois levava, agora, uma vida faustosa, tipo medieval; tinha 10
propriedades de recreio, 200 creados e 6 automóveis, fóra o resto. Tinha
ido à Rússia assistir ao último Congresso comunista. O seu nome deriva
de Biekovski e Rutkovski dois grandes amigos seus.

Este homem, se assim se pode chamar, foi certamente o agente de
muitos assassínios na Polónia e, com certeza absoluta, foi, sob o olhar
incitador de Stalin, o principal autor da célebre matança de Katyn.
Em 5 de Junho de 1956 foi assinado o acordo
saarense
entre
a França e a Alemanha.
O Saar volta a ser alemão, a França receberá
carvão até 1970, e serão feitos uns canais no Mosela e no Rodano.
Neste acordo a França deu uma prova de grande sabedoria, pois
soube recalcar as ambições sobre um território puramente alemão.
No mundo das conjecturas sobre o tipo
da futura
grande
g u e r r a já se tem admitido o predomínio, alternativamente,
das divisões couraçadas, da aviação de bombardeamento
e da bomba atómica.
O progresso porém ultrapassa presentemente essas conjecturas e, aparece outra, a dos misséis ou projécteis de grande alcance. A combinação dos misséis com as bombas atómicas, se puder aperfeiçoar-se, é de
tornar proibitiva a guerra.
Com efeito desde os tempos antigos até
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hoje, os estadistas mandar a juventude matar-se nas frentes de batalha;
mas, se a guerra começar pelo alvejamento das próprias retaguardas,
bases e cidades, o perigo toca a todos e já ninguém o quer. Isto lembra-nos a primeira guerra mundial em França, quando os comandos
não autorizavam se bombardeasse os Q. G. inimigos pois já sabiam que,
passadas horas, seriam, por seu turno, bombardeados, por represália.
Os misséis são de 2 categorias:
1.o Os moto-misséis, com asas, voando 10 a 30 quilómetros de
altura. Deste tipo os E. U. A. têm o «Regulus» da marinha de guerra
e o «Matador» da aviação militar; e o «Snark», de grande alcance
(8.000 km.).
Os moto-misséis precisam de ar para respirar nos seus
motores de jacto. O inconveniente do «Snark» é ter uma velocidade
relativamente pequena, podendo ser detectado e perseguido.
2. o Os misséis balísticos ou foguetões gigantes; a sua trajectória
é balística como as dos projécteis de artilharia, isto é, marcham entregues, depois do impulso inicial, somente ao peso próprio e à resistência
do ar.
Os E. U. A. têm no exército o «Corporal» para 120 km. e o
«Redstone» para 300 a 500 km., ou sejam pequenos alcances. O último
é uma bomba como a V2 alemã mas mais potente.
Os misséis balísticos subdividem-se em 3 categorias:
a) - os de pequeno alcance como os acabados de referir;
b) - os de alcance médio, 800 a 2.500 km., designados IRBM;
c) - os intercontinentais, ou ISBM, alcance superior a 8.000 km.,
velocidade 20 vezes a velocidade do som, podendo ir em 30 minutos
de New York a Moscou ou vice-versa e, atingindo a sua trajectória
alturas como 1.200 km.! Quem sabe se, ao reentrarem na atmosfera,
não arderão como aerolitos.
Um foguetão deste terá uns 30 m. de comprimento e pesará 100
tons. Tipo telescópico ou em andares. Quase todo o peso é combustível o qual aliás se consome todo nos primeiros 3 ou 4 minutos e vai
sendo alijado «telescopicamente».
Os misséis tipos b) e c) estão ainda em projecto ou em fase experimental, dando-se prioridade aos ICBM, nos E. U. A.
Os russos têm misséis de alcance médio (1. 200 km.) .
A A n t á r t i d a é, como se sabe, um grande continente. Actualmente está ocupada por uns 400 exploradores, sendo 160 dos E. U. A.,
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da Rússia e, os restantes, da França, Inglaterra, Austrália, Argentina, Chile e União Sul Africana.
Vão enviar exploradores a Noruega, a Nova Zelândia e o Japão.
Assim, no próximo verão de 1957, calcula-se haja já umas 2.000 almas
na Antártida.
Como se vê são, principalmente,
países, ou do hemisfério sul ou, com domínios nesse hemisfério. É o caso de Portugal, também. Por isso, seriamos de parecer favorável ao envio, por nós também,
de uma pequena expedição, a fim de, amanhã, podermos quinhoar, embora só nas devidas proporções, de um recanto da vasta terra dos pinguins. Seria necessário, sem dúvida, agir, não só com muita prudência
mas, também, com alguma urgência.
30

« ... Parece

especialmente

interessante

salientar

que,

nesta longa evolução de milhares de anos, se têm constantemente verificado dois fenómenos:
- o primeiro, é de que há poucas descobertas que não
tenham directa ou indirectamente,

servido à arte da

guerra;
- o segundo, é de que as utilizações

dadas a essas des-

cobertas, sob a forma de armas, engenhos, ou processos de construção,

se têm sobreposto sem necessãrfa-

mente suplantar os antigos usos ... »
Colonel Cdt. de Corps De Montmollin
Cher d'État-Major General
in - Reuu« Mititaire

Suisse, de Janeiro de 1956
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Importância crescente da loglstica
A lição dominante
sido a do tremendo
relação

das guerras,

ap6s 1914,talvez tenha

aumento da importância

tanto à táctica, como à estratégia.

armas at6micas

da logística em
Uma guerra com

sem dúvida que mais ainda faria sobressair

a logística em relação à táctica, e influenciaria

grandemente

a estratégia.
Estas simples comparações
que o custo

da destruição

ilustram o caso.

de um soldado

Calcula-se

inimigo

tenha

sido de:

0,75

d61ares no tempo dos romanos;

3.000

»

nas guerras

napole6nicas;

21.000

»

na primeira

Grande Guerra;

-200.000

»

na segunda Grande Guerra;

-570.000

»

na guerra

da Coreia.

e,

Revista das Revistas
Por H. N.

I - Novo tipo de atrelado

para material

de pontes

Os serviços de investigação e aperfeiçoamento do «Corps of Engineers», em Fort Belvoir. criaram um atrelado destinado ao transporte
e ao lançamento de uma portada de ponte de apoios flutuantes. Caracteriza-se tal atrelado por ter uma plataforma inclinável, com rolos, facilitando-se assim o lançamento à água da portada. Esses rolos, durante

o transporte, são imobilizados; também, pelo facto de serem retrácteis,
é possível o integral aproveitamento da plataforma, para transporte dos
elementos da portada, por montar.
A prévia construção de portadas, sobre o atrelado, com a vantagem de poder ser feita em local à escolha, afastado, elimina a necessidade de um guindaste no local de lançamento, e permite efectuar a
operação do lançamento de uma ponte com muito maior rapidez.
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II - Papel de relevo que cabe ao «Army Ordenance Corps:t

Nestes últimos cinco anos, os fornecimentos efectuados ao exército
norte-americano totalizaram 35 biliões de dólares.
Deste montante,
cerca de 60%, ou seja aproximadamente
21 biliões de dólares, diziam
respeito a material da «Ordnance», figurando, portanto, nas verbas
atribuídas ao Serviço de Material do referido exército.
Como já temos tido ocasião de citar nesta Revista, a competência
do «Ordnance Corps» não se limita à aquisição e à produção: abrange
também trabalhos de investigação e de aperfeiçoamento.
É exactamente destas actividades que depende a possibilidade de se dispor de
superioridade de armas e de equipamento, superioridade essa de importância crucial para a eventualidade de guerra.

III

- ReflexD'es sobre a defesa da Suissa

No número de Janeiro, a «Reuue Militaire St,isse. publica um artigo do Coronel E. Lederrey, do qual transcrevemos seguidamente algumas considerações expostas no parágrafo
«Como organizar a defesa>.

«Aos formidáveis meios materiais dos ricos, apenas podemos opor
os do pobre: o moral, o terreno, a noite.
Num artigo precedente (R. M. S., N." II de 1955), sublinhámos
a importância da noite, adversária ou aliada, conforme, respectivamente, ela tiver sido ignorada, ou tenha sido praticada a sua utilização.
Quanto ao terreno, possuímos a vantagem preciosa de o conhecer
e de o poder adaptar à finalidade de estabelecer uma resistência firme,
sem ideia de recuo, até ao esgotamento dos meios.
O moral fundamenta-se na confiança que a tropa tem nas possibilidades, não só de parar os ataques, mas também de os ripostar. Não
basta, portanto, resistir; é preciso ainda contra-atacar, isto é, ter mobilidade. Ora as pernas do infante não podem rivalizar em velocidade com
as rodas e as lagartas dos engenhos blindados, com os quais apenas
meios semelhantes se podem medir.
O ideal seria um exército completamente motorizado.
Se isto não
for realizável, nem por isso subsistirá a obrigação de possuir engenhos
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blindados e motorizados.
Sem eles, sendo inconcebível qualquer contra-ataque, nós ver-nos-íamos confinados a uma resistência passiva,
esgotante e votada a um rápido desastre.
Até agora, admitia-se que as nossas tropas poderiam praticar a defensiva nas duas formas que ela pode revestir - estática e dinâmica para ser eficaz.
O desenvolvimento tomado pela motorização obriga a rever este
juízo, e a conceber duas missões distintas, ainda que estreitamente ligadas. Uma, a defensiva de preferência estática, incumbiria a forças regionais, a outra, a defensiva móvel ou dinâmica, a forças de choque,
inteiramente blindadas e motorizadas.
As forças regionais compreenderiam o grosso do exército. Seriam
organizadas em centros de resistência, repartidos no conjunto do território, a partir da fronteira, onde elas se escalonariam em profundidade
sobre as vias de acesso e de penetração.
No interior do país, a sua
localização e importância da sua guarnição (onde estariam representadas todas as armas e serviços) seriam determinadas pelos objectivos
vitais acima mencionados, próximo dos quais seria de prever serem
lançadas tropas aerotransportadas.
Para impedir o reagrupamento destas tropas, cada centro disporia de uma reserva móvel (composta por
dragões, ciclistas, artilharia, D. C. A. e elementos transportados em
viaturas de requisição), capaz de intervir ofensivamente num raio restrito, por vezes em proveito de um vizinho, ou em colaboração com as
forças de choque.
O reabastecimento seria assegurado pelos depósitos com que cada
centro seria provido, depósitos esses que também seriam estabelecidos
para responder às necessidades da população.
Uma vez que a guarnição era atribuída, desde o tempo de paz, a
um determinado centro, a guarnição teria a vantagem de o conhecer,
de aí se treinar, de organizar o terreno, e de preparar o plano dos trabalhos a efectuar em casos de mobilização.
Os homens beneficiariam - conforto moral - com a proximidade
do seu lar, o que não excluiria a possibilidade de tirar reforços nos centros menos ameaçados.
As tropas de choque formariam Unidades (Brigadas ou Divisões)
inteiramente motorizadas e blindadas, em que as armas e todos os serviços estariam representados.
Seriam destinados, em primeiro lugar, a
flagelar e a deter os carros inimigos que tivessem conseguido romper
9
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a frente, missão esta que manteriam no interior do país, eventualmente
contra tropas aerotransportadas.
As suas manobras compreenderiam,
não ataques, reconquista de uma posição acima das suas possibilidades,
mas sim, além de contra-ataques procurando os flancos do invasor,
combates retardadores seguidos de roturas de combate sobre uma posição recuada, operações estas cujo sucesso depende da surpresa. O reabastecimento pelos centros de resistência permitiria encurtar as colunas,
cuja composição poderia ser semelhante à dos «combat-groups» preconizadas por Liddel Hart, e disseminados pelo terreno, segundo o seu
sistema de dispersão dilrigida.
Os centros de resistência serviriam de pontos de apoio à manobra
cujo bom sucesso melhor será garantido quando eles poderem canalizar
o inimigo ou lançá-lo sobre uma concentração de fogos.
É claro que as forças de choque e as forças regionais devem agir
em estreita colaboração: nem umas nem outras, são capazes, apenas
por si, de alcançar sucesso. As suas missões completam-se, ao ponto
de exigir, por vezes, principalmente junto da fronteira, subordinação
mútua».

I V - Nos Estados-Unidos:

Formaç!ies especiais para a luta de guerrilhas

Foi recentemente dado conhecimento da criação, verificada em
1952, no Exército americano, de um corpo especial de tropas destinadas
a combater no interior do território inimigo, como guerrilheiros.
A selecção do pessoal em questão é extremamente rigorosa, e o seu
recrutamento, por voluntariado, opera-se entre voluntários pára-quedistas. A sua instrução, além de muito intensa, naturalmente,
é muito
variada, de modo a dar-lhes conhecimentos que lhes permitam levar a
cabo a luta de guerrilhas na mais vasta escala. A comparação com os
famosos «Rangers» (americanos), ou com os Comandos britânicos, resultaria favorável ao «Grupo de Forças Especiais», que tal é a designação dos especialistas de que estamos tratando.
Em caso de guerra, estas formações seriam lançadas em pára-quedas no interior do território inimigo, operando, em geral, à base
de grupos de IS - dois oficiais e treze sargentos e praças.
Julga-se que o efectivo actualmente existente, nos Estados Unidos,
dos referidos «guerrilheiros», seja da ordem dos 4.000.

REVISTA

v-

Novo sistema

DAS

125

REVISTAS

de aquecimento

para veículos

automóveis

A «South Wind Division» da «Stewart-Warner Corporation» acaba
de apresentar um dispositivo de aquecimento para automóveis, completamente independente do motor, capaz de fornecer ar do exterior, aquecido, ràpidamente.
Tal dispositivo é completamente automático, mantendo a temperatura que tiver sido escolhida, independentemente da velocidade ou da
temperatura exterior.
É localizado sob o capot, tem bomba própria de gasolina, bem
como um dispositivo de inflamação privativo.
Porde fornecer ar até uma temperatura de 82° C., isto para efeitos
de descongelar os vidros dos parabrisas, ou para aquecer um carro que
tenha estado ao frio.
Tem capacidade para renovar em um minuto todo o ar do interior
do carro.

---.--NOVAS

ARMAS

ANTICARRO

Esta viatura de lagartas, em experiência,
especialmeute
apta para TT, é destinada a
operações com aerotransportados,
sendo lançável em pára quedas. Pesa cerca de 7 tOD.,
é accionado
por um motor de :ro~ HP, arrefecido
por ar, e dá 54 km/h. Está equipado
com um canhlo anticarro de 50 mm. também em ensaio.
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V I - Consequências das armas atómicas
Da exposição da autoria do Colonel Cdt. de corps, De
Montmollin, Che] de I'État-Major Général, vinda a lume na
«Reuue Militaire Suisse», de Janeiro de [956, se extrai a seguinte passagem:

Que meios pôr em prática para se defrontar

o perigo avolumado

da guerra atómica?
A primeira medida, absolutamente
natural e normal, em que se
pensou, foi a de se assegurar uma melhor protecção dos homens, e dos
materiais particularmente
vulneráveis, tais como aviões, redes de comunicação e aparelhos transmissores, munições, reservas de combustível.
Foi, seguidamente, na dispersão das tropas, que se pensou. Os efeitos da arma atómica diminuem com a distância, e quanto menor for a
densidade de ocupação, tanto menor será o rendimento do tiro adverso.
Da disseminação resulta a necessidade de aumento da potência e
do alcance das armas defensivas, e do aumento da mobilidade das reservas.
Estas deverão estar aptas a percorrer em pouco tempo as
zonas de terreno em que toda a resistência tenha sido aniquilada, para
avançar sobre o adversário, aproveitando
as brechas para progredir.
Para as reservas locais ainda em estado de combater, isso representará
movimentos da ordem de 2 a 3 km., e para as reservas de divisão ou de
corpo de exército, 10 a IS km., frequentemente
em condições difíceis,
pela destruição das vias de comunicação, e pela contaminação do terreno (apenas transponíveis
por viaturas rápidas protegidas contra a
radioactividade),
pelo que se utilizarão carros de combate ou viaturas
TT ligeiramente blindadas.

VII -- A linha D. E. W.

Está em curso de execução um formidável trabalho de construção
militar, sem paralelo na história militar, e que, quando completado,
poderá assumir maior magnitude que a célebre Grande Muralha da
China.
Trata-se de uma extensa rede de estações de Radar, especialmente
apropriadas,
dispostas ao longo do Árctico, no extremo do Continente
Americano, e em ligação por sua vez com as redes das chamadas «Mid
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Canada Line» e «Pine Tree Line», e, ainda, com os centros de defesa
do Canadá e dos Estados Unidos.
Trata-se, em resumo, de uma linha avançada para alerta da defesa
militar e civil dos referidos países norte-americanos, contra incursões
aéreas. Permite dispor de um intervalo de tempo de 4 a 6 horas, para
o efeito.
A sua designação provém das iniciais das palavras «Distant Early
Warning Line» (Linha Avançada de Alerta).
A concepção e a execução do plano envolvem a resolução de extraoridnários e dificílimos problemas de engenharia de transmissões, de
toda a ordem, além dos que, naturalmente avultam como consequência
das condições climatéricas (temperaturas inferiores a 45° negativos, tempestades de neve, etc.).
As companhias Bel! System e Western Electric tomaram conta do
projecto e, a partir de 1954, da execução.
[i n -

«The Milita,.'Y En gin ..... ,
de Nov.-Dez. de 19'5)

---.--NOVAS

ARMAS

ANTICARRO

Modelo cOnto» adoptado pelo Marine Cor ps (Fuzileiros
Navais), para defesa anticarro:
trata ..se de um veiculo de lagartas, de 8,5 tOD., armado com seis canhões, sem recuo, de
J06 mm,
e COm uma metralbadora
de 0,3 polegadas.
Desri na-se
a operações de de sembarque
Pode atingir a velocidade de 7~ km/h. e pode subir rampas de até 00°,
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- A ligaçllo rádio na selva

o

problema essencial das comunicações por rádio na selva reside
no antagonismo entre as características de potência e de portabilidade.
Entrando apenas em linha de conta com o factor potência, seria o
posto militar de 3 a 5 vátios de potência de saída que conviria muito
bem para as patrulhas na selva; porém, tais aparelhos são pesados e
funcionam com acumuladores, de modo que uma estação dessas, incluindo o grupo electrogénio, necessita, para transporte, pelo menos,
de nove homens. Este condicionamento torna-se proibitivo, pois que,
na selva, cada homem deve estar completamente armado, e pronto a
combater.
Ora, o equipamento rádio considerado representa cargas
individuais incómodas e de fatigante transporte.
A alimentação dos aparelhos a utilizar na selva introduz uma dificuldade mais grave.
Utilizando-se acumuladores, haverá que prever a sua carga, a
menos que se lance mão da solução, muito dispendiosa, de lançar, em
pára-quedas, baterias carregadas.
Já se experimentou uma geradora
de pedais, para se evitar o transporte de gasolina indispensável aos
grupos electrogéneos; porém, o emprego de tal geradora resulta demasiado fatigante para o pessoal que acaba de executar uma marcha
penosa pela selva. A única solução seria a da alimentação por pilhas
secas.
Um último processo de melhorar as comunicações com as patrulhas
na selva reside em se realizar a ligação com um posto emissor potente
colocado fora da selva, emissor esse acopulado com um receptor extremamente sensível.
De tudo o que procede, vê-se que o posto ideal para a selva deveria utilizar ondas ionosféricas, de frequência; estabilizada por cristal de
quartzo, entre 4 e 10 MHz. Deveria ser extremamente leve, de exploração fácil tanto em fonia como em grafia, robusto e apropriado aos
climas tropicais.
Não é de admirar que um posto satisfazendo a tais condições, ainda
esteja por realizar.
(Considerações
finais de um artigo sobre
cÂs radlocomun icações na seiva" inserto em
«Wiretess
Wor ld» e inserto no N." 64 de La
R'I"11 de. r,..ansmissionsl).
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CORONEL
JOÃO

SEVERO

CUNHA

o

Coronel João Severo Cunha
pelo General

L.

SOUSA

DE MACEDO

Ninguém, que o não soubesse, suspeitaria, raIO, vê-lo deambular por
essas ruas, apenas apoiado a frágil bengala, que o Coronel João Severo
Cunha, decano dos oficiais do Exército, estava perto de atingir o seu
centenário - nascera em 6 de Novembro de 1856 no Funchal _ e ainda
menos o suspeitaria se tivesse oportunidade de com ele conversar e o
ouvisse discretear sobre assuntos de matemática ou engenharia, ou discorrer, recordando-os, sobre passos da, sua carreira militar, tão profunda
se mostrava ainda a lucidez da sua inteligência, tão fresca nos aparecia
a sua memória e tão grande era a vivacidade do seu espírito.
É que o Coronel Severo Cunha teve 01 raro privilégio de conservar,
até ao' final da sua longa vida, aquelas grandes faculdades e quaiidades,
que dele fizeram na sua actividade militar um modelar oficial de Engenharia; nos seus estudos e ocupações civiso colocaram entre os primeiros
engenheiros portugueses de todos os tempos; na sua vida social e de
família O' elegeram como o mais respeitado, o mais bondoso e O' mais
amado dos chefes. E todas essas faculdades e qualidades escondiam-se
atrás de uma modéstia tão obstinada, como obstinados foram sempre,
até à morte, o seu amor ao trabalho e o culto à profissão, que escolhera
e da qual foi, sem contestação, figura do maior relevo.
Lustre e glória da sua Arma e modelo vivo do verdadeiro oficial de
Engenharia justamente O' classificaram já, nas páginas desta Revista,
camaradas que bem o puderam apreciar, por com ele terem servido (l),
e que essa classificação não é exagerada, nem imerecida, mostrá-lo-á
um simples escorço do seu «curriculum vitze».
Concluído o curso de Engenharia militar na Escola do Exército em
1882, após preparatórios tirados na Escola Politécnica, em ambas as
(') - Artigos do Coronel Manuel Pinto Osório e do General Soares Branco,
no número comemorativo do 3,0 centenário.
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quais se revelou aluno: distinto e premiado, e depois de prestar serviço,
conforme as disposições então em vigor, no Batalhão n. o 2 de Caçadores,
é colocado, ainda como alferes e com todo O' seu curso, no Regimento de
Engenharia em 3 de Novembro de r884.
Está-se no início da época aurea da Engenharia militar: a criação,
primeiro, dama Escola Prática no polígono de Tancos em r880 e depois a do seu Regimento, justamente em r884, fumam definitivamente
(e a exemplo do que já sucedia em todos os Exércitos estrangeiros) a
Engenharia COlmo«Arma», sem que por tal deixasse de se manter, com
o brilho que de longe vinha, a sua feição de «Serviço», que continuava
imprescíndivel em tudo O' que respeitava ao estudo e construção de fortificações e obras militares.
Nessa sua nova feição - a de Arma - a Engenharia vê desenvolver-se, cada vez mais, O' seu campo, de acção em prol do Exército e
da Pátria, e com ela cresce o seu prestigio, assegurado por uma pleiade
de oficiais da mais elevada categoria e incontestável competência.
É, realmente, numa atmosfera de entusiasmo e dedicação dos que
constituem essa pleiade, a que corresponde, fora da Arma, um ambiente
de interesse geral pelo, seu trabalho e de incentivo por parte dos poderes
públicos, que o curso de Severo Cunha entra no novel Regimento, em
cujos postos superiores vai encontrar oficiais do renome de Pinheiro
Borges, Gouveia Osório, Firrnino José da Costa, Augusto Supico, Bandeira de Melo, Pimenta de Castro, Renato Baptista, Gouveia Prego,
Serpa Pimentel, Soeiro Gamboa Sarmento da Fonseca, Tovar de Lemos, Monteiro de Lima, e.tc.
Estes homens em breve tomam o Regimento, não apenas numa unidade modelar e exemplo das suas congéneres, mas numa esplendida
escola para, os novos que nele ingressam. Nela se desenvolvem as qualidades e se acrisolam aJS faculdades dos jovens alferes de r882 e logo o
respectivo curso se afirma. de modo tão notável, que não é diíícíl diagnosticar, desde então, pela competência, trabalho e dedicação manifestados
pelos seus componentes, aquilo que eles virão a ser no decurso da vida,
em que cada qual virá a singrar. E que a esse curso pertencem, com
Severo Cunha, que nele ocupa um dos primeiros lugares, Augusto Ferreira, ilustre professor da Escola do Exército e o reorganizador do Corpo
de Bombeiros: Pedro Severino de Carvalho e Pedro Gomes Teixeira,
ambos matemáticos notáveis e que no serviço de torpedos vincularam
os seus nomes à invenção de modeêos, que ficaram designados pelos seus
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nomes; Aljredo Freire de Andrade, professor das Escolas Politécnica e
do Exército, general e ministro, governador de Moçambique e eminente
colonialista e, sobrejujando
tudo, o grande herói de Magul, na campanha de 1895; Francisco Esteves Pereira, o sábio académico e orientalista que, apesar da especial predilecção dos seus estudos, nunca deixou
os serviços da ArII1l3.i,em que atingiu o alto carg0' de Inspector Geral das
Fortificações e Obras Militares; Cerveira e Castro e V tlIZ da Silva, ambos
professores competentes da Escola do Exército, tendo o. primeiro sido
ministro das Colónias e desempenhado o segundo importantes funções
nas Obras Públicas, nas quais também brilhou a grande altura outro
colega de curso, António da Conceição Parreira; António Marques Paixão
e Antónvo de Almeida Beja, que com inegável brilho fizeram as suas
carreiras pela Arma; José Maria Horta e Costa, que enveredou para o
Ultramar, onde desempenhou comissões de serviço nas Obras Públicas
de Macau e Timor, de cuja província, bem como do Estado da índia,
veio, a ser govemador.
Com colegas de curso, como estes, no ambiente, que era então 01 da
Arma e, para mais, possuidor das altas faculdades que, desde escolar,
o exornavam, Severo Cunha salienta-se entre os demais desde os seus
primeiros passos no Regimento pelo interesse posto nos problemas da
instrução e pela dedicação entusiasta e contagiosa, com que desempenha
o serviço, tornando-se em breve o. melhor «troupier», sem porém descurar nunca os estudos matemáticos e técnicos, a que 0' impeliam o seu
gosto e la, sua insaciável curiosidade.
No Regimento é atingido, pela promoção ao tenente em 1885, ali
se conservando até 1887, em que passou aO' Estado-Maior da Arma
para desempenho de várias comissões a este pertinentes e entre as quais
a de Chefe da Secção de fornecimentos de mobília e utensílios (então a
cargo da Engenharia),
a cuja frente se conservou 'até ser promovido a
capitão em Dezembro de 1893. Neste posto, volta aKJIRegimento comandando a r." companhia de S. M. de 1894 a 1898 e a companhia de T. C.
de 1900 a 190r.
Nomeado adjunto do Serviço de Torpedos Fixos, onde se manteve
até Dezembro de 1903, data da sua promoção a major e de nova colocação no Regimento, Severo Cunha regressa a este em 1908, após ter
estado afastado da efectividade, por doença e licença ilimitada, de fevereiro de 1906 a março de 1908. Colocado, após breve passagem pela unidade, no Estado-Maior da Arma, aqui é atingido em 22 de Setembro de

.
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I9IO pela promoção a T€II1JenteCoronel e pela última colocação no Regimento - que será dissolvido pela organização dOIExército de I9IIem 3 de Novembro de' I9IO.
Em Junho de I9II, com a dissolução do Regimento. Sevem Cunha
é colocado na chefia da 3. repartição da 2.a D. G. do E. M. E., onde
lhe chega a promoção a Coronel em 28 de Setembro de I9I2. FO'i esta
a sua última colocação pois a I4 de Dezembro deste ano passou à reserva, julgado, incapaz do serviço activo. Estava reformado desde 6 de
Novembro de I926.
R

São tantos quantas las comissões que desempenhou O'Slouvores da
sua folha, atestando, todos eles, a maneira sobremodo. distinta como
nelas se houve, o que também lhe grangeou as medalhas de bons serviços e comportamento exemplar, a Ordem de Aviz e o grande oficialato
de S. Tiago. Numa justa homenagem, prestada à sua longa vida de
oficial e engenheiro, recebeu das mãos do falecido Presidente, Marechal
Carmona, na cerimónia comemorativa dOI 3.° centenário da Engenharia,
em 24 de Outubro, de I947 ,as insígnias da medalha de Mérito Militar
de I. a classe.
No desempenho das múltiplas e variadas comissões que lhe foram
cometidas, 01 espírito de Severo Cunha, aberto a todos O'Sprogressos da
ciência e da técnica, informado de rara competência e de exaustiva
curiosidade, nunca Se limitou aél!plicar secamente os regulamentos ou
as doutrinas escolásticas, que procurou sempre interpretar no sentido
das realidades de cada problema - fosse este o mais singelo O'IUo mais
complexo - aperfeiçoando Ü1S métodos, rnelhorandn 'as soluções, justificando os processos prO'pO'stos. Foi assim que, quer no Regimento
ou no Serviço de Torpedos, quer na Comissão de Aperfeiçoamento da
Arma ou na Comissão Militar de Telégrafos, quer nas simples Escolas de recrutas O'Una chefia de repartições, Severo Cunha não deixou
nunca de marcar uma posição, sempre construtiva e inteligente, e de
carrear, para bem do Exército, em geral, e da sua Arma, em especial, frutuosos ensinamentos proporcionados pelo estudo dos problemas,
por mais comesinhos que parecessem, e nos quais todas as facetas e todos
os aspectos eram esgota/dos com consciência e meticulosidade, que foram
sempre timbre dos seus trabalhos.
É assim que, ao lado de outros de maior folego, nos deixou curiosos

estudos sobre assuntos de menor aparencia e projecção, mas que soube
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tomar sempre úteis e práticos. Estão neste caso, por exemplo, os seus
trabalhos sobre O' fornecimento de lençois e fronhas ao Exército; sobre
fogões de campanha e o emprego de caloríferos na ventilação, dos edifícios, sobre a regulação .cl:o! registador Mathieson (do material de torpedos), etc.
A par destes, e a atestar a sua competência e. a profundidade dos
seus conhecimentos, aí estão os seus «Estudos sobre abóbadas», publicadOISnesta Revista IDOS 'anos de 1897/98, e nos quais preconisa um novo
processo de descintrarnendo e a memória sobre «Pólvoras e seu emprego
dos trabalhos de sapadores mineiros», publicada em separata, também
desta Revista, e que ainda hoje se encontra, em grande parte, actualizada. Ainda na 1.' época desta Revista deixou arquivados três estudos,
sobremodo curiosos, tanto mais que incidem sobre matéria à primeira
vista pouco passiva de locubrações matemáticas: intitulam-se esses estudos «Abrigos para atiradores», «Comparação de diversas massas cobridoras sob 0' ponto de vista da visibilidade» e «Construção de entrincheiramentos» (este em colaboração com o Teo.-Coronel joaquim Lucio
Lobo).
Os dois primeiros orientaram a doutrina postericrmenta
compêndiada na E. P. e vieram a influir decisivamente nas sucintas, mas
esplêndidas, «Instruções sobre fortificação de campanha», editadas em
1909. O último contém a dedução das fórmulas para a avaliação do
volume de terras a remover e do tempo de execução dos entrinheiramentes, atendendo, o mais aproximadamente
possível, a todas as diversas circunstâncias que podem influir naquela exeoução e estabelecendo
a variação do volume de terras em função do tempo .
.Ab lado destes estudos, em que a sua cultura matemática. encontra
pasto apropriado e nos quais eleva os assuntos tratados e :as simples normas regulamentares
a interessantes problemas especulativos,
sem contudo deixar de os orientar no sentido de oIbter deles os resultados mais
práticos e mais simples, Severo Cunha elabora e publica, como comandante da companhia de Telegrafistas, a sua «Instrução elementar do
telegrafista de campanha», que ficou corno modelo no seu género.
Individualidade
que tão notõriarnente se distinguia nas suas funções militares (os seus estudos e trabalhos mereceram, quase todos, louvor em O. E.), não podia passar despercebida no meio da Engenharia
Civil, pelo que, solicitada a, sua colaboração para este campo, Ü' encontramos, desde I906, a trabalhar em projectos de obras para ampliação
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do abastecimento de Lisboa com água do Tejo e a elaborar o da duplicação dos sifões db Canal do Alviela, que executado permitiu debelar
a falta, de água, que se vinha sentindo nas estiagens. Desde então, não
mais deixou Severo Cunha de estar ligado a problemas hidráulicos, quer
projectando a irrigação dos campos marginais da ribeira de Canha, quer
estudando O' Canal do Tejo entre Lisboa e Vale de Figueira, (de que
se construiu o troço <dacapital ao Carregado, incluindo o' sifão de Sacavém) , quer colaborando noutros estudos e projectos de obras para ampliação do abastecimento de água à cidade de Lisboa e arredores.
Curiosa, e bem honrosa, actividade profissional a deste homem é
aquela que abrange justamente os anos de 1933 a 1946 em que realiza
a maior parte dos citados estudos e projectos, 00 que faz com uma. competência, uma frescura e uma pontua,lidade que a sua avançada idade
poderia bem desmentir, pois tudo isto se passa entre as proximidades
dos 70 e os seus 90 anos.
Nas revistas técnicas deste período é frequente a sua colaboração,
sempre tão interessante e oportuna, como fora a que dera às revistas,
militares. Na Revista da Associação dos Engenheiros Civis, no Boletim
da Ordem dos Engenheiros e no da, Comissão de Fiscalização das Águas
de Lisboa aparecem os seus estudos sobre a estabilidade da águia do
Monumento da Guerra Peninsular e a sua fixação', sem dependência de
quaisquer meios suplementares (como sucede numa' águia semelhante
existente em Londres, segura à base por meio de arames ligados às
asas), sobre «Condutas de cimento armado, apoiadas pelos seus extremos», «Tubos de betão precintado submetido a pressão interior», «Cálculo da secção dos pilares em que se apoia uma lage quadrada com nervuras, tudo em betão armado tendo-se em consideração a variação, de
temperatura ambiente» (estudo publicado em 1946, tendo, D' seu autor
90 anos), «Efeitos das variações da temperatura nas coberturas de reservatórios de distribuição de água» etc.
Ficaram inéditos, além de outros de menor vulto, os seus trabalhos
sobre:
-

Estudo matemático de dsuersas asnas hiperestáticas com: escoras
e níveis (curiosa modificação" das quais algumas se aplicaram
em Tancos, onde eram designadas de «asnas de palitos», pela
sua leveza).

-

Abóbadas de berço e abl>'baldasplanas, escrito em 1922, e que é
de lamentar não tenha sido publicado.
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A breve resenha, que fica feita, do que foi a sua extraordinária actividade e O' apontamento de algumas facetas da sua não menos extraordinária obra, tanto de oficial, corno de engenheiro, mostram bem quão verdadeiro e justo é o conceito em que sempre foi tido e que não se exagerou quando Severo Cunha foi designado de «lustre e glória da sua
Arma» e «modelo vivo do oficial de Engenharia» e apontado como dos
primeiros engenheiros civis de todos os tempos.
Não podia, por conseguinte, a Arma, que ele tanto honrou e prestigiou, ficar indiferente perante a sua morte, ocorrida em IS de Setembro
de 1956, quase ao atingir o seu centenário e por isso quis o Ex.mo General
Director prestar-lhe uma derradeira e justa homenagem de saudade e
gratidãO' nas páginas desta Revista, la qual representa ainda outro valioso
serviço' que 0' Coronel Severo Cunha prestou à Arma, pois que foi ele um
dos seus fundadores, além de ter sido dos mais dedicados dos seus directores e colaboradores.
Foi realmente em 1896 que cinco oficiais resolveram fundar a Revista de Engenharia Militar, procurando com a sua publicação «sarisfazer uma das lacunas da Arma, desenvolvendo o estudo e o.S conhecimentos dos oficiais e contribuindo ao mesmo tempo para a vulgarização dos
serviços inerentes à Engenharia, cada dia mais complexos, cada dia
exigind:a mais oficiais à altura de dirigir e soldados há beis para executar».
conforme as palavras que, na abertura do seu primeiro. número, em
julho daquele ano, escrevia lapidarmente o Coronel Duval Teles, figura
do maior relevo da Arma e do Exército e que com elas apadrinhava a
reoem-nascida Revista.
Eram esses cinco oficiais os então:

- Major Cerdeira Soeiro de Gamboa, que não se distinguiu apenas
nos serviços privativos da Arma, que exerceu com brilho, pois também
dedicou ao Ultramar parte da sua actividade como engenheiro civil;
-

Capitães Severo Cunha e Esteves Pereira;

- Tenentes Filipe da Costa e Garcez Teixeira, ambos falecidos no
posto de Coronel, depois de uma vida dedicada à Arma, tendo o primeiro
realizado também trabalhos notáveis corno engenheiro civil e desempenhadoo honroso, mas espinhoso, cargo de Comandante da Engenharia
do C. E. P., na La guerra mundial; e o segundo enveredado pelos estudos de arte e arqueologia, apaixonado, como foi, pelos monumentos do
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nosso património militar, sobretudo pelos referentes à Ordem de Cristo,
que lhe mereceram interessantes monografias.
A todos sobreviveu Severo Cunha, que teve ainda o grato ensejo de
os recordar saudosamente no artigo' que escreveu para o número comemorativo do. 3.° centenário, recordação a que neste momento se junta,
a Revista de Engenharia Milvtar, impossibilitada, pela sua interrupção
de 35 anos, de o ter feito quando do falecimento desses seus quatro
fundadores, envolvendo-os hoje na homenagem prestada ao que lhes
sobreviveu, o que, por certo, corresponderia ao seu próprio desejo.
Pena é que as páginas que aí ficam não correspondam ao brilho
que essa homenagem deveria revestir, quer pela intenção que a dita,
quer pela extraordinária figura do homenageado: se não se lhe soube dar
maior atavio, levem-se-lhe em conta a justiça que pretendeu fazer e a
sinceridade com que foram escritas.
Ao Cap. de Eng. Fernando da Cunha Pacheco, neto de
Severo Cunha, pertencem as notas biográficas de seu avô, que
permitiram a redacção desta notícia, e que aqui se agradecem.

«Um comandante
vezes por dia:

deveria

dizer, a si próprio, várias

Se o inimigo aparecesse na minha frente, no meu flanco
direito, no meu flanco esquerdo, o que deveria eu fazer?
Se se sentir embaraçado, é porque o seu dispositivo é
deficiente».
Napoleão
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Visitas de Estudo dos Cursos de Engenharia
da Escola do Exército I - Algumas

Pascoa

de I956
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Maj. Eng.s

ARMANDO

GIRÃO

II - Relatório
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EDUARDO

Luis

AFONSO

CONDADO

I - ALGUMAS EXPLICAÇÕES
I -

Justificação das visitas feitas, da época escolhida e dos elementos que nelas tomaram. parte.

Era nosso desejo antigo visitar em Espanha o grande viaduto do
Esla, «Martin Gil», na linha de caminho de ferro Zamora-Orense, e a
velha ponte romana de Alcântara.
Esta pretensão vínhamo-la deixando de ano para ano por falta de
tempo, dado que era manifestamente insuficiente a curta semana que
normalmente se atribui às «Missões de estudo» da 25.a cadeira, no período próprio destas visitas na nossa Escola.
Aconteceu então que, através do último volume das «Memórias»
da Associação Internacional de Pontes e Estruturas, soubemos que estavam a construir em Mérida e Badajoz duas novas pontes sobre o Guadiana, digna de especial nota a primeira, projecto e direcção do conhecido Eng. Carlos Fernandez Casado. Porque as visitas às obras tem
o seu maior interesse durante a construção, o problema da ida a Espanha reavivou-se com especial oportunidade.
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Autorizados pelo Ex.mo General Comandante da Escola a solicitar
de S. Ex. a O Subsecretário a sua anuência à nossa pretensão, prometida
por S. Ex." a verba adicional e recolhidas as informações complementares, fixou-se, por intermédio do nosso Adido Militar em Madrid, o
programa das visitas a efectuar em Espanha.
Em face deste, com a Direcção do Serviço de Pontes da J. A. E.
assentou-se depois no programa das visitas a realizar em Portugal.
Subordinou-nos a ideia de que nunca deveriamos entrar em Espanha
antes de passado o domingo de Páscoa (r. Abril) e o desejo de observarmos a obra de Abreiro em dia de semana e, portanto, com o estaleiro em funcionamento.
Uma vez que as visitas no ano lectivo anterior, 54/55, tinham
sido de reduzido interesse, por razão que expusemos, propôs-se e foi
autorizado que nestas participassem os Srs. Alferes tirocinantes na Escola Prática de Engenharia.
Mais ainda, visto que a lotação do autocarro a utilizar tinha disponibilidade, ofereceram-se 5 lugares à Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e outros tantos ao Instituto Superior Técnico, o
que proporcionaria um convívio que reputamos de mútuo e múltiplo
interesse.
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Da Direcção do Serviço de Pontes da J. A. E. constantemente
estiveram connosco dois dos seus Engenheiros, Jorge Cândido de Sena
e Rui Pereira Correia, companhia não apenas sumamente agradável
mas muito útil também.
2 -

Itinerário e obras visitadas.

Não foi possível cumprir o programa que se havia estabelecido: na
manhã da partida porque as inundações tornaram interdito o itinerário

Ponte

romana

de Alcaatara

que pensavamos seguir; depois, no Porto, porque já havia sido encerrada e estava pràticamente desmontada a Exposição Histórica Militar;
e, finalmente, na manhã em que tencionavamos sair e regressar a Salamanca para visitar a barragem de Saucelle - porque eram 240 quilómetros, e os dias anteriores tinham sido fatigantes de modo a tornar-se
conveniente um dia relativamente tranquilo. De resto, Salamanca bem
2
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merecia que lhe votassem os até bem mais do que o dia único que lá
passámos, em proveitosas visitas.
O itinerário seguido e as obras visitadas constam
e creio que bastarão algumas referências mais.

do mapa

junto

Foi de particular interesse a visita à Ponte de Penacova, em grande
reparação.
Obra metálica, passará a contar mais uma viga principal,
igual às primitivas, entre as quais foi montada.
De tabuleiro superior
em betão preesforçado - virá a ficar como nova e em condições da
melhor satisfação ao tráfego.
Os Engenheiros, director da obra e empreiteiros, foram minuciosos e precisos em todas as explicações.
Da Ponte de Abreiro - arco de betão armado de 91,00 m. de vão
rebaixado aI/lo
- estão executados os encontros e o cimbre.
Da obra, do estaleiro e do procedimento
a seguir na construção
escutámos completas explicações.
Interessantes,
também, os alargamentos
a que se vai proceder,
como na ponte de Timpeira - acrescentando o próprio arco.
Merecem igualmente referência as pontes em construção nas ribeiras
de Aviz e de Seda, em lage contínua, massiça, de betão armado, de
momento de inércia variável nos dois sentidos, sobre pilares trapezoidais de betão simples.
Como exemplo menos feliz de alteração proposta pelo empreiteiro,
analisou-se o caso da ponte de Almadafe - elementos isostáticos de
betão preesforçado em vão de 43,00 m.
Quanto às obras espanholas, já nos referimos ao viaduto do Esla,
«Martin Gil», que foi o maior arco do mundo de betão armado - e
ainda o é hoje em caminho de ferro - e à clássica ponte romana
de Alcântara,
citada, com a ponte do Gard, em toda a bibliografia
da especialidade.
Digna de mensão especial a barragem de Gabriel y
Galan, com I.IOO m. de extensão e que irrigará 50.000 hectares. De referir, pela concepção e execução, a ponte que C. F. Casado projectou e
está a construir em Mérida - recorrendo afinal a auto-címbre em betão
armado, como em Martin Gil se recorreu ao metálico, para fundir as
duas costelas dos arcos de 60,00 m. de vão e 9,00 m. de flecha.
É nossa convicção
que o ilustre e muito conhecido Eng. C. F.
Casado conseguirá plenamente o seu objectivo, bem justificado pela
proximidade da ponte da Emerita Augusta: - erguer uma obra sóbria,
sem alardes, como a fariam os romanos se dispusessem da técnica e dos
materiais de hoje.
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A outra nova ponte sobre o Guadiana, em Badajoz, cuja construção está também sob a direcção do Eng. Casado, tem como particularidade o tipo de cimbre metálico, feito de elementos piramidais. Estes
reunem-se pelos vértices, construindo-se uma viga ou um arco de secção

A e Mi ssão»,

com o Eng. Casado,

em Mérida

transversal triangular, susceptível de adaptação
intradorso à custa do comprimento variável dos
dos vértices das pirâmides.
Finalmente desejo ainda destacar o interesse
tas ao Palácio de Vila Viçosa e à Universidade
manca.

a qualquer curva de
elementos de ligação
que tiveram as visie Catedrais de Sala-
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Nesta cidade, e graças à extrema amabilidade do Ex.lllo General
Governador e dos ExllloS Comandantes, visitámos, ainda que ràpidamente, o quartel onde se encontra o Regimento de Sapadores (I Bat.
de Corpo e 2 Divisionários) e o Bat. Transm. de Corpo.

3-

Facilidades

e atenções recebidas.

Devemos antes de mais nada registar o nosso melhor reconhecimento pela elevada compreensão e auxílio desde o início recebido de
S. Ex." o Sr. Subsecretário do Exército, e do seu Gabinete.
Às autoridades espanholas solicitámos que se manifestasse, do
modo que fosse tido por mais conveniente, todo o nosso vivo reconhecimento pela forma cativante, e gentil em extremo, como receberam e
acompanharam a missão.
Logo em Quintanilha nos aguardavam o Ex.'?" Sr. D. Andrés
Gonzalez Mendez, comandante
de Infantaria
e Secretário do Governo Militar de Zamora, em nome do qual nos cumprimentou, e o
Ex."? Sr. D. Henrique Diaz Cufiado, Comandante
de Infantaria,
0
1.0
chefe «acidental» do 222. Comando da Guarda Civil de Fronteira.
Acompanharam-nos,
ambos, o dia inteiro, até sairmos de Zamora para
Salamanca.
Com eles visitámos as barragens de Villa1campo e Ricobayo. Acederam ainda ao nosso convite para o almoço e, depois, fizeram connosco 8 quilómetros, a pé, pela via férrea, para visitar o viaduto de
Martin Gil.
À chegada a Salamanca já nos aguardava o Ex.?" Sr. D. Jozé
Sanchez Escaviche Diaz, comandante de Engenheiros, que nos cumprimentou em nome do Ex.'?" Sr. General Governador, a quem visitámos no dia seguinte, recebendo-nos com a elegância e fidalguia espanholas.
Trata-se do Ex.?'" Sr. D. Joaquim Vierna Belando, General de
Brigada de Infantaria.
Conhecedor de Portugal, de Lisboa e da sua
vida, dos seus arredores mais típicos, disse-nos ter «saudades de Portugal» e acedeu a jantar connosco no hotel, o que me deu a impressão
de ter sido deferência especial. A sua sugestão visitámos o quartel onde
se encontram instalados o Regimento de Sapadores n. o 7 e o Agrupamento de Transmissões n.? 7, cujos depósitos, pequenas oficinas, aulas,
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Eram-nos dadas espontâneamente todas
pronta e claramente a todas as nossas

perguntas.
Começámos por ser recebidos no Gabinete do Ex.?" Comandante
do Regimento, Sr. D. Arturo Roldan Lafuente, Coronel de Engenharia, que à despedida, acompanhado pelo Ex.'?" Comandante do Agrupamento de Transmissões, Sr. D. Alfredo Mateos Bacas, Ten.-Cor.
de Engenheiros, nos ofereceu um aperitivo, aproveitando para um
brinde repassado das mais atraentes, equilibradas e judiciosas expressões e fina gentileza.
Por quanto observámos viemos com a impressão de que o
Ex.'?" Sr. Coronel Lafuente pertence ao melhor da elite militar espanhola. Os senhores Comandantes do Regimento e do Agrupamento
deram-nos também a honra de estar presentes no jantar para que convidámos o Ex.'?" General Governador, no qual igualmente tomou parte
o Sr. Comandante Diaz - que nos acompanhou constantemente, cumulando-nos de atenções.
No caminho para Gabriel y Galán, em plena estrada, aguardava-nos e connosco seguiu o Alcaide de Plasencia, e na barragem escutámos mais, além do Eng. Bonillo, residente e autor do projecto em
execução, o próprio Chefe da Confederação Hidrográfica do Tejo,
Ex.?" Sr. Eng. D. Luiz Esparza Perez de Petinto, que de Madrid se
deslocara expressamente.
Eis outra personalidade que nos deixou a
mais grata recordação - distinto com simplicidade, culto, conhecedor
para além dos assuntos técnicos especiais, constantemente e sem esforço
nos prendeu o melhor da nossa atenção com as suas opiniões profundas
mas expostas com a maior naturalidade e singeleza.
Embora o estaleiro já não estivesse em trabalho pleno, foi pena
que o horário a cumprir nesse dia não nos permitisse uma visita mais
demorada - tanto mais que algum tempo houve que dispensar para
um aperitivo que nos ofereceram e nos teria impossibilitado de almoçar se, antes, não tivessemos visitado ainda a ponte de caminho de
ferro sobre o ]erte, concluída em condições extraordinárias durante a
guerra civil.
Em Plasencia. como em Caceres, em Mérida e depois em Badajoz,
ainda que paragens apenas para almoçar, ou jantar e dormir, sempre
no hotel fomos aguardados ou procurados por Srs. Comandantes que
nos cumprimentavam em nome do Governo, o que, com a nossa mágoa
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e desculpas, nem sempre pudemos retribuir pessoalmente,
prio da hora.

pelo impró-

Na estrada para Mérida - e só nos abandonou na fronteira de
Caia - eramos esperados pelo Ex.'?? Sr. D. Carlos Fernandez Casado, da Chefatura de Pontes e Estruturas que, acompanhado do seu
adjunto, Sr. D. António de Frutos Macho, se deslocara de Madrid
propositadamente para nos acompanhar nas visitas a fazer.

Ponte

Metálica

de Salamanca

Foi duma simpatia inexcedível, e as suas palavras constituiram
lição proveitosa, de invulgar saber e muita experiência, não só como
engenheiro distinto, autor dos mais consultados entre nós, mas também como arqueologo fundamentado.
Os próprios alunos foram conquistados pelo seu despretencioso
à vontade, elucidou-os até ao pormenor e benevolamente autografou-lhes livros da sua autoria, que haviam adquirido em Salamanca.
Na represa romana de Cornalvo foi-nos servido mais um aperitivo
e, como se tanto não bastasse, o Eng. Casado ofereceu-nos depois um
almoço no acolhedor «Paradoro de Mérida», em representação da Che-
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fatura de Pontes e Estruturas de cujo Chefe, Ex.'?" Sr. Eng. D. José
Valdéz, nos leu o telegrama no momento recebido e com o seguinte
texto:
«Rue gole transmita a Ingenieros de Portugal mi mas efusivo saludo que lamento que urgentes ocupaciones me impidam expressar
personalmente» .
De facto o Eng. Casado informara-nos de que o Eng. Chefe alterara os seus afazeres para nos poder receber pessoalmente - mas julgando que a nossa visita se iniciava por Badajoz e Mérida, como de
facto se admitiu, não lhe tendo sido depois possível novo ajuste.
Mais tarde, dias passados já em Lisboa, recebemos da Chefatura
a «1nformacion sobre los punentes, en ejecucion, de Badajoz y Mérida», impresso e com óptimas fotografias, um exemplar para cada um
dos participantes da visita, última e desvanecedora atenção que registava bem a sua inexcedível gentileza.
Em Mérida e Badajoz foram ainda companheiros prestimosos e
muito agradáveis os Ex.'":" Engs. D. Luíz Rivas Ortiz de Zarate, da
Hidráulica, e D. Adolfo del Corro Gutiérres, das Pontes.
O nosso Adido militar em Madrid de novo o encontrámos diligente,
interessado e esclarecido, tendo-nos telefonado várias vezes para se
informar de como tudo decorria, pronto a prestar a assistência que
inesperadamente
se manifestasse necessária, o que felizmente nunca
sucedeu.
Finalmente desejamos e é de inteira justiça destacar uma vez mais
a nossa Junta Autónoma das Estradas - Direcção do Serviço de Pontes. Já informámos que nos acompanharam constantemente dois dos
seus engenheiros, mas tivemos ainda, inicialmente, a presença do próprio Engenheiro Director, Ex.mo Sr. Carlos Couvreur, que no regresso
de novo se nos juntou, em Estremoz, com o Sr. Eng. Godinho.
Mais, de Vila Real a Macedo de Cavaleiros dispusemos também dos
esclarecimentos do Sr. Eng. Oliveira e Sousa, como em penacova já
contaram os com os do Sr. Eng. Barroso Antunes.
Por intermédio de todos estes seus distintos elementos, a Direcção
do Serviço de Pontes da J. A. E. uma vez mais se não poupou a esforços e incómodos para que as visitas da Escola resultassem tão proveitosas, úteis e esclarecedoras quanto possívele de tal forma o tem
vindo a fazer em anos e ocasiões sucessivos que a temos como o melhor
colaborador do ensino da cadeira. Por tudo isso, ao Ex.mo General
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Eng. D. Luís de Macedo, nosso saudoso professor e actual ilustre Presidente da J. A. E., ao Ex."? Eng. Carlos Couvreur, Director do Serviço de Pontes da J. A. E., e a todos os Colegas deste serviço, dedicaremos sempre não apenas o maior apreço mas também o mais sincero
e devido reconhecimento.

A «Missão»,

com o Eng. Couvr e ur , em Seda

Estes sentimentos são partilhados por todos - mas particularmente vividos por quem mais responsabilidades tem, isto é, por mim
e pelo Cap. Eng. Escudeiro, Camarada e Amigo de sempre, auxiliar
precioso pelas suas invulgares qualidades de inteligência, iniciativa,
escrupulosa rectidão e inteira dedicação.

VISITAS

4-

DE

ESTUDO

DOS

CURSOS

DE

ENGENHARIA

·153

Relatório das visitas.

Julgámos interessante dar a conhecer quanto atrás dissemos, e
sempre pensámos publicar ao menos um relatório das visitas feitas.
Apesar da época de carência e extremamente difícil que a nossa
Arma vem atravessando, embora as múltiplas tarefas que a todos assoberbam, logo de princípio contámos com a melhor boa vontade do
Ten. Eng. Condado. É um novo sincero, dedicado e honesto a quem
desejo as maiores venturas e êxitos, desde já merecedor do meu agradecimento pelo trabalho que realizou e por todo o cuidado que lhe votou.

Ponte

de Santa

Clara

154

REVISTA DE ENGENHARIA

MILITAR

II- RELATÓRIO
Ponte sobre a ribeira da Lousã
Obra construída, na E. N. n.? 103, para dar passagem ao conhecido camião «gigante» da C. N. E. (Companhia Nacional de Electricidade) ou seja: uma viatura de 120 tono
A ponte é estruturalmente constituída por um pórtico articulado
na base e com uma articulação na travessa, no ponto em que se anulam os momentos devidos às cargas permanentes.
Esta articulação
garante-nos que neste ponto os momentos são, em qualquer caso, sempre nulos, independentemente de pequenos assentamentos que venham
a verificar-se. A triarticulação dá isostaticidade à estrutura.
O vão teórico é de 17 metros. o que, para o elevado valor da carga
de cálculo, levou a um pavimento de betão armado com grande espessura sobre um reticulado muito apertado, dando assim, inferiormente,
o aspecto de caixotão.

Ponte sobre o rio Nabão
Foi uma obra construída, como a anterior, para dar passagem ao
camião «gigante»; como ela é ainda uma estrutura de betão armado e
situa-se na estrada que de Tomar conduz a Castelo de Bode.
Estruturalmente
é constituída por cinco vigas contínuas de três.
tramos colocadas lado a lado, tendo I6 metros os vãos extremos e
20 metros o central.
O passeio é em consola.
O pavimento e as guardas da ponte dispõem de juntas de dilatação de 8 em 8 metros.
Também nesta ponte as vigas principais são fortemente travadas
entre si e a lage é bastante espessa.

Ponte de Santa Clara
Trata-se de uma obra recente, concluída em I954, mas que de há
muitos anos se impunha, uma vez que a antiga ponte, alguns metros
a jusante da actual, não apresentava condições satisfatórias à intensi-
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dade de trânsito de uma ponte urbana, não só pela sua deficiente largura mas ainda pelas suas precárias condições de segurança.
Com
efeito, durante a construção da nova ponte observou-se a ruptura de
algumas peças metálicas da velha ponte, o que obrigou a fechá-la
ao trânsito, desviando-o para a de Ceira. Entretanto, na intenção de
manter o trânsito na velha ponte enquanto se construia a actual, foi
aquela reforçada com cabos de aço esticados que, por meio de montantes, introduzem forças verticais nas vigas principais. Este sistema pode
ter interesse militar para reforçar pontes metálicas (Fig. I).
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A nova ponte de Santa Clara - dentro da cidade de Coimbra e
ligando esta a Santa Clara - é, como dissemos, uma ponte de características urbanas integrada na E. N. n. o I e construída em betão armado.
É interessante notar que é ainda hoje única no seu género, embora
terminada em I954·
Antes da construção desta obra de arte foram realizadas sondagens
geológicas, tendo sido feitos sete furos que atingiram profundidades
entre 40,50 m. e 23,50 m. Concluiu-se que o actual Mondego corre
sobre uma espessa camada de aluviões arenosos que, por sua vez, repousa sobre um «bed rock» constituído por formações compactas argilosas na margem direita, e por formações de grés calcáreo na margem
esquerda (Fig. 2).
A ponte que se construiu é uma obra do tipo pórtico múltiplo especial, que na direcção longitudinal é um pórtico de 5 vãos, com uma
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articulação num dos vãos extremos, onde só os apoios das margens
(encontros) são solidários com a viga e articulados na base.
A rasante é uma parábola y=ix": IO.OOO.
OS vãos adoptados foram de 35,00 m. para os extremos e 40,00 m.
para os três centrais.
Transversalmente, a estrutura comporta 4 vigas principais ligadas
entre si por uma lage que se prolonga em consola, formando parte do
passeio (Fig. 3)' Estas vigas, distanciadas entre eixos de 5,00 m., são
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de altura variável, de 1,20 m. no meio dos vãos a 4,00 m. nos apoios
centrais, com 3,64 m. nos penúltimos apoios e 3,09 m. nos montantes.
Apresentam as suas faces com jorramento.
Transversalmente,
a lage que constitui a faixa de rodagem tem um
abaulado parabólico de equação y= x": 240 e uma espessura mínima
de 24 cm. Os passeios em consola são s~breelevados e a sua superfície
superior é a parábola anterior.
Os pilares são delgadas folhas que, para um comprimento
de
19,50 m., têm uma espessura de somente 1,00 m.; são rematados
com
talhamares
elípticos com jorramento negativo.
Têm todos eles uma
altura de 6,50 m. e são de betão armado.
Esta forma dos pilares,
adoptada por razões arquitectónicas,
deu origem a discussões quanto
à influência que poderia ter nas infra-escavações,
mas os ensaios laboratoriais mostraram que O' efeito da forma da sapata de fundação tinha
muito mais importância que o da forma do pilar.
As articulações da viga e dos montantes, assim como as das bases
dos pilares, são articulações rolantes com superfícies de contacto sobre
chumbo.
As vigas apoiam nos pilares por meio de aparelhos de apoio em
aço vasa do (Fig. 4).
Os encontros são ocos, com paredes interiores de contraventamento
e, superiormente,
cobertos por uma lage idêntica à do tabuleiro da
ponte.
As fundações dos encontros são constituídas por 6 cilindros de
betão armado com um diâmetro interior de 3,00 m., afastados entre
eixos de 7,000 m. no sentido longitudinal e de 8,00 m. no transversal.
Cravados por «havage» do lado de Coimbra, do lado de Santa Clara
só numa La fase foi adoptado este processo, dado que numa 2.a fase
houve necessidade de terminar a cravação por ar comprimido.
Na realidade, as dificuldades resultantes de se ter deparado um velho cais
fluvial de cantaria, soterrado, e uma zona de terrenos relativamente
compactos,
prejudicaram
a cravação por «havage» e tornaram-na
mesmo impossível.
Sobre estes elementos de fundação construiu-se uma grande sapata
de betão ligeiramente armado, com as dimensões de 20,00 X II,OO X
X 2,00 m., sobre a qual se construiram
os encontros.
As fundações dos pilares são, anàlogamente,
constituídas por cilin-dros de betão cravados por havage, em número de três por pilar, afas-
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ta dos 7,00 m. entre eixos, com 3,00 m. de diâmetro interior e O,IS m,
de espessura de paredes. A sapata que une as cabeças desses cilindros
tem as dimensões I8,00 X 4,00 X 2,00 m.
As guardas da ponte são metálicas no tabuleiro e em pedra de lioz
nos encontros, assim como do último material são o pavimento e o
lancil dos passeios. O pavimento da faixa de rodagem é em betuminoso avermelhado.
Por motivos de ordem arquitectónica,
justificáveis
numa obra
urbana,
todas as superfícies vistas são revestidas
com argamassa
projectada,
pintada
com uma cor verde clara a «Silexore».
Os
acabamentos
são esmerados e, finalmente,
a ponte é profusamente
iluminada.
A baixa cota da rasante da ponte, relativamente à largura do rio,
levou à adopção de vigas rectas ou muito ligeiramente curvas, com
pilares no rio. Na verdade as estruturas em arco com tabuleiro inferior eram de pôr de parte pelo seu aspecto e, ainda, por só serem
tecnicamente justificáveis para maiores vãos e tabuleiros mais estreitos.
Como a ponte era muito larga (I8,00 m.) e fácil a construção de pilares, preferiu-se uma superestrutura
de tabuleiro superior com o vão
total subdividido.
Fixado, em princípio, o tipo de estrutura (vigas rectas, tabuleiro
superior e vão total subdividido)
e escolhido o material a utilizar, há
que justificar a forma da estrutura principal.
Ao conceber-se a ponte pretendeu-se
reduzidos nos vãos e que, por outro lado,
sessem ao impulso das terras nos encontros.
reduz os momentos em todos os vãos, e a
ção num vão extremo permite fazer variar
o encontro, ao mesmo tempo que reduz
temperatura
e da contracção do betão.

uma estrutura com esforços
gerasse esforços que se opuOra a estrutura em pórtico
introdução de uma articulaà vontade o impulso sobre
os efeitos das variações de

Realmente,
deslocando a articulação para o vão aumenta-se
o
impulso, aproximando-a
do montante de encontro, articulado na base,
obtém-se efeito contrário.
Os
tura na
caros e
culações
fortes e

pilares pendulares permitem o livre movimento da superestrudirecção longitudinal,
evitando aparelhos de rolamento mais
de pior funcionamento
que os pêndulos.
Apenas as suas artisuperiores são em aço vasado, para melhor distribuirem as
concentradas reacções das vigas.
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Quanto ao cálculo diremos que a lage da faixa de rodagem foi calculada por via experimental, com o auxílio de modelos reduzidos.
O elemento principal da superestrutura considerada na direcção longitudinal - pórtico múltiplo articulado sobre apoios intermédios pendulares - foi calculado por métodos experimentais e analiticamente.
No procedimento analítico empregou-se o método de Cross adaptado a estruturas hiperestáticas providas de articulações e de secção
variável ao longo do vão.
É de assinalar, por não ser corrente, o facto de se terem distribuído as armaduras tensas por toda a largura do tabuleiro e não somente na zona das nervuras, a fim de evitar fissuras na lage, sobre os
apoios.
Também é de notar que a armadura foi distribuída por vários
níveis, ao longo da altura das almas, para evitar os efeitos da contracção diferencial nas vigas de grande altura. A ordem de betonagem
está indicada na Fig. 5.
As tensões máximas foram, para o betão e o aço, de uma maneira
geral, as do R. B. A., à excepção das vigas principais que, dada a
natureza do ferro e a qualidade do betão, foram as seguintes:
78 kg./cm2 no betão à compressão das almas;
1.470 kg. / cm" no ferro à tracção.
As tensões máximas admitidas para as placas de chumbo foram
kg./cm2, nãc se tendo excedido, contudo, II3 kg./cm2•
Nos aparelhos de apoio de aço vasado a tensão máxima obtida foi
de 7,9 t./cm2•
O projecto> desta obra notável, como o de muitas outras, é do
Prof. Eng. Edgar Cardoso.
de

I20

Ponte de Penacova
Construída em I890, na E. N. n.? IIO, é constituída por vigas contínuas de três tramos (33,35 m., 40,00 m., 33,35 m.), encontrando-se
em grande beneficiação na ocasião da nossa visita, o que lhe deu um
interesse excepcional.
Esta ponte, como a maioria das nossas pontes metálicas do fim do
século passado, que não foram ainda beneficiadas, encontrava-se defi3
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ciente quer pela sua largura diminuta quer pela sua capacidade de
carga, razão porque a Direcção do Serviço de Pontes se encontra,
presentemente,
empenhada no seu melhoramento,
no sentido de
lhe aumentar a largura da faixa de rodagem e as condições de
segurança, que eram já precárias não só pelo desgaste devido ao tempo
como pelo aumento que se vem verificando das cargas circulantes nas
estradas.
Surge aqui um conjunto de problemas inerentes ao facto de não se
poder interromper o trânsito sobre a ponte, problemas que trazem consigo dificuldades de ordem técnica, originando soluções curiosas que
nem sempre são as mais económicas, exactamente por exigências resultantes de se não poder interromper o trânsito.
Como em muitos outros casos, pretendeu-se aumentar a largura da
faixa de rodagem e, simultâneamente, as condições de segurança em
que trabalham os elementos da ponte.
Com vista ao aumento da largura da faixa de rodagem foi decidido
que se colocassem os passeios em consola, substituindo ainda o pavimento existente por um de betão armado, solução esta que obrigava a
um reforço de alguns elementos das vigas existentes. Achou-se no entanto preferível a introdução de uma nova viga principal, entre as já
existentes, calculada para ter as mesmas deformações que as extremas
sob a acção das cargas rolantes.
O caminho geral seguido foi portanto o seguinte: - introdução de
uma terceira viga principal, reforço de alguns elementos das vigas já
existentes e, simultâneamente, o alargamento do tabuleiro e a substituição do pavimento.
O cálculo das vigas principais admitiu que o novo pavimento seria
em betão armado ordinário, mas porque este material não é muito de
aconselhar, uma vez que não se interrompendo o trânsito durante a
obra ficaria sujeito a vibrações que não lhe permitiriam uma presa
adequada, optou-se por um pavimento em betão pré-esforçado.
Esta
solução conduz a um pavimento mais leve, embora ligeiramente mais
caro pela necessidade que houve de montar um estaleiro especial com
uma estufa de 40,00 m. de comprido, e ainda por motivo da existência
do pré-esforço transversal.
O novo pavimento é constituído por vigotas em betão pré-esforçado, fabricadas em série, colocadas como vigas contínuas de 6 tramos
sobre as longarinas e sofrem um pré-esforço transversal (sentido lon-
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gitudinal da ponte) ao mesmo tempo que se faz a betonagem das juntas respectivas e da camada de regularização, por troços de 20,00 m.,
mas somente se betona meia faixa de cada vez e interrompendo o trânsito durante algumas horas da noite.
Na solução que está a ser adoptada - pavimento em betão pré-esforçado - as condições em que o betão colocado em obra começa
a trabalhar são muito mais favoráveis à presa do que o eram na solução
inicial, pois o efeito das trepidações é atenuado e menor também o resultante da flexão de um betão ainda jovem.
Como vantagem ressalta, uma vez que as vigas principais foram
calculadas ou reforçadas para um pavimento mais pesado, que o coeficiente de segurança foi melhorado e, neste caso, essa melhoria corresponde a cerca de 5 a 6%, equivalendo a uma relação entre pesos da
lage de 50/20.
O tipo de pré-esforço longitudinal utilizado foi por «aderência».
Diremos ainda que as pranchas pré-esforçadas
têm um peso de
2.300 kg., com a secção da Fig. 6, e que os comprimentos de ancora-

FUROS PARA O PRÉ-ESFORÇO
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gem exigidos para os fios usados, 5 mm. de diâmetro, são, para o fio
liso 1,10 m., e para o fio com entalhes menos de 0-40 m. (conforme se
verificou no fio, de origem belga, que vai utilizar-se).
Estas vigotas pré-esforçadas apoiam nas longarinas por meio de
um entalhe em V invertido e, através de um orifício que as atravessa,
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injecta-se uma leitada de cimento para melhorar o seu contacto com as
longarinas (Fig. 7).
Os passeios da ponte são de 0,80 m. em consola sobre as longarinas
externas e, como estas trabalham no topo das carlingas já de si salientes
0,70 m. das vigas principais exteriores, estas ficam abrigadas das chuvas, por recolhidas de 1,50 m., o que também ajuda a repartir as cargas
pelas três vigas principais.
Durante a beneficiação da ponte tornou-se necessária a substituição
das longarinas, completamente ferrugentas.
Estes elementos estavam
em condições de serem fàcilmente atacados pelas águas das chuvas,

Fls.7

P. PENACOVA: APOIO DAS VIGOrAS

NAS LONGARINAS

infiltradas através do pavimento e conduzidas até eles pelas chapas
abauladas,
independentemente
das referidas chapas serem ou não
furadas.
As antigas carlingas, perfis I compostos, que iam de banzo a banzo
das vigas principais, foram substituídas por perfis I Grey normal 22,
apoiados nos banzas das vigas e formando consolas de 75 cm. Pelo
facto de as carlingas apoiarem sobre os banzas, o pavimento subiu em
relação ao antigo e, uma vez que o nível dos apoios das vigas se manteve, os acessos tiveram que subir, para se alcançar a nova rasante da
ponte.
As longarinas, interrompidas ao chegar às carlingas, tendo os seus
banzos superiores à altura dos destas, são semi-encastradas, dando-se-lhes continuidade por meio de chapas de ligação rebitadas à carlinga
e à longarina.
O estudo das vigas principais levou à consideração de um sistema
de 20 equações que se resolveu por um método de aproximações indi-
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cado por Saliger na «Estática Aplicada». Os banzos calcularam-se para
a envolvente dos momentos flectores, e os montantes para a dos esforços transversos.
As vigas principais são contínuas de três tramos (de 33,35 m. os
extremos e de 40,00 m. o central) e têm 3,77 m. de altura; são em número de três, afastadas 2,25 m., e fez-se-lhes um contraventamento
horizontal inferior em K.
Chamamos ainda a atenção para o processo utilizado na montagem
da viga principal intermédia, sob o tabuleiro, sem se interromper o
trânsito: as duas vigas já existentes serviram de passadiço para a montagem daquela, sendo os diferentes elementos elevados até à sua posição, primeiro o banzo superior, depois os montantes e, finalmente, o
banzo inferior e as diagonais.
Montada desta maneira, depois de
apoiada meteram-se calços metálicos entre a viga e as carlingas, de
modo a dar apoio a estas. Só depois desta terceira viga montada se
procedeu ao aumento da largura da ponte, afastando primeiro uma das
vigas laterais e, em seguida, a outra.

Ponte da Rata
Trata-se de uma ponte de alvenaria
trânsito por estar em ruína.

que se encontra

fechada

ao

Em sondagens que se efectuaram com vista à construção de uma
nova ponte encontrou-se o «bed rock» a profundidades variáveis entre
os 9 e 30 m., descobrindo-se camadas de lodo alternando com areias.
Pensou-se por isso em aproveitar os pilares da ponte de alvenaria,
mas esta ideia teve que ser posta de parte porque mergulhadores, ao
examinarem as fundações dos pilares da ponte em ruína, encontraram
aí enormes cavernas.
Um dos arcos apresenta uma fenda impressionante devida certamente a tensões de torsão, motivadas pelo descalçamento de um dos pilares, pelo lado de juzante.
A ruína desta ponte deve-se à insuficiência da sua secção de vasão.
O estado em que se encontram as fundações dos pilares exigia,
para o seu aproveitamento, que se refizessem as suas bases, tornando-se
necessário recorrer ao emprego de ensecadeiras ou ao betão coloidal,
soluções que se apresentam economicamente desaconselhadas.
Pelo que acabamos de ver a ponte que vier a construir-se não beneficiará do aproveitamento das fundações da antiga, devendo ser uma
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.....

Ponte

da Rata

estrutura isostática, dada a má qualidade do terreno de fundação, provàvelmente
uma cantilever ou tramos pré-esforçados
simplesmente
apoiados.
Para manter o trânsito construiu-se ao lado da velha ponte uma
outra provisória, mista, em madeira e ferro. Os apoios desta ponte são
em estacaria, 8 estacas por pilar dispostas em duas fiadas bem contraventadas entre si. Como vigas principais têm-se ferros I, de alturas
várias por que foram aproveitados de entre aqueles que serviram para
a montagem da ponte Marechal Carmona.
Estas vigas principais, em número de quatro, são travadas entre si
por tarugos de madeira associados a tirantes de aço.
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o pavimento desta ponte provisória é em pranchões de madeira,
fazendo-se a sua ligação às vigas principais conforme mostra a Fig. 8,
sendo necessário de vez em quando proceder-se ao aperto dos parafusos
desta ligação.
Os passeios são em consola, com guardas em madeira.

FIG.8
PONTE DA RATA: LIGAÇÃO

DOS PRANCHOES
AS VIGAS PRINCIPAIS

Todas as peças de madeira que constituem esta ponte são cintadas
com anéis metálicos, porque a madeira de eucalipto fende muito
quando seca.
400

A madeira, a mão de obra e a montagem desta ponte ficaram por
contos, e podemos considerá-la uma luxuosa ponte de tipo militar.

VISITAS

DE

ESTUDO

DOS

CURSOS

DE

ENGENHARIA

169

Ponte Praça de Aveiro
Esta obra de arte é mais que uma simples ponte, porque com ela
'Se pretendeu e fez urbanismo. Com efeito, encontra-se no centro da
cidade de Aveiro e forma uma ampla praça sobre um dos canais que
atravessam a cidade.
Estruturalmente é constituída por três partes:
-

duas extremas essencialmente idênticas,
uma central.

As extremas são abóbadas triarticuladas muito abatidas (só uma
das articulações é vista); a parte central preenche o espaço entre as
duas primeiras, formando com elas uma praça sobre o canal.
No ponto correspondente ao centro da praça existe um óculo sobranceiro às águas, com os bordos em canteiro florido, para embelezar
o conjunto.
A divisão da obra em três partes compl~tamente distintas teve em
vista diminuir o efeito das tensões internas que, para uma dimensão
transversal da grandeza dos 54,00 m., seriam de temer.
Escolheram-se estruturas isostáticas: abóbadas triarticuladas e consolas, pela pouca confiança que oferecia o terreno de fundação da obra,
que além de lodoso era muito heterogéneo. Assim, enquanto na margem esquerda se usaram estacas cravadas de 6,00 m., já na outra
margem elas são de 15,00 m., moladas no terreno (tipo Franky).
A estrutura central é constituída por duas consolas que, nascendo
encastaradas em estacaria nas margens, se lançam sobre o vão, deixando entre si o espaço vazio correspondente ao óculo. Os momentos
sobre a estacaria são em parte compensados pelos de uma contraconsola (Fig. 9).
As abóbadas laterais têm uma ligeira reinterância para o interior,
facilitando a obtenção da forma ocular desejada (Fig. IO).
Na cravação da estacaria foi necessário tomar precauções para
evitar vibrações e deslocamentos do terreno que prejudicassem as edificações vizinhas, e controlar, por outro lado, a evolução de certas
fendas existentes em edifícios próximos, com vista a possíveis indemnizações exigidas pelos proprietários.
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FIG.9
PONTE PRAÇA OE AVEIRO: PARTE CENTRAL (CONSOLA.)
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ABOBADA
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CONSOLA

CONSOLA
(2)

(2)

----------------------------------------t

(1) ABOBADA TRIARTlCULADA

FIG.
PONTE

.
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PRACA DE AVEIRO .
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Ponte de Angeja
Trata-se de uma ponte rodoviária, sobre o rio Vouga, comportando II vãos, com uma extensão total de 263,00 m., vencidos por
meio de 4 vigas cantilever, colocadas léido a lado segundo a largura da
ponte.
Estas vigas em betão armado estão esquematizadas na Fig. II-a,
são de secção variável (esquadros rectos) e dão a impressão de exageradamente dimensionadas.
As guardas da ponte são em betão e apresentam juntas nas secções
das articulações.
Para desvio das águas da chuva existem tubos de queda.

a_)

I ._. I

CHAPAS

DE AÇO

..
c)

FIG. ii
ROLO

PONTE

DE ANGEJA

,

OE ACO
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Quanto às articulações, nos vãos são de rolos entre chapas
(Fig. II -b), e nos encontros o apoio faz-se por aparelhos de fricção
e rotação (Fig. II-C).
As fundações são em estacaria.

Ponte

de A ngeja

Ponte «Duarte Pacheco», em Entre-Rios
Inaugurada em I94I, esta ponte sobre o rio Tâmega, na estrada
marginal Porto-Régua, E. N. n.? lI8, é nitidamente do tipo Séjourné,
em cantaria de granito, dum acabamento esmerado, tão fino, igual e
claro que a obra talvez perca a certa distância a beleza de contrastes.
da cantaria mais vulgar, e toma um aspecto liso, branco e uniforme
do estafe.
É que na sua construção, contendo 80.000 pedras, foram rejeitadas
nada menos do que 20.000, sendo fácil avaliar o que isso representou
para o empreiteiro ...
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o vale é vencido por três grandes arcos em alvenaria, de tímpanos
vasados transversalmente, que suportam o pavimento por meio de archetes de 3,10 m. de vão.

Ponte

<Duarte

Pachecos,

em Eurre-Rio

s

A enquadrar o corpo principal da ponte, existem, em cada margem, dois arcos de 6,00 m. e muros de avenida em alvenaria aparelhada.
As fundações foram pneumáticas, directas, com os caixões construídos no local, tendo o do pilar da margem esquerda atingido a
profundidade de 25 m. abaixo do leito do rio. O volume de rocha
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escavado de dentro dos caixões, só para nivelar as bases de assentamento dos pilares, foi de I90 m".
No que se refere à construção chamaremos ainda a atenção para
o cimbre de volta inteira com 40,00 m. de abertura. Este, de tipo utilizado pela primeira vez em Portugal, foi um cimbre suspenso, sem

CABOS DE

,

ACO

FIG.12
PONTE DUARTE PACHECO: CIMBRE SUSPENSO
apoios intermédios, pois não só a profundidade das águas como a violência das cheias, e ainda a grande altura a que a obra fica acima do
rio, proibiam o recurso a apoios intermédios (Fig. I2).
O descimbramento realizou-se pelo afrouxamento dos cabos, uma
vez que as caixas de areia previstas de início não funcionaram devidamente.
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Esta obra de arte, cujo projecto e direcção foram do Eng. Carmona, vence um vão total de cerca de 179 rn., apresenta uma faixa de
rodagem de 6,00 m., passeios de 1,50 m. e tem as juntas do empedrado
impermeabilizadas com betuminoso.

Ponte de Vila Real
Esta ponte era inicialmente de tabuleiro intermédio, com um pavimento de macadame de 0,50 m. de espessura, suportado por duas vigas
principais contínuas de 3 trames, em cruz de S. André com 3,20 m.
de altura.

Ponte

de Vila Real

VISITAS

DE

ESTUDO

DOS

CURSOS

DE

ENGENHARIA

177

Presentemente
a ponte encontra-se com outras características:
o
tabuleiro passou a ser superior, em betão armado, funcionando como
zona de compressão; a largura da faixa foi aumentada de 4 para 6 m.
e os passeios passaram a ficar em consola.
O aumento da largura da ponte não sobrrecaregou as vigas, pois o
pavimento passou a ter 20 cm. de espessura.
O novo pavimento apresenta a meio vão, e sobre os apoios, juntas que diminuem o efeito da
retracção de betão.
Na beneficiação desta ponte foram aproveitadas
as vigas principais. As carlingas e longarinas tiveram que substituir-se por perfis I
normais, sendo as carlingas extremas reforçadas com chapas de banzo.
Também o contraventamento
horizontal foi reforçado.
Em consequência da elevação do tabuleiro foram necessários novos
acessos à ponte. Os encontros também foram cuidados, de tal modo
que no seu conjunto reputamos importante
a valorização da velha
ponte.
Enquanto duraram os trabalhos referidos,
por uma antiga ponte existente na cidade.

o trânsito

manteve-se

Ponte da Timpeira
Na estrada nacional n. o IS, a poucos quilómetros de Vila Real,
existe a ponte da Timpeira, um arco de volta inteira em cantaria de
granito, com 12 m. de abertura, que vai ser alargado de modo a aumentar a sua faixa de rodagem de cerca de 4 m. para 9 m.
As secções e dimensões do arco estão comprovadas
pelo modo
como tem satisf~ito à passagem dos veículos e a ensaios.
Por isso, o alargamento está a fazer-se sem alterar as características do arco existente: retira-se um dos muros de testa e continua-se,
endentado no velho, a construção do novo arco de alargamento até aos
9 rn., sendo então reposto o antigo muro de testa.
Nesta beneficiação somente aparece o problema das fundações e o
de endentar a construção nova à antiga, de modo a pôr o conjunto a
trabalhar como um todo, com as mesmas deformações e assentamentos.
A solução adoptada, económica, deve vir a provar bem, e é natural
que se repita, dada a existência de muitos arcos como os da Timpeira
e a necessidade

de os alargar.
4
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Ponte do Tua
Esta ponte, junto à foz do rio Tua,
rada um ano depois.
Trata-se de uma obra importante,
em betão simples, com 80 m. de vão e
o tabuleiro, lage vigada, descarrega por
É no seu género uma das maiores
Eng. Carmona.

Ponte

do Tua

foi iniciada cm 1939 e inauguconstituída por uma abóbada
m. de flecha, sobre a qual
meio de pilares.
da Europa. devida também ao
20
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A construção da abóbada foi feita multi-articulada, por aduelas,
para diminuir os efeitos da retracção do betão. Ainda com o mesmo
fim, e sem estarem fechadas as juntas das nascenças e do fecho da abóbada, foi dado um contra-impulso no fecho, com macacos hidráulicos,
de forma a afastar as superfícies das aduelas adjacentes de uma quantidade equivalente ao. impulso proveniente da retracção restante, só
então se procedendo ao descibramento, por cunhas de madeira rija.

Ponte do Abreiro
Trata-se de uma obra em construção, daí o interesse da visita, projecto do Prof. Eng. Correia de Araújo.
Esta ponte sobre o Tua é uma abóbada bastante arrojada por
muito rebaixada: para um vão de 91,00 m. a flecha é de 9,10 m.; tem
uma espessura de 1,30 m. nas nascenças e de 1,00 m. no fecho.
A directriz é a curva anti-funicular das cargas permanentes, incluindo o peso do tabuleiro.

Ponte

do Abreiro
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É interessante observar que o valor do impulso transmitido pelo
arco aos encontros é de cerca de 3.000 tono
Para a fundação do encontro da margem esquerda extrairam-se
80 m" de rocha e foram utilizados cerca de roo rn" de betão; na da
margem direita este volume foi de 20p m" e, para comparação, diremos que o volume de betão no arco é de 700 m-.
Estes números mostram a enorme quantidade de betão utilizado
nos encontros, o que não ressalta à vista porque a ponte é de encontros
perdidos.
O arco será encastrado, mas permanecerá triarticulado durante um
ano, com 6 macacos hidráulicos colocados no fecho, que permitirão
corrigir a curva do arco de modo que seja o anti-funicular das cargas
permanentes. Como é sabido, com o arco aberto e por meio dos macacos
poderemos anular as deformações que venha a sofrer por efeito da
retracção do betão, da fluência e, ainda, por acção do seu próprio peso,
deformações estas muito importantes dado que, com a grande esbelteza
do arco rebaixado a 1/10' poderiam levar a curva das pressões a desviar-se muito do eixo do arco.
As primeiras articulações a serem fechadas são as das nascenças e
só depois a do fecho. No encastramento da articulação das nascenças
começa-se por ligar os ferros do arco, 50 1> r", aos do encontro, e procede-se seguidamente à betonagem (Fig. I3).
Além das articulações já consideradas há durante a construção
mais duas articulações em cada semi-arco: uma nos rins, outra na
8. a aduela. Estas articulações foram deixadas a fim de não serem integradas ao longo de todo o arco as tensões de retracção do betão.
O pavimento é uma lage de betão armado de 20 cm. de espessura,
vigada, descarregando sobre o arco através de pêndulos de 28 X 28 c.
com 8 1> 3//' (inicialmente eram só 4 varões mas a grande esbeltez dos
pêndulos aconselhou a que se colocassem os 8). As vigas longitudinais
do pavimento têm 30 X 65 cm. com 4 1> r" na face superior e 5 1> r" na
inferior.
Os passeios de r m. de largura são em consola e dotados de ferros
longitudinais de r", o que poderá parecer estranho, uma vez que o seu
vão para efeito de flexão é normal a esta armadura, cuja colocação é
aconselhada pela experiência. Constata-se na realidade que o passeio,
por arrefecimento do ar ambiente faz as suas trocas de calor com ele
mais ràpidamente do que a viga e tabuleiro a que está ligado, por ter
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muito menos massa e estar mais exposto, encurtando por esse facto
mais depressa do que a viga, pelo que sofre tracções que aquela armadura longitudinal absorve, evitando que o passeio abra fendas. Foi por
não terem sido colocadas armaduras semelhantes que os passeios do
viaduto Duarte Pacheco fendilharam por contracção diferencial.
Segundo o projecto previa-se que o cimbre consumisse perto de
340 m" de madeira, mas o consumo não ultrapassou os 300 m" porque

PONTE DO ASREIRO:

BETONAGEM DAS
NASCENTES

ARTICULAÇÕES

DAS

houve peças de cimbre que foram substituídas por I2 cabos de aço,
com grande economia na madeira.
São deixados na massa de betão instrumentos para se medirem as
deformações e as tensões. Assim, encontramos vários extensómetros de
corda vibrante, alguns dos quais para servirem como elementos padrão,
não devendo portanto ser submetidos a tensões, de modo a permitirem
avaliar correctamente os dados fornecidos pelos outros, introduzindo
a correcção devida à temperatura da massa, que afecta os valores
dados pelos aparelhos deixados na obra.
O processo adoptado para isolar a corda vibrante padrão das deformações do betão é simples, e eficaz, sendo o extensómetro introdu-
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zido no interior de um recipiente de paredes duplas (Fig, I4), pelo que
fica ao abrigo das deformações da massa do betão e unicamente sujeito
às variações de temperatura.
Esta obra foi a última visitada em Portugal, antes da entrada em
Espanha, por Quintanilha, onde foram visitadas obras de grande interesse, quer pelo arrojo da sua grandeza e construção, como o viaduto

FIG.
CORDA VIBRANTE

14

ISOLADA DAS TENSÕES

DO BETÃO

do Esla, quer pelo seu valor histórico, como as pontes Romanas de
Alcantara, Mérida e Salamanca, outras ainda por se encontrarem em
construção e nos apresentarem processos construtivos interessantes,
como as de Mérida e Badajoz.
Nestas duas últimas obras, a assistência do Sr. Eng. C. Fernández
Casado foi para nós motivo de grande satisfação, quer pelos seus ensinamentos quer pela afabilidade e simplicidade despretensiosa com que
nos atendeu.
Ainda antes da nossa chegada a Zamora e, portanto, da nossa
visita ao viaduto do Esla, visitámos a barragem de Villa1campo sobre
o Douro e a de Ricobayo, no Esla, que são dois grandes empreendimentos na bacia do Douro.

183

VISITAS DE ESTUDO DOS CURSOS DE ENGENHARIA

Barragem de Villalcampo e de Ricobayo
Quanto ao aproveitamento de Villalcampo pouco diremos, e só no
intuito de dar ideia do seu valor na produção de energia. É uma barragem, de gravidade e contrafortes, com 4 compridíssimos descarregadores de superfície entre os contrafortes. A central, junto à barragem,
tem instaladas 3 turbinas Francis com difusores, para uma queda de
39,56 m. a 125 R. P. M., de 32.000 KVA o que equivale, aproximadamente, durante um dia, se todas as 3 turbinas trabalharem, a cerca de
kwh.
Na casa das máquinas

2.000.000

II2

existem duas pontes rolantes

Whiting

de

I! 2 T.

Quanto ao aproveitamento de Ricobayo quero chamar a atenção
para o perigo em que a obra se encontrou quando, durante uma cheia,
o seu descarregador de superfície, que é lateral junto à margem esquerda, entrou em funcionamento.
As águas descarregadas por este
começaram a levar o terreno lateral, pondo a obra em grave risco, por
lhe enfraquecer o encontro esquerdo.
O problema foi depois solucionado com a construção de uma almofada de água com 40 m. de profundidade, para amortecimento da
queda das águas descarregadas e, ainda, com a consolidação do terreno
que se encontrava muito fragmentado.
Foi uma solução muito dispendiosa.
A juzante desta barragem existe um pequeno açude para impedir
as águas que foram descarregadas de refluir sobre a saída das turbinas,
prejudicando a altura de queda útil.
O nível da bacia entre a barragem e o açude é mantido por uma
descarga em túnel através da montanha, com restituição a juzante da
obra a um nível adequado.

Viaduto de Martin Gil

Trata-se do maior arco do mundo em betão armado, para C. F.,
sendo pelo seu vão o segundo até agora construído. Esta obra grandiosa que muito honra a Engenharia Espanhola foi terminada em 1942.
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Actualmente a maior ponte em betão existente é a de Sandow, na
Suécia, mas não podemos deixar de chamar a atenção para o facto da
obra espanhola ser para caminho de ferro e via dupla, enquanto que
aquela é para estrada, e não devemos esquecer que as sobrecargas de
caminhos de ferro são maiores. Isto vem reforçar o valor da obra
construída na nossa Península.
É também muito menos rebaixada que a de Sandow, pois que para
o viaduto do Esla fll vale 0,297, enquanto que para aquele é somente
de 0,159.

Obra

Plougastel
Traneberg
Esla
Sandow

Conel ui da
em

193°
1934
19.2
1943

vao l vr e
í

1í2,60

178,50
192,4°
247,00

m.

Vão teórico

186,4° m.
rê r.oo
209,84
264,00

Flecha
f

Abatimento
fll

35,30 m.
27,00
62,40
42,00

0,188
1,149
0,297
0,159

No entanto, para a grandeza dos vãos que estamos considerando,
tem importância de considerar uma outra grandeza, designada esbelteza transversal (relação da largura da abóbada pelo vão). Por ela se
pode avaliar da estabilidade ao derrubamento da abóbada quando sujeita à acção do vento (ou do lacete) que se torna muito importante
quando a obra é simultâneamente muito elevada e, ainda mais, quando
a velocidade do vento possa ser considerável, como no vale do Esla,
onde chega a atingir 180 km.j h.
Quanto ao valor da esbelteza transversal, o viaduto do Esla ocupa
presentemente o primeiro lugar:

Obra

Esla
Plougastel
Sandow
Traneberg

Largura do
tabu} eira

Esbeltez
transversal

Largura do
arco

8,70
8,00
12,00
27,5°

4,15 n/o
4,29
4.55
15,J9

7,934
9,5°
18,00

I

Esbeltez
transversal

3,78 n/o
5,10
9,94
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o viaduto é para via dupla de bitola normal, dando continuidade
ao caminho de ferro Zamora-Corufia, sobre a albufeira de Ricobayo,
no Esla.
O arco que apresenta uma largura de 7,90 m. e a espessura de
4,50 m. e 6,00 m. respectivamente no fecho e nas nascenças, é aligeirado em caixão, que compreende 3 ocos.
O arco principal, com o seu vão livre de I92,40 m. e 62>40 m. de
flecha, é enquadrado por viadutos de acesso constituídos por 5 arcos
de volta inteira e 22 m. de vão e 2 tramos rectos de 7,60 m. do lado
de Zamora; e por 3 arcos, também de 22 m., com outros 2 tramos
rectos de 7,60 m., para o viaduto de saída.
Quanto ao tabuleiro ele encontra-se dividido em duas partes: uma
central com 3I,80 m., junto ao fecho, que não é armada (Fig. IS);
PARTE EURE MA

~

FIG.15
VIADUTO DO ESLA: TABULEIRO, ARCO
E APOIOS DAQUELE SOBRE O ARCO.

outra apoiada por pilastras descontínuas constituídas por 4 montantes,
ligados entre si por travessas horizontais, formando pórticos no sentido
transversal da ponte (Fig. I6).
Nos viadutos de acesso as vigas longitudinais do tabuleiro estão
divididas em tramos apoiados no fecho por meio de chapas de deslizamento, por articulações nos pilares de 2,IO m. de altura e rigidamente
ligadas aos muretes de 9,50 m., existentes na vertical dos pilares. Com
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este procedimento
o trabalho do tabuleiro e dos tímpanos é independente
do
do arco .
Estes arcos, com uma
espessura de 1,20 m. no fecho e 1,80 m. nas nascenças,: são de betão de 350 kg.
e fracamente
armados,
apoiados em pilares ocos de
betão simples de 200 kg.,
com paramentos
em pedra
artifical (pelo que se dispensou a cofragem)
O arco principal tem
como directriz uma parábola do 4.0 grau,
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FIG.1S
DO ESl A: PÓRTICO
TRANSVE RSAL N21 DE APOIO DO

VIADUTO

Y=38,76
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os coeficientes
foram escolhidos de modo que ela
se aproximasse
da curva
anti-funicular
das cargas
permanentes.

O que notabiliza esta
obra,
alé da sua grandiosifABULEIRO
SOBRE O ARCO.
dade, é o processo construtivo que foi adoptado.
O cimbrc que se previa inicialmente em
madeira, foi posto de parte, pois que as águas atingiam profundidades
de 60 m., o que não o tornava viável pela enorme dificuldade de construir apoios intermédios.
Um cimbre de madeira suspenso de 3 grupos
de cabos, que também havia sido imaginado, não era exequível quer
pela aquisição da madeira em boas condições, quer ainda pelas deformações que o vento poderia originar, tornando difícil mantê-lo com a
precisão necessária durante a betonagem.
Estas considerações levaram
à construção dum cimbre metálico que ficou integrado na massa do
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do arco, segundo o pro-

cesso de Ribeiro.
A utilização deste auto-cimbre metálico, com o emprego de soldadura eléctric;:t, permitiu a construção de um cimbre com menos de
500 kg. 1m!. Não foram utilizadas chapas de ligação, com o que se
eliminaram ao máximo os planos de deslizamento no interior da massa
do betão e se conseguiu um aligeiramento de peso notável, que, com a
não existência de rebites, conduziu a uma economia de 25%·
Este auto-cimbre, à data a maior estrutura metálica soldada, era
formado por duas folhas (cambotas) contraventadas entre si superior
e inferiormente por montantes e cruzes de S. André. Cada folha ou
cambota era constituída por dois banzos ligados por triangulação
Warren.
A estrutura foi montada por troços de 23 m. que eram suspensos
de cabos, sendo soldados só depois de todos colocados e das suas posições corrigidas.
A rigidez transversal de uma estrutura tão leve (500 kg.jml.) garantiu-se por meio de cabos que mantinham fixos no espaço dois pontos
do arco afastados 39 m. dos encontros.
Esta estrutura metálica, depois de completa e quando não suspensa de cabos, ficou constituindo um arco de três articulações no
banzo superior: duas nas nascenças e uma no fecho.
.
Os perfis laminados da estrutura foram previstos para os esforços
principais, e os varões colocados depois têm em conta todos os esforços
secundários como o vento e os térmicos.
Este processo construtivo provou muito bem, mesmo quando o
estaleiro foi varrido pelo ciclone de Fevereiro de 194I.
A forma e sequência da betonagem foram objecto de minuciosos
estudos, tendentes a assegurar uma distribuição equilibrada de cargas
sobre o cimbre metálico e a permitir que os elementos betonados fossem
sucessivamente entrando em acção, por forma a concorrerem para o aumento de resistência da estrutura metálica.
O plano de betonagem estabelecido, dentro das condições expostas,
previa o lançamento do betão por zonas descontínuas na secção transversal do arco, conforme se indica em esquema junto (Fig. I7), e foi
rigorosamente cumprido.
A descontinuidade da betonagem e o facto de os cordões primeiramente moldados entrarem em tensão ao efectuar-se o lançamento pos-
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terior do betão em outros cordões, deu origem a certas desigualdades
de tensão interna.
Para atenuar essas desigualdades introduziram-se, por meio de macacos hidráulicos, impulsos destinados a igualar, tanto quanto possível,
as tensões nos cordões superiores e inferiores.
A manobra de correcção do fecho, depois de terminada a betonagem, e de desmontadas as articulações provisórias do arco, foi efectuada
com o auxílio de uma bateria de 36 macacos hidráulicos de 400 tono
Pela aplicação de uma força total de 5.600 tono corrigiu-se convenientemente a posição do arco e desmontaram-se as articulações. A aplicação daquela força ocasionou um deslocamento de 12 cm. na junta do
fecho do cordão superior, e de 10 cm. na do cordão inferior.
Interessa chamar a atenção para o facto de se terem tomado precauções tendentes a permitir uma betonagem contínua, que não fosse
interrompida pelas baixas temperaturas que se pudessem vir a verificar,
tendo sido previstos, para esse fim, aquecedores eléctricos que permitiam que se amassasse e se mantivesse o betão a temperatura conveniente para não ser prejudicada a sua presa.
As fundações foram feitas a seco, embora no projecto não figurassem assim. O processo utilizado tornou-se possível pela necessidade
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que houve de esvasiar a albufeira de Ricobayo, por avaria que surgiu
numa das condutas de água.
Como se tratasse de uma obra com dimensões invulgares e situada
num local afastado de centros onde se pudesse proceder a estudos e ensaios sobre os materiais a utilizar, julgou-se conveniente a instalação,
junto da obra, de um laboratório onde esses ensaios se efectuassem.
Assim se fez e estudaram-se os betões utilizados, controlou-se a sua
execução e qualidade e, ainda, procedeu-se a análises químicas tanto
dos cimentos como dos outros constituintes do betão.
Para efeito de se estudarem e verificarem as condições de trabalho
da obra foram nela deixados aparelhos de medida, nas nascenças, fecho
e rins. Uns são de corda vibrante, outros mecânicos.
Também se fizeram medições directas dos deslocamentos de certos
pontos do arco por meio de teodolitos Wild, estacionados em três estações fixas e convenientemente
escolhidas.

Barragem de Gabriel Gallan
Esta barragem, com uma extensão total que vai além de I km. e
uma albufeira com uma capacidade de goo.ooo.ooo m", depois de construída passa a ser a 4.a de Espanha pelo que representa para a economia da Nação vizinha.
A água armazenada alaga uma área de 400 km2 do vale do Alagon,
afluente do Tejo, e é na sua quase totalidade destinada à irrigação de
hectares.
Foi-nos dado ver o seu estaleiro cm funcionamento, ainda que nem
todas as suas máquinas
se encontrassem
trabalhando:
escavadoras
arrancando pedra, vago netas transportando-a
e descarregando-a
numa
primeira britadeira com um rendimento de 50 tono Ih.; tapetes rolantes
encaminhando
os materiais a uma segunda britadeira; dois funiculares
transportando
a mistura dos inertes obtidos para dois seleccionadores
(um em cada margem), inertes armazenados seguidamente em duas baterias de quatro silos (uma bateria em cada margem).
O clinker é moído no próprio estaleiro porque as condições de
transporte do cimento cm pó são tão rigorosas, comparadas com as do
clinker, que o transporte deste para o estaleiro e a sua moagem aí é
mais económica que a aquisição do cimento em pó e o seu transporte
50.000
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para o local da obra. Como complemento acrescentamos ainda que o
volume total de betão a empregar é de cerca de 550.000 m",
O clinker chega, é moído, ensilado e conduzido às betoneiras (em
número de duas) por aspiração, chegando os inertes a estas betoneiras,
já nas devidas proporções, por meio de tapetes rolantes.

Ponte de caminho de ferro sobre o Jerte
É uma ponte que foi concluída durante a Guerra Civil de Espanha,
para substituir a ponte antiga que não dava passagem às máquinas mais
pesadas e às cargas militares.

Ponte

c.

F. sobre

o

J erte
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A presente ponte é constituída por um grande arco de betão armado, enquadrado por dois viadutos de acesso: um de 5 arcos, o outro
de 3 arcos, todos de betão.
A ponte é enviesada e encontra-se numa curva 'do rio e, portanto,
mal localizada, o que se explica por lhe ser fixada a implantação pelo
traçado do caminho de ferro já existente.
A ponte, de duas costelas, foi concluída com o emprego da mão de
obra de prisioneiros em 6 meses, o que constitui um tempo «record».

Ponte romana de Alcântara
As pontes Romanas dividem-se em dois grandes grupos:
Num estão as pontes de muitos arcos iguais, com um comprimento
total muito grande. Dentro deste grande grupo temos as pontes de
Salamanca, Córdova e Mérida, tendo a primeira e a última sido objecto
das nossas atenções.
No outro grupo incluem-se as pontes de poucos arcos, normalmente
desiguais, em gargantas rochosas e altas; neste grupo se situa a ponte
de Alcântara que nos foi dado contemplar.
Esta ponte Romana é dê renome, citada, com a de Nimes, em toda
a bibliografia da especialidade.
Etimologicamente o nome de Alcântara,

formado

por «Al-l-can-

tar» , significa «A ponte».
Construída há cerca de 2.000 anos por Caius Julius Lacer por
ordem do Imperador Trajano, manteve-se intacta até I214, ano em
que os Mouros destruiram um dos arcos pequenos. Os Franceses, em
I8I2, quando perseguidos pelas tropas de Wellington,
destruiram um
arco dos grandes. O tenente-coronel inglês Sturgeon construiu uma
ponte suspensa para a passagem da artilharia aliada.
O arco mais tarde foi restaurado, mas as pedras foram argamassadas embora a obra inicial não tivesse argamassa.
A ponte encontra-se próximo da fronteira de Portugal com a Espanha, à cota de 52 m. sobre o leito do rio Tejo, num ponto em que o
vale é apertado e alto e onde convergiam algumas estradas Romanas.
O vão dos arcos maiores anda por cerca de 30 m.
.
Os arcos são em granito da região, em pedras de grandes dimensões, algumas com 8 tono

192

REVISTA

DE

ENGENHARIA

MILITAR

A decoração da ponte é pequena, sóbria mas extraordinàriamente
bela e o conjunto harmoniosamente proporcionado.
Mas a ponte é simultâneamente majestosa.
À entrada e saída da ponte,
monumentais, hoje destruídos.

bastante

larga, existiram

dois arcos

A meio da ponte, sobre um dos pilares, ainda hoje existe um velho
pórtico que naqueles tempos servia para a defesa da obra.
Ignoramos como os Romanos construiram uma obra de tamanha
grandeza, que ao fim de 2.000 anos continua em pé desafiando o
tempo. Além disso, o colosso da sua obra, as dificuldades vencidas e os
meios de que os Romanos dispunham testemunham o valor da técnica
primorosa dos Romanos, há 20 séculos ...
O cimbre esteve certamente cerca de um ano sobre a água e sujeito
a cheias torrenciais do rio, por outro lado a construção dos pilares deve
ter sido rapidíssima, visto não haver vestígios da utilização de ensecadeiras. Os pilares são fundados directamente sobre a rocha.
Na nudez da natureza agreste que a rodeia, a majestade da ponte
ainda mais sobressai, sublinhando a sentença do seu construtor:

«Construí uma ponte para

ai

eternidade»,

Ponte romana de Mérida
A actual ponte de Mérida é constituída por uma série de obras de
épocas diferentes que, resistindo às cheias e às guerras, tem mantido a
continuidade da estrada Salamanca-Cádiz.
Uma primeira análise mostra-nos três pontes Romanas independentes, um troço do séc. XVII ligando duas das partes Romanas, outro
troço do séc. XIX colmatando uma importante ruína do troço Romano
central, e reconstruções parciais de épocas incertas.
O primeiro troço Romano, os 10 primeiros arcos que se seguem à
cidade, de época posterior ao segundo troço (talvez 25 anos A. C.),
foi construído para dar acesso à ilha artificial criada pela construção do
porto fluvial.
Este primeiro troço Romano, que nasce junto às muralhas de Mérida e termina na rampa que o liga à referida ilha, zona de um antigo
porto fluvial, é a parte mais bela e mais bem conservada da ponte.
Apresenta vãos crescentes para o centro (6,70; 7,50; 8,70; 9,50;
10,5° m.) e pilares rectangulares
com talhamares em semi-círculo a
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rematá-los do lado de montante, sendo a extensão ocupada pelos pilares entre I/2 e 3/4 do vão, pelo que os pilares são muito largos e os
tímpanos extensos. Para aligeirá-los construiram arcos de aliviar sobre
os pilares, com uma altura que atinge a meia flecha dos arcos da ponte.

Ponte romana de Mérida

o pilar entre o 7·° e 8.° vão é mais largo, prolongado para o lado de
juzante e sobre ele existiu um arco para a defesa da ponte.
Este primeiro troço Romano é ligado ao segundo por um conjunto.
de 5 arcos, 4 do séc. XVII e o último do séc. XIX.
O segundo troço Romano, o mais antigo de todos, é o central.
Começa junto ao pilar de esporão circular que o separa do tramo do
5
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séc. XVII e termina numa segunda rampa de descida.
Compreende
21 arcos (16.° a 36.°, contados do lado de Mérida) e é inundado por
ocasião de cheias extraordinárias.
O terceiro troço Romano compreende 21 arcos, começa na segunda
rampa de descida e termina no pilar de talham ar rectangular
onde

Ouvindo

as explicações

do Eng. Casado,

em Mérida

começa o aterro de acesso à ponte na margem esquerda, encontrando-se
actualmente semi-enterrado.
Só muito excepcionalmente é que as águas
passam por ele.
O troço do séc. XVII, é de talham ares austríacos, isto é, triangulares
adoçados do lado de montante, encimados por uma pirâmide, e do
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lado de juzante rectangulares encimados por um tronco de pirâmide.
É constituído por 5 arcos de 15 m. de vão de aparelho bastante cuidado.
O troço do séc. XIX é em arquitectura borbónica, ou seja, com
talhamares a montante e a juzante semi-circulares terminados por meios
cones. Este troço foi construído para tapar brechas que existiam ao
tempo na ponte, portanto não é um troço distinto mas sim intercalado
nos outros (arcos 21, 22, e 29 a 33 inclusivé).
Esta ponte, grandiosa e bela, testemunhando as possibilidades do
antigo povo Romano nos princípios da nossa era, é constituída por muitos arcos de pequeno vão, sessenta arcos ao todo.
É de grande extensão em relação à sua cota de razante, sendo portanto de tipo diferente do da ponte romana de Alcântara.

Ponte de Mérida
Presentemente encontra-se em construção uma ponte de betão armado, sobre o rio Guadiana, a algumas centenas de metros a montante
da sua bela ponte romana.
A nova ponte é constituída por oito arcos de 60 m. de vão e 9 m.
de flecha, com uma largura total de 19 m.
Os arcos depois de construídos ficam encastrados, tendo como directriz uma curva intermédia entre o anti-funicular das cargas permanentes e o de uma carga de 60 toneladas no fecho.
Os pilares, com uma largura de 6 m., são rematados por talhamares triângulares a 90 graus e têm os tímpanos aligeirados por arcos; o
tabuleiro, que inicialmente era para ser em betão armado, vai construir-se em betão simples descarregando sobre os arcos por meio de
archetes, ficando os tímpanos vasados transversalmente e contraventados entre si por tirantes, de modo que sobre os muros de tímpano é
construída uma abóbada de eixo longitudinal que serve de apoio directo ao pavimento.
Muito interessante é o processo construtivo adoptado.
Cada vão
é vencido por duas costelas em betão armado constituídas por duas
serni-costelas de 15 tono Estas semi-costelas, terminada a betonagem
de ligação dos seus três elementos e passados 15 dias, são elevadas e
colocadas em posição, constituindo um auto-cimbre que ficará integrado
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na estrutura (Fig. I8). Estes semi-arcos, que são elevados e postos a
topejar, no fecho, formando um arco provisoriamente triarticulado, foram betonados em estaleiro em moldes construídos sobre o terreno,
consumindo pouca madeira e com economia de mão de obra, quando
comparadas com as que seriam necessárias para a construção de um
cimbre.
Este processo apresenta ainda a vantagem de um mesmo molde
ser suficiente para a moldagem de todos os elementos dos semi-arcos,

Ponte de Mérida -

uma fase da construção

além de permitir que seja simultânea com a execução das fundações,
donde maior rapidez na construção.
O processo adoptado é também,
de certo modo, mais seguro que o clássico.
Assim, quando dois dos semi-arcos se encontravam no leito maior
do rio, e sob a posição de utilização, verificou-se uma cheia extraordinária de que resultaram escavações do leito, no ponto onde apoiavam
no terreno, pelo que descairam e sofreram uma torção e um deslocamento. Isto não trouxe inconvenientes, tendo sido os mesmos serni-arcos utilizados, mas se o processo seguido fosse o clássico, com o emprego de um cimbre de madeira, certamente que com a referida cheia
teria ruído, e ter-se-ia um arco inutilizado por se despenhar atrás do
cimbre.
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das costelas

em posição

As costelas pré-fabricadas em estaleiro podem transportar-se sobre
batelões ou flutuadores para debaixo da posição que hão-de vir ocupar
e, nesse local, elevadas para a posição de trabalho.
Cada semi-costela é constituída por 3 semi-anéis de betão armado,
ligados e contraventados entre si por vigas do mesmo material e, ainda,
por varões de aço que se cruzam em cruz de S. André (Fig. I9-a).
O espaço entre os 3 anéis de cada costela será betonado, e para
garantir a aderência e a obtenção dum todo, os anéis têm as almas com
furos de grande diâmetro, onde se dispõem armaduras.
Quanto à betonagem das costelas segue-se o esquema da Fig. I9-b:
primeiramente reforçando o anel interior, seguidamente os exteriores e,
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finalmente, as zonas que ficaram entre os anéis reforçados. Para diminuir os efeitos de retracção do betão a betonagem é feita por troços:
começa-se pelo fecho, seguem-se os quartos de vão e, por último, para
os lados das zonas betonadas, conseguindo-se deste modo carregar simetricamente o arco e deformá-lo o menos possível.
Pode crer-se que com o processo adoptado as tensões se repartem
desigualmente entre o betão já antigo dos anés pré-fabricados e o de
pouca idade do reforço dos mesmos, mas tal não acontecerá, em grau
de constituir preocupação, uma vez que a betonagem se faz por troços
e, ainda, pelo facto de haver uma forte armadura transversal que faz
uma solidarização íntima entre os betões de idades diferentes.
As semi-costelas que, na primeira fase, trabalharam como vigas
curvas apoiadas pelos extremos, foram transformadas, aos pares, em
arcos (costelas) de três articulações que ficam contraventados entre si
por vigas em betão armado cujas armaduras são as vigas metálicas
trianguladas que durante a construção desempenharam o mesmo papel.
As articulações junto às nascenças serão as primeiras a encastrar,
quando as costelas estiverem completas, e as articulações no fecho só
no final da obra,. para permitir corrigir a curva do arco por meio de
cunhas metálicas, que, no fecho, fazem a vez de macacos. Estas
cunhas, para o encastramento do fecho serão soldadas electricamente
entre si e aos cochins de cada semi-arco ,

Ponte de Badajoz
Esta foi a última obra que visitámos em Espanha e, como muitas
outras, teve grande interesse por se encontrar em construção e pelo
cimbre metálico que nela tem sido utilizado com grande eficiência.
A ponte será constituída por II arcos em betão armado com um
vão de 35 m. e por 5 arcos menores, como viaduto de acesso. Pode
ter-se como preferível que todos os arcos fossem iguais.
A ponte compreende 4 faixas de 3,5 m. e 2 passeios de 2,5 m., o
que dá uma largura total de 19 m.
Quanto às fundações, zonas há em que foram directas, sobre a
rocha, todavia noutras teve que recorrer-se ao ar comprimido e em
algumas procedeu-se à cravação por havage.
O cimbre utilizado chamou-nos dum modo especial a atenção por
ser constituído pela junção de elementos metálicos pré-fabricados, com
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a forma de pirâmides que, associadas, permitem vencer com facilidade,
rapidez e eficiência vãos até uns 50 rn., em boas condições económicas.
Certamente que um estudo deste tipo de cimbre poderá permitir a sua
utilização para maiores vãos, e até a construção de pontes de serviço ou
militares, em condições de "eficiência e de economia a considerar.

Ponte de Badajoz

Os elementos que constituem o cimbre são pirâmides de base quadrangular, com diagonais, na qual apoiam os tabuados da cofragem.
Os vértices destas pirâmides são ligados entre si por peças metálicas de
comprimento regulável, permitindo obter e variar a curva de intradorso do arco (extradorso do cimbre), curvatura que é susceptível de
correcção pelo tabuado e pelo emprego de cunhas.
A montagem do cimbre é simples e rápida: a primeira pirâmide é
apoiada conforme se mostra na Fig. 20 e mantém-se na sua posição por
um tirante fixado ao pilar; sobre esta primeira pirâmide se montam as
outras, sendo a 4·a e a g.a igualmente ligadas por tirantes ao pilar, com
a possibilidade de corrigir a sua posição por meio de um diferencial.
A elevação e colocação das pirâmides é feita por um cabo sobre o vão.
A montagem do cimbre leva 10 a II horas.
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o cimbre não abrange a largura total da ponte, pelo que se pode
ripar. Para isso tiram-se as cunhas centrais (Fig. 20), e em seu lugar
introduzem-se macacos para aliviar as cunhas extremas que então se
retiram e, na posição que estas ocupavam, colocam-se carris transver-

BANZO

DE

COMPRIMENTO
REGULÁVH

MADEIRA

P. DE

FIG.20
BADAJOZ:

CIMBRE DE ELEMENTOS
PIRAMIDAIS E SEU APOIO

sais sobre os quais se ripa o cimbre. Para tornar possível toda esta
manobra é necessário absorver entretanto o impulso do cimbre por um
tirante.
A betonagem total de um vão corresponde a 6 posições do cimbre.
Em regime de trabalho normal a montagem do cimbre, da cofragem e a betonagem levam 4 dias; passados 22 dias procede-se à ripa-
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de Badajoz

gem do cimbre e ao 23.0 dia está-se novamente
proceder à betonagem seguinte.

em condições de se

Para vãos até 50 m. o cimbre aguenta com o peso morto total do
arco, mas para vãos maiores dever-se-á estudar a betonagem por camadas sucessivas, de modo que as últimas já sejam, em parte, suportadas
pelas primeiras.
A betonagem, para diminuir a deformação do cimbre, é feita por
duas camadas, abrangendo a primeira 55% da espessura, e por aduelas,
para diminuiar os efeitos da retracção do betão, segundo a ordem seguinte: I-V-II-III-IV
e 1-5-2-3-4-6 (Fig. 21).

FIG.21

P.

BADAJOZ:

ORDEM

DE BETONAGEM:

I-V-II-m-IV'
1-5-2-5-4-6
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A aderência entre as duas camadas que constituem o arco é obtida
pela rugosidade da superfície de contacto e também por intermédio da
armadura.
Quanto à armadura secundária (transversal ao vão) podemos dizer
que quase não existe, não fazendo os Regulamentos Espanhois considerações sobre mínimos permitidos.

Pontes de Aviz e de Seda
Encontram-se em construção 2 pontes sobre a Ribeira de Seda,
uma sobre a Ribeira de Aviz. Todas semelhantes destinam-se a substi-

Poutes

de Aviz e Seda

tuir as pontes antigas que vão ficar submersas com a construção da
barragem do Maranhão.
São, por este motivo, de tabuleiro muito elevado. Constituem-nas uma lage contínua, sem nervuras, com tramas
de margem de 10 m. de vão e tramas intermédios com IS m. de vão,
com uma junta de dilatação sobre um dos encontros.
Os pilares são maciços, muito esbeltos, de secção em losango, de
betão simples, moldados com cofragem deslizante, e fundados directamente sobre a rocha xistosa. Funcionam como encastrados na base e
articulados na cabeça.
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A lage é de espessura variável; com uma altura de 0,57 m. a meio
vão e 1,37 m. sobre os apoios, apresentando as suas armaduras inclinadas uma inclinação de 45° até a fibra neutra e daí para cima a inclinação de 60°.
Os apoios da lage são pendulares e, por motivos de ordem arquitectónica, com a forma de losangos, um fixo e os outros móveis, esquematizando-se na Fig. 22 um apoio fixo.
A betonagem da lage levou 24 dias.
O descimbramento fez-se começando pelos tramos de ordem ímpar
e começando por uma ponta, seguindo-se o dos tramos de ordem par.

Pontes

de Aviz e Seda
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As fadigas adoptadas para o cálculo foram de 60 kg. / cm" para o
betão e I.400 kg./cm2 para o aço (na lage), pois nos pilares admitiram-se somente 30 kg./cm2 para o betão. Mas nos pontos mais fatigados encontram-se tensões entre os 62 e os 66 kg./cm2 para o betão.
Chama-se a atenção para o facto de se ter continuado a armadura
da lage sobre os passeios, como já se havia feito na ponte de St. a Clara
(Coimbra), pois que é a sua ausência que justifica certas fendas aparecidas nos passeios da ponte do
Vale da Ursa, e nos do viaduto
Duarte Pacheco, nas proximidades
dos apoios.

Ponte de Almadafe
Apresentou-se
a concurso a
construção da ponte segundo um
cantilever de 3 vãos e utilizando os
encontros já existentes. Era todavia permitido a apresentação de variantes.

FIG.22

A obra foi adjudicada a um
concorrente
que se propôs realizá-la, mais economicamente,
recorrendo a vigas simplesmente
apoiadas em betão pré-esforçado
(processo Freyssinet)
de 43 m.
de vão!

A construção tem-se arrastado
por
dificuldades
na execução, tendo
ApOIO FIXO
já sido recusada uma viga por deficiências de betonagem resultantes
de, por mau fabrico, as cofragens não terem resistido à forte vibração
e a argamassa ter, por isso, fugido pelos intervalos das tábuas, originando um betão poroso.
Na ocasião da visita estavam construídas 5 das 7 vigas pré-esforçadas que constituem a ponte que fica com uma faixa de 7 m. e passeios
de 0,80 m.
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As vigas têm uma altura pouco superior a 2 m., são fabricadas
:sobre cavaletes numa das margens e depois deslocadas, arriadas e ripadas para posição adequada.
Como se trata de uma ponte enviezada, o construtor propunha-se
.dar um pré-esforço transversal enviezado, mas, para evitar a tendência
-que por esse facto haveria ao deslizamento dumas vigas em relação às
outras, foi-lhe imposto que além do pré-esforço enviezado aplicasse um
pré-esforço normal às vigas. Este pré-esforço faz-se à altura dos ban.zos superiores.

«Quem quer que for que desprezar o factor humano,
será condenado ao insucesso nas suas funções de comando.
Os soldados
de hoje situam-se num nível diferente
daquele dos soldados dos tempos passados, e desejam ser
tratados com mais discernimento».
Montgomery

• • •
«O segredo da guerra é n.archar uma dúzia de léguas,
combater, e marchar mais outra dúzia de léguas em perseguição do inimigo».
Napoleão
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Projecto de Rede de Nivelamento
de Alta Precisão para Portugal
PeJo Cap. de Eng.s do Q. R. AMILCAR DE MELO

I - Considerações gerais

o

nivelamento geométrico de preoisão é um dos mais importantes
ramos dos serviços geodésico em que se apoia uma perfeita triangulação, base duma rigorosa cartografia militar.
Nele trabalharam
entre
nós distintíssimos oficiais de Engenh'aria e de Artilharia, dentre os
quais é dever destacar o sábio mestre: Coronel Brito Limpo, como sendo
o astro que ali brilhou com maior fulgor.
Mesmo. nos países mais adiantados dOI mundo são ainda hoje oficiais destas armas que, em perderem o direito de promoção, ali se encarregam destes serviços, dado o facto de os resultados colhidos em tais
estudos e inVlestigações, terem, antes de mais nada, alto interesse do
ponto de vista da cartografia militar.
Para não ficar sem comprovação a asserção que acabamos de fazer,
apontaremos que o tratado mais moderno e mais completo que conhecemos de Geodesia, (datado de I952) , é da pena dum Brigadeiro inglês: G. Bornford e que não ajuntou tão grandioso cabedal de conhecimentos, certamente a comandar batalhões e regimentos; é, além de militar, diPlomado por duas escolas técnicas superiores, e «Reader in Surveying» na Universidade de Oxónia (Oxford).
Citaremos ainda, de consagrados autores que se especializaram
nesta classe muito delicada de conhecimentos
para-militares,
os nomes seguintes de sábios e técnicos e que eram oficiais: Coronel Goulier, Coronel Laussedat, General Bourgeois, Coronel Leblanc, General
Perrier, General Seligman todos franceses, e os seguintes portugueses:
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General Pedro Folque, General Filipe Folque, Coronel Brito Limpo,
Coronel Pereira Gonsalves; dentre os espanhóis: General Ibafíes de
Ibero; etc., etc.
No longo período' de 14 :aIDiOS em que colaborámos estreitamente
nestes serviços, e com tal dedicação e entusiasmo que por seu amor
perdemos a promoção, 8 anos foram dedicados exclusivamente aos
nivelamentos.
Por esse facto reunimos algumas ideias que nos, foram
ocorrendo, tendentes a melhorar as ,I1e de5de nivelamento do nosso país,
ou a tornar mais fáceis de consultar os repositórios das descrições das
suas marcas e cotas de nível, sistematizando as listas OIUrelações respectivas.
Isso levou-nos a elaborar um projecto de rede de linhas de nivelamento de precisão, num trabalho de que se fizeram apenas 4 exemplares dactilografados e a fazê-lo, acompanhar duma série de instruções
regulamentares, para guiar O' serviço daqueles que de tais observações
fossem encarregados.
Com emito, é costume no referido serviço citar
«instruções» que nada têm de escrito, e que se vão transmitindo apena
verbalmente de observador para 'olbservador 'e de geração em geração.
Essas instruções foram por nós coligidas e incluídas num trabalho dactilografado e duplicado em ciclostilo, com 235 páginas, de que fizemos
uma tiragem de 100 exemplares, e que foi distribuído a muitas entidades "e pesmas que por tal assunto se interessaram, em 1946.
Nesse trabalho não constavam quaisquer referências à nossa rede
de linhas de nivelamento de precisão, nem as instruções de ordem geral
necessárias para guiarem os observadores incipientes de nivelamento.
Nota-se modernamente a falta de um corpo de doutrina escrita como
faziam os nossos pioneiros, que iam gradualmente passando ao papel
as ideias que achavam útil ir dando a conhecer, o que se poderá explicar agora pela excessiva modéstia duns, :OIU
pela absoluta falta de vagaI"
de outros ...
Talvez pelo facto de sermos o menos competente ou o menos ilustrado dos colaboradores de tal serviço, é que nos fumos dando à tarefa
de ir coligindo tudo o que se nos afigurou corno digno. de ser passado.
ao papel, que 'devesse constituir 01 COlr1pO
de doutrina para aplicar na
nossa rede de nivelamento de precisão, e daí 01 termos elaborado. o presente trabalho que agora levamos à publicidade, mercê das instâncias
do Senhor Secretário da Comissão' desta Revista, como modesta contribuição de um dos mais obscuros oficiais da Arma.
1
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Da nossa prática neste ramo apenas diremos que tivemos de executar muitas dezenas de quilómetros de 'linhas de nivelamento de precisão de excepcional responsabilidade, polI' servirem de apoio a uma obra
hidráulica de certa esrvergadura em que um erro cometido poderia inutilizar uma soma grande Ide trabalho feito, da ordem dOI milhão de
escudos.
Concluímos, da prática dos nossos trabalhos, que para que os resultados de um nivelamento 'Possam perdurar por um largai período, é
essencialter marcas colocadas em locais muito judiciosamente escolhidos
e muito bem implantadas.
Com efeito, pode um trabalho. de nivelamento de precisão. ter sido
feito com os maiores cuidados, ter sido conduzido pelos chefies mais
conhecedores, ter sido executado pelos observadores mais experientes
e mais conscienciosos, ter utilizado os níveis de modelo- mais aperfeiçoados, mas se não utilizar referências solidamente implantadas em
maciços de perfeita estabilidade, e em locais muito bem €'Swlhidos, a
sua duração. no tempo não ultrapassará uma duzia de anos.
Uma linha de nivelamento de precisão é um conjunte de referências metálicas sàlidamente implantadas em maciços de alvenaria de
perfeita e reconhecida estabilidade, dispostas ao longo duma via de
comunicação, a distâncias da ordem de 0>4 a 1,6 km. e cujas localizações são descritas com pormenor suficiente que permita mais tarde identificá-las, sendo as suas cotas de nível calculadas com um elevado grau
de rigor.
Sem boas linhas de nivelamento geométrico de precisão, rigorosamente observadas e compensadas, é quase impossível obter bom apoios
para perfeitos levantamentos cartográficos.
A publicação mais recente respeitante 'a, nivelamen to 3, geométricos
de precisão, de organismos oficiais, tem já quase 20 amos (saiu em
1939), e diz respeito a linhas das quais mais de 75% das marcas deixaram pura e simplesmente de existir, ou se existem, por serem enterradas, (como há poucos anos se passaram a usar) ,não é fácil nem ráPida
a sua busca e identificação, até mesmo para os técnicos do próprio serviço que as colocaram.
Com efeito, as marcas de nivelamento são pequenos cilindros de
metalnormalmente
bronze - com cerca de IS mm. de diâmetro
engasta dos em pedras de edifícios ou portões que marginam as estradas,
ou em cantarias de obras de arte de algumas das nossas linhas férreas,

°

212

REVISTA

DE

ENGENHARIA

MILITAR

(ou então, como há dez anos se passaram a usar embebidas em blocos de
betão enterrados nas bermas das estradas), e referenciadas pela distância à origem da marcação quilométrica, e à orla da faixa de rolagem, ou
da berma.
Este sistema de referenciação seria perfeitamente satisfatório, se não
fora o fado de, a largos intervalos, mas por vezes não tão largos como
serial desejável, ser mudada completamente a quilometragem das estradas.
Com efeito, com as obras de renovação e profunda remodelação
das nossas estradas os antigos sinais, na sua grande maioria, desaparecemm, ou, desapareceram ainda, porque o valor corno sucata, do, pequeno
pedaço de metal que os constitui desperta a cobiça de vagabundos
que os viram colocar, ou os vêem ao passar e os roubam. Mas além
deste facto há a considerar a mudança dos marcos quilométricos das
estradas.
Num exemplo frisante da linha Cascais a Valença foi mudada a
origem da marcação da Praça do Comércio para a rotunda da Encarnação, depois foi mudada não só a origem como o sentido da marcação
(o sentido que era do sul para o norte passou a ser do norte para o sul;
cremos que algum dia voltará a ser de Lisboa para o norte).
Em muitas outras linhas com a mudança dos raios das curvas, rectificações de alguns troços, e outros melhoramentos, o comprimento medido entre duas marcas consecutivas ao longo' do eixo da estrada variou,
e então a distância de calda marca à origem passou a ser diferente.
Se se pensar que estes trabalhos de nivelamento são excepcionalmente caros em face da diminuta representação material que deixam:
um pequeno sinal de metal cravado numa pedra ou numa soleira duma
casa ou dum monumento, e um número de 4 ou 6 algarismos significativos que se perde inteiramente quando pelos serviços oficiais se faz urna
obra de profunda remodelação da estrada, que inclui normalmente o
alargamento dessa via de corramicação,
Iicar-se-á (para quem não
conheça suficientemente o assunto), na convicção de que o serviço não
tem mérito, ou então que foi muito mal executado.
Se, para fugir ao perigo da destruição das marcas pelas obras de
conservação da estrada, se envereda pelo caminho de assentar todas ou
quase todas as marcas em blocos de cantaria ou de betão enterrados,
cai-se noutro perigo, o qual é o de, no futuro, nem ao próprio serviço
as marcas poderem ser úteis, quando delas vier a ter necessidade. Com
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efeito em estradas atravessando zorras sem construções contíguas, a
referenciação da posição do marco enterrado faz-se apenas pela distância à origem ou marcação quilométrica.
Com o fim de melhorar essas indicações, sempre que o' pessoal da
A. E. torna conhecimento de que há uns marcos hectométricos que
não estão colocados na posição exacta que lhes corresponderia, deslo ...
cam-TIOSpara a posição correcta e perde-se assim 01 conhecimento da
posição da marca enterrada.
Por vezes toda a marcação quilométrita.
duma estrada é completamente alterada, desde o início da contagem,
ou até alterada a ordem ou sentido de contagem 'da quilometragem, e
assim se perde inteiramente toda a referenciação que do nivelamento
havia.
Isto origina que um serviço que tanto trabalho deu, se veja de repente aniquilado, não. o poupando a crítica acerba dos que desconhecem las dificuldades com que o serviço luta, perante .0 facto real da
inexistência do nivelamento.
Toma-se necessário refundir completamente os serviços de nivelamento geométrico de precisão, segundo novas directrizes, com um mais
elevado mimem de agentes e aumentar o rendimento anual deste serviços, ao mesmo tempo que se deveriam ir publicando (pelo menos em
ciclostilo, em edições provisórias), os resultados finais de cada campanha, embora ainda sem as correcções todas a que os resultados das
observações e os cálculos dos desníveis são sujeitos: esfericidade e refracção, equação de mira, índice de mira, correcção ortométrica..dinâmica.
Estas listas anuais tomariam assim muito> mais fácil a edição, impressa, posteriormente, do volume correspondente a largos troços de
rede, ao mesmo tempo que iriam facultando aos serviços poder fornecer
de maneira cómoda e rápida a muitas entidades e serviços oficiais, os
resultados dos nivelamentos, base de muitos estudos e projectos.
De trabalhos de nivelamento geométrico de precisão que durante
mais de IS anos absorveram apaixonadamente a nossa atenção, embora
à margem do nosso próprio serviço, (que ali era simplesmen te 01 da
guarda, conservação e reparação dos instrumentos científicos e mais
material de campo ligado aos serviços geodésicos), foram por nós elaborados 3 ou 4 trabalhos que depressa se esgotaram, na sua relativa
pequena tiragem de «separata» das revistas ou publicações técnicas onde
tiveram guarida.

J.
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o nosso contacto com este serviço fez-nos sentir a necessidade de
organizar em novos moldes a rede de nivelamento geométrico de precisão do país, e as publicações que desse serviço dirnam.a:m.
Eelaborarnos, extra-oficialmente, 01 projecto duma rede de nivelamento de r. a classe, aujo traçado figura em esboço em folhas separada,
corno sugestão para substituir a antiga rede da qual parte das linhas
seria chamada a constituir a rede de 2. a classe.
Com este trabalho espera o signatário concorrer para uma maior
divulgação dos assuntos aos quais s-e dedicou com tanto afinco (e onde
em recuados tempos trabalharam tantos e tão ilustres oficiais já de Engenharia, já de Artilharia, já até do corpo dOI Estado-Maior)
e que
apresentam o maior interesse sempre que se pretenda obter cotas de nível
de certo e elevado grau de rigor, e um maior interesse e respeito pela
conservação dos minúsculos sinais metálicos, de relativo pequeno valor
CClmÜ'metal, mas que representam uma soma de trabalho grande em
observações, deslocações, cálculos e seus registos e publicação, e portanto de eleuado valor intrínseco.
E, com efeito, desgotoso, ver técnicos de categoria universitária
aceitar em qualquer lugar e tempo', e sempre como boa, a cota 100,00 m.
ou 20,00 m. como cota dOIplano base duma importante e valiosa construção, e em função dela calcular as de outros planos ou elementos dessa
construção, que lhe são geralmente fornecidos por outro técnico de formação média, secundária, ou até por vezes, pouco mMS dOI que primária (já numa publicação-os vimos denominar «topógrafos de carregar
pela boca»), quando a 7 ou 8 krn., ou menos, se poderia encontrar uma
cota com certo grau de confiança, numa derivação de linha de nivelarnento de precisão, o que daria o valor correcto da 'cota de nível para a
construção em vista.
Mas não menor desgosto nos causa a celeridade com que os responsá veis For certos serviços se apressam a mandar retirar da circulação
os livros contendo valores de cotas de nível de linhas cm cujo cálculo
intervieram, ou de outras linhas que, pelo móbil da pressa exigida a
seus colaboradores foram causa de nelas se ter imiscuído grave erro grosseiro, que inutilizou uma linha, ou ainda aos que antepõem à certeza
geométrica da posição. duma dada marca de r. a classe, a vantagem mais
ou menos contingente duma mais agradável aparência estética, que não
dura mais de IS ou 20 anos, quando o. valor absoluto de cotas de nível
bem calculadas pode ser mantido por dezenas e centenas de anos até.
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Do nosso contacto com tais serviços nasceu a ideia duma rede primária de nivelamento do pais, que abranja o país inteiro, o que, como
fácil de ver não sucedia ainda à rede apresentada e compensada no
III volume do Boletim do Instituto Ceográfico e Cadastral publicado
em I943, no «Esquema da rede compensada», após mais de 70 anos
de trabalhos de nivelamento de precisão. Vidé z.a folha intercalar entre pág. 96 e 97 desse livro.
-é

No trabalho que segue apresenta o signatário, que também é engenheiro geógrafo, o projecto duma rede que julga dever ter a preferência
para o nosso país, e faz acompanhar 01 trabalho de gráfioos onde as redes
são devidamente representadas, ao mesmo tempo que apresenta uma
érie de índices cuja falta muito se faz sentir nas publicações oficiais.
Com efeito, quem alguma vez necessitou com urgência de deterrninada informação' nos livros de cotas de nível, teve muita vez que se
meter num «taxi» e dirigir-se à sede dos serviços a solicitar a almejada
informação, pela simples falta de índices como os que organizámos e
que vão aqui apensos.
Seria ainda de desejar que todos os maré grafos oficiais, embora
pertencentes a outros ministérios, pudessem colaborar, fornecendo os
resumos finais das suas observações anuais, aos serviços geodésicos,
para melhor conjugação desta classe de serviços, e não procurar manter
uma reserva dos valores obtidos, nem desconfiar da não concordância,
à primeira vista, entre os diferentes valores calculados para uma mesma
marca, a partir de maré grafos de organismos diferentes. Só uma perfeita
ligação entre todos estes serviços técnicos, embora sem que se lhes dê
unidade de direcção, poderá satisfazer às necessidades dos serviços de
nivelamento; bastaria unidade de doutrina, que 'um melhor estudo da
aparelhagem de cada estação poderia levar a adoptar. De resto, os prirnitivos aparelhos de Cascais e de Lagos, seriam, com grande vantagem,
substituídos por aparelhagem mais moderna e eficiente. A substituição
dum aparelho por outro, desde que as referências fixas na margem se
mantenham as mesmas, não trás evidentemente para a sequência das
observações, quaisquer dificuldades insuperáveis.
Há, por outro lado, e ainda, que rebater a ideia de se considerar a
produção dum organismo' como é a de um Instituto científico, como inteiramente análogo à de uma empresa comercial ou industrial.
Se tal serviço não é estruturalmente ou intrinsecamente científico,
no género do que e entede como concorrendo fundamentalmente para
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o avanço ou progresso da Ciência, há sempre um ou outro sector, em
que tal aspecto convirá não ser descurado. Para corroborar o que acabamos de dizer recordemos que nos congressos para O' avanço das ciências, há sempre uma secção que engloba esta classe especial de serviços.
Parece, pois, que sena conveniente reservar um pequeno grupo ou
escol, destinado à parte especulativa dos estudos tendentes a resolver
os problemas fora de série dos correntemente estudados, e não se ter de
esperar que um indivíduo se reforme, para, só então o aproveitar nos
estudos, às horas e nos dias em que 01 respectivo cérebro se apresente
apropriado para tal género de investigações (').
Afigura-se-nos que a aplicação cega e obstinada de certos parágrafos
dos regulamentos só pode servir para fazer afastar algum elemento dotado, por ventura, de maior escrúpulo, de maior consciência, de mais.
vivo espírito crítico, ou de outra característica que muito conviesse aproveitar.
O presente trabalho teci decerto os seus detractores, e entre eles.
não, deixarão de aparecer os que o hão-de criticar pelo facto de as estradas escolhidas 'para, a efectivação dO'nivelamento não serem em alguns
casos estradas de primeira classe, ou pelo facto de nelas não haver frequentes carreiras de transportes colectivos, que melhor serviriam às.
comodidades de alojamento e de deslocação dos obsenvadores.
Mas se pensarmos que países há em que os observadores se alojam
em barracas de campanha, ou então em veículos de caminho de ferro
(nas linhas de niveiamento executadas ao longo de linhas férreas), os.
que nos quiserem fazer justiça não deixarão de concordar que tais críticas não sedo suficientemente fundamentadas.
Por outro lado, desde que os serviços oficiais foram dotados, modernamente, de veículos automóveis, tais críticas deixarão de ser consistentes.
Uma das mais. importantes. críticas que O' nosso
frer é certamente O' facto de uma linha meridiana não
estrada nacional de La classe entre Lisboa e o Porto,
didade dos transportes. que a percorrem, e algumas
país em semelhante situação.

(') -

projecto há-de soseguir ao longo da
em vista da COIffiO~
outras estradas do>

Coronel Pereira Gonsalves, Cap. Goulart Cardoso.
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Mas se notarmos que o excessivo trânsito só é prejudicial à perfeição' e precisão das observações, e que em tais estradas são mais frequentes as obras públicas de alargamento e refacção dessas vias de
comunicação, que conduzem à perda dos pequenos sinais metálicos
que são a única materialização das operações, concluiremos que é até
por vezes uma vantagem que essas estradas não sejam as aproveitadas
para a rede de r. a classe projectada.
O mais importante inconveniente que daí resultaria é a maior carestia do nivelamento, devido a que as dificuldades de transporte redundariam no menor rendimento diário de cada observador, que devendo
ter de se alojar em localidade que disponha dum certo mínimo de
comodidades, poderá ficar longe por vezes do local do trabalho, o que o
fará perder muito tempo perante os horários de certas carreiras de transporte. Porém, com a recente motorização dos serviços, essa dificuldade
foi plenamente removida e tal critica deixa de ser para considerar.
Os trabalhos de nivelamento geométrico de precisão, n:a sua técnica
operatória já hoje não constituem segredo para ninguém, principalmente
depois das publicações que fizemos do que à nossa custa aprendemos,
como auto-didacta, em trabalhos de responsabilidade que nos foram
confiados.
Das nossas observações no campo, das locubrações ruo'gabinete, no
estudo do que pelos mestres havia sido publicado, e nos tratadistas estrangeiros, resultou um folheto que foi publicado corno separata da Revista de engenharia «Técnica», nos n.OS 9I e 92 de Março e Abril de
I938, e que serviu posteriormente para orientar um certo número de
técnicos que se têm dedicado a esta classe especial de serviços.
A Especialidade do nivelamento. de precisão não é tão elementar
como se afigura à primeira vista, (àqueles que nunca o praticaram),
e que o não é, prova-o a série de trabalhos comprometidos por graves
erros grosseiros da classe do decímetro, ou do metro, e as linhas que tem
havido necessidade de refazer, ao longo destes quase 90 anos de trabalhos da especialidade.
Por outro lado, a teoria de certas correcções a introduzir nos resultados colhidos das observações não é mesmo nada elementar, tendo sido
entre nós a primeira vez encarada pelo sábio mestre o Coronel de Eng. a
Prof. Dr. António dos Santos Lucas, quando adjunto da Repartição dos
Serviços Geodésicos, como ilustre 'oficial da Arma encarregado destes
trabalhos.
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N OS primeiros cálculos práticos destas correcções colaborámos nós
depois de termos focado naquele nosso trabalho a conveniência de se
considerarem essas correcções, em trabalhos de nivelamento
de certo
fôlego.
Outrotanto não. podemos dizer de trabalhos de gravimetria, indispensável complemento dos nivelamentos de precisão. Eles foram, contudo iniciados há já mais de z5 anos, e dos resultados colhidos no campo
nada se continua ainda a saber, nem sequer mesmo se as observações
colhidas são aproveitáveis, ou não, e porque o não são.
Estes trabalhos, de altíssima precisão, e de transcedente técnica,
são efectuados com uma classe de aparelhos, os Pêndulos absolutos de
Sterneck, em que no próprio material só se toca Com luvas brancas calçadas, não vá a gordura da mão do observador, ou a acidez, da sua
transpiração aumentar ou diminuir, ainda que de deci-miligramas, a
massa dos pêndulos, e fazer variar, portanto, o seu momento de inércia.
Por outro lado. a «équipe» ou esquadrai de pêndulos exige o concurso de astrónomos de campo muito bem treina dos, de operadores de
rádio-telegrafia muito. aptos a trabalharem com material rádio para a
recepção da hora emitida pelos postos rádio-emissores de sinais horários
de precisão (não os dos nossos três simples pontos da hora. da E. N.), e
de um relojoeiro de precisão, para olhar pelos cronógrafos, cronómetros,
e mais aparelhagem delicada. da estação.
Em I938 regressaram da Alemanha os pêndulos que ali haviam
ido para a determinação das constantes. Com esta aparelhagem já em
I9z6 e I9z8 haviam trabalhado dois ilustres oficiais engenheiros: o Srs.
Major de Eng." António Maria Neves de Carvalho, e Major de Art." e
engenheiro civil Augusto Maria Duarte Correia de Melo, tendo como
adjuntos para a astronomia os Srs: Cap. do. E. M. António Goulart
Cardoso e Cap. de Art. a Francisc.o Geraldes Barba Homem Telles, sem
no entanto se apurarem resultados definitivos. Até hoje os pêndulos
continuam votados ao esquecimento, talvez porque os seus resultados
não influem directamente na avaliação da propriedade urbana ou rústica, único incentivo. do Cadastro Geométrico da Propriedade, com fim
puramente tributário.
Por outro lado ainda que voltem, momentânearnente, à consideração, não há os quadros, nem o. espírito de «équipe» garantido por um
escol de funcionários, com unidade de formação, e espírito de subordinação. à causa da ciência, por amor da ciência, e não pelas penas de
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pavão de citações em relatórios anuais. Por outro lado o valor das ajudas de custo de trabalhos de campo é quase o mesmo" quer se trate de
funcionários de carreira científica, alcançada só à custa, duma longa
Especialização através de muitos anos de estudos e leituras, ou de topógrafos que pouco mais possuem do que o 7.0 ano dos liceus, mal sabendo,
por vezes, tirar bem os logaritmos, e não constitue incentivo compensador para um diplomado com um dos cursos superiores mais difíceis qual
é o de engenheiro geógrafo, absolutamente equiparável ao de engenheiro
hidrógrafo da marinha militar.
Modernamente enveredou o Instituto pela aplicação. de um aparelho de determinações relativas dOI valor de g, o gravímetro Askania:
tipo G s 4 tendo sido. efectuadas 6 campanhas, desde 1946 a 1952, pelo
distinto engenheiro de minas Carlos Gonçalves. Mas também já este
técnico se afastou do Instituto, onde certamente .da sua aptidão para
trabalhos de precisão liga:dos à gravimetria e à geofísica, muito haveria
a esperar.
II- Necessidade de uma nova Rede de Nivelamento
I. o _

Crítica ao actual conjunto de Linhas

A nomenclatura, a distribuição e a denominação das linhas de nivelamento que constituem a actual rede de nivelamento de precisão, do.
nosso país, não satisfazem perfeitamente, desde que se lhes faça uma
análise pormenorizada (').
A nomenclatura actual é defeituosa, atrabiliária, e imperfeita; o
traçado das respectivas linhas deixa também muito. a desejar. Apreciemos, com efeito, o itinerário das cinco linhas seguintes:

I) - Caldas da Raínha a Elv:as;
2) -

Santarém à Mealhada;

(') _ Referim()-nos à rede que acompanha em esquema o livro «Instituto
Geográfico e Cadastral - Repartição dos Serviços Geodésicos - Nivelamento
Geométrico de Precisão - Cotas de Nível - Lisboa - I939», a mais moderna
publicação sobre o assunto, não nos constando que outra haja a caminho dos,
prelos.
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Lixa a Vila Franca das Naves;
Portn a Valença:
Castelo Branco à Guarda (pela ponte sobre o Aravil).

A linha Caldas da Raínha a Elvas teve talvez 10 alto fim geodésico
de procurar ligar à Espanha os nossos nivelamentos. Como a partir de
Lisboa. não podia, na época em que se nivelou esta linha, pensar-se em
atravessar o rio Tejo com uma linha de nivelamento perto de Lisboa,
ocorreu talvez procurar na linha Cascais a Valença uma. marca da qual
partisse uma. linha que, atravessando 01 Tejo numa das pontes existentes,
e seguindo depois para a margem esquerda deste rio, se dirigisse a Elvas
e à fronteira do Caia, onde existia uma ponte internacional.
Não
consta, porém, dos relatórios antigos, se foi tentada essa ligação e qual
foi o resultado obtido.
A linha Santarém à Mealhada que no seu trajecto oscila entre duas
direcções: 00 centro do país e o seu litoral, e cruza duas vezes a linha
Cascais a Valença, procura obter duas comprovações: uma em Leiria
outra na Mealhada, Parece, no entanto, pela sua trajectória sinuosa, o
resultado do trabalho dum nivelador indeciso entre o que mais conviria:
se o nivelamento no interior do país, se o nivelamento na proximidade
da costa ou das praias.
A linha Lixa a Vila Franca das Naves com um itinerário na diracção
aproximada de noroeste-sudeste (que, dada a configuração do país nos
parece só dever seguir-se nas linhas secundárias, pois que nos parece
deverem as primárias ter sensívelmente as direcções norte-sul e leste-oeste), deveu-se talvez ao desejo de atravessar o rio Douro com uma
linha de: nivelamento, para dar cota às suas duas margens, à semelhança do que se havia feito já no Tejo.
A linha Porto a Valença parece querer obter uma comprovação
no interior das fronteiras do país, para garantia da cota da marca de
1.a classe de Valença, onde se faria uma ligação à rede de nivelamento
de Espanha.
A linha Castelo Branco à Guarda, feita já muito modema mente ,
teve por fim dar cotas que servissem de apoio ao nivelamento geodésico
nos trabalhos de revisão da triangulação da Beira Baixa. Corno, porém,
entre Castelo Branco e a Guarda já havia uma linha de nivelamento
em trajecto directo que era parte da linha de Vila Velha de Ródão a
Vila Franca das Naves, aquele nome presta-se a uma confusão; por
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outro lado a nova linha Castelo Branco à Guarda caminha de Leste
para Oeste até à ponte sobre o rio Aravil, e depois toma então a direcção,
do Sul para o Norte.
O primeiro desejo dos antigos observadores (além, é claro, de fazerem muitos quilómetros a pé, e estarem muitos meses no campo para
que os proventos auferidos fossem máximos), era obterem uma comprovação para o seu trabalho. Foram, porisso, naturalmente, sempre escolhidas las vias de comunicação ao longo das quais, já por nelas haver
comboios (ou havê-los em linhas férreas que lhes corressem paralelas),
já por nelas haver carreiras de mala-posta, (ou a'g,ora mais modernamen te de caminhetas), melhor servissem à comodidade dos observadores.
A rede ideal para '0 nosso país seria constituída 'por duas ou três
linhas (que chamaremos longitudinais ou meridianas), seguindo sensivelmente a direcção norte-sul, e um número mais apreciável: oito ou dez
linhas (a que chamaremos transversais ou paralelas), dispostas sensivelmente na direcção dos paralelos: seria a rede primária: ou de primeira
classe. Dentro desta rede primária, e seguindo em qualquer direcção, as
estradas ou linhas férreas que conviesse aproveitar, seria estabelecida a
rede secundária, ou de segunda classe.
1

Não havia ainda, na época em que a rede foi começada a nivelar,
como há já hoje, as vias de comunicação: estradas e caminhos de ferro
que satisfizessem inteiramente ao fim em vista. Não pode, porísso, a
nossa crítica (de esta rede não satisfazer já hoje, completamente como
rede de nivelamento), melindrar os antigos niveladores, (alguns dos
quais são ainda vivos, felizmente) ('), vista que à data em que a rede
se organizou não existiam ainda muitas estradas de que hoje dispomos.
Só no nosso tempo, e mesmo assim, ainda incompletamente, se pôde
pensar em organizar um esquema em que a país fique abrangido por
uma rede de malhas aproximadamente rectangulares. Dizemos incompletamente, porque o esquema que preconizamos só poderá ser efecti-

(') - Isto escrevia-se em 1947, num relatório que elaborámos em ocasião
em que eram ainda vivos os Srs. Coronel Mimoso Guerra, antigo operador de
nivelamento de precisão, e depois Director Geral do Instituto Geográfico e Cadastral, e Coronel Pereira Gonsalves, também nivelador, e mais tarde Chefe da
Repartição dos Serviços Geodésicos, já então aposentadps.
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vamente concluido, quando estiverem construídas duas pontes em estradas do Baixo Alentejo, e um troço de estrada na Serra da Estrela e).
Ora a execução dum plano de linhas, ainda que ele tivesse sido previamente elaborado, não era fácil de conseguir, desde que, a cada
observador se pusesse, antes de mais nada, aquele desideratum primordial dos antigos niveladores.
A falta duma estrada paralela à fronteira com a Espanha teria
sido certamente, a razão pela qual se não teria pensado em fazer uma
linha meridiana seguindo aproximadamente a fronteira.
Também só muito' tarde se levaram valores de nivelamento de precisão para a parte sul do país, e tão, tarde, que o esquema da rede de
nivelamento de precisão compensada, publicado no volume III do Boletim do Instituto Geográfico e Cadastral relativo a 1939, não se refere
senão à rede situada a norte de Cascais, Montemor-a-Novo e Elvas.
Posteriormente foi efectuada uma linha de Pinhal Novo a Lagos e
prevista outra de Beja a Vila Real de Santo António, passando por Mértola, para fechar um circuito, e dar cotas para linhas de nivelamento
geodésico, num troço de triangulação sujeito à revisão.
Mas dada a circunstância de determinados sectores terem sido atraídos pela psico-patologia das pressas, tememos que tais trabalhos tenham
ficado eivados de erros grosseiros.
É nosso parecer que aos serviços científicos da categoria do que se
praticam no Instituto, se não podem aplicar as características da produção industrial em série.
Não exageraremos, talvez, afirmando que os serviços executados
nos nossos nivelamentos geométricos de precisão até há cerca de uns 25
anos, foram os nossos primeiros passos nos nivelamentos.
A principal
preocupação dos antigos dirigentes era mais a de mostrar a excelência
do nível de Brito, Limpo de concepção verdadeiramente magistral, do
que conseguir a execução duma rede exemplarmente concebida, e metàdicamente e irrepreensivelmente observada.
Numa época em que os níveis de concepção moderna de Zeiss e de
Wild andavam já pela África e pela América do Sul, ainda os nossos
serviços continuavam a usar os níveis construídos em Portugal à volta

(') - Há no entanto estradas de 3.a classe que neste último local permi-.
tirão nivelar esta linha.
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os níveis de Zeiss de modelo

- Assuntos de doutrina a fix:aq,-anteciJpadamente

1.0) -

As marcas de La classe devem considerar-se pertencentes a
uma secção, ou não?

-

Sendo a resposta sim, (como se afigura ao signatário), a
marca de 1. a classe deve ser considerada a marca inicial
ou final de cada secção?

Parece-nos que a marca de 1. a classe deve ser sempre a marca final
duma secção, ou duma campanha, pois que o trabalho de cada observador quer isolado, quer em conjunto, quando se interrompe, deve ser
assinalado por uma marca desse tipo, convenientemente acompanhada
das respectivas testemunhas, cujo desnível, pela sua constância, até ao
início da campanha seguinte, mostra que a cota de nível da marca que
se tomará para base do novo trabalho é digna de toda a confiança.
2. O)

-

Ao publicarem-se as listas das cotas de nível devem ou não
incluir-se as descrições e as cotas de nível das testemunhas?

Como se verifica pela, consulta dos diferentes volumes publicados
pelo Instituto, tal nunca se fez. Julgamos que só há vantagem na sua
publicação, para os intressados, dos valores dados às cotas das marcas
N. P. e às das suas testemunhas, poderem verificar se as marca!', à
partida para uma nova linha, mantém, em relação às testemunhas, o
mesmo desnível que foi calculado quando da sua colocação, 'QI que é
prova da sua firmeza, e garantia da cota que lhes é atribuída.
3.0)

-

Comprimento mínimo das linhas: Para ter a categoria de
linha primária, uma dada linha deverá ou não ter um
comprimento mínimo?

Parece- nos não fazer sentido que ao lado duma linha como a de
Cascais a Valença com cerca de 500 km., se considere como linha a de
Ponte da Barca a Viana do Castelo, com 44 km .. apenas,
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E Se há uma linha de Faro a Lagos, e outra de Faro a Vila Real de
Santo António, porque não organizarmos com as duas, uma linha única,
a de Lagos a Vila Real de Santo António?
4·°) -

Devem ou não os marégrafos considerar-se as origens e os
términus das linhas mais importantes?

-

Ou pelo contrário, devem considerar-ss como términus de
linhas as cidades mais importantes, ou as ligações aos
países vizinhos?
.

-

Ou ainda, devem considerar-se como términus as localidades
de latitudes extremas? (Monsão).

A primeira linha primária deverá terminar:
-

Em Valença? (ligação à rede de Espanha);
Em Mansão? (localidade situada mais a norte);
Em Viana do Castelo? (marégrafo, embora pertencente a
outro ministério);

-

Em Caminha?

(extremo do litoral do país).

Parece ao signatário que está indicado que seja Caminha o extremo
da linha meridiana do litoral,
Se se adopta o términus
lher para outras linhas:

de Monsão, que términus deveremos esco-

-- Duas Igrejas, ou Miranda do Douro?
-

Miranda do Douro, ou a estrada de Chaves a Verin?
Castelo Branco ou a Ponte de Segura?
Elvas ou a fronteira. do Caia?

Quanto a nós devem escolher-se os térrninus seguintes:
-

Caminha - Miranda do Douro - Castelo Branco ou Vilar Formoso - Vila Real de Santo António - Lagos.

É nossa opinião que a linha Cascais a Mansão se não deve manter.
Esta linha nasceu de um erro de «falta de ligação», isto é, do facto de se
não ter debatido, à mesa redonda, a questão da repetição duma linha
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já quase inexistente: a linha de Cascais a Valença, e de, em vez de se
ter pensado em refundir a linha completamente, se ter pensado em abandoná-la e em sua substituição nivelar uma outra, espécie de linha mestra,
que se pensou aproximar do centro do pais, para garantir mais eficazmente a precisão 'dos nivelamentos que nela se apoiassem.
Cabe ao então chefe da Repartição de Serviços Geodésicos, o
Sr. Eng." Barbosa Braga a acertada ideia de ter 'Proposto, em vez duma
linha de alta precisão, a organizaçâo dum circuito fechado, abrançando
o país com nivelamento de alta precisão.

Projectou-se modernamente uma linha cujos trabalhos de campo
estavam ainda em pleno desenvolvimento, à data a que estas linhas
foram escritas, a que foi dado, o nome de linha de Castelo Branco à
Guarda, e que atravessa o rio Aravil, e passa em Penamacor e no Sabugal. Ora entre Castelo Branco e a Guarda, em trajecto dilrecto que aquele
nome dado à linha faz supor, já havia uma linha que é denominada de
Vila Velha de Ródam a Vila Franca das Naves. Não parece, pois, dever
manter-se o nome dessa linha, pelas confusões que poderá originar.
O térrninus escolhido para a antiga linha de nivelamento mais a
oeste era Valença, por haver aí certamente uma ponte internacional,
através da qual se faria a ligação dos nossos nivelamentos aos da Espanha. Mais tarde foi escolhido para términus da moderna linha que substituiu a antiga a vila de Monsão, mais a norte, e no interior.
Afigura-se-nos que ambos os términus estão mal escolhidos. Se se
escolhe Valença por virtude duma ligação à Espanha, e através da, rede
de Espanha à rede de nivelamento que um dia cobrirá toda a Europa,
não vemos motivo para não fixar como términus de outras linhas as
localidades seguintes:
-

Ponte internacional
Estrada de Chaves
Ponte internadonal
Ponte internacional
Fronteira do Caia,

sobre o rio Fezes, (Fomos em Espanha);
a Verin;
sobre o rio Águeda;
sobre o rio Erges:
próximo de Elvas.

o outro términus das ligações à Espanha, que é Vila Real de Santo
António justifica-se perfeitamente segundo o nosso ponto de vista.
Recordando que às muito longas distâncias nivela melhor o mar do
que o mais cuidadoso e experiente observador, trabalhando com o nível
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de modelo mais aperfeiçado, parece-nos que os términus das linhas principais deveriam ser marcas ligadas directamente a rnarégrafos.
Isso nos leva a considerar Caminha, foz do rio Minho, corno términus lógico para a linha meridiana do Litoral. Os términus de' Lagos e de
Vila Real de Santo António já considerados nas linhas dos serviços oficiais, justificam-se plenamente.
Além dos marégrafos de Cascais e de Lagos, únicos dependentes do
Instituto Geográfico, há, embora pertencentes a outros ministérios, outros rnarégrafos em Aveiro, Porto, Vila Real de Santo António, Figueira
da Foz, que se poderiam incluir na rede, para comprovação dos resultados dos nivelamentos, e, mais tarde, fazer intervir nas compensações
os resultados deles colhidos.

3.

0_

Itinerário das linhas de nivelamento

Deve ou não dar-se às linhas de nivelamento, de preferência, a
direcção aproximada dos meridianos e dos paralelos? Dada a configuração do país; julga o signatário que sim. Corno explicar então que se
mantenham no futuro, linhas como as seguintes?
-

Caldas da Raínha a Elvas;
Santarém à Mealhada;
Lixa a Vila Franca das Naves;
Porto a Valença;
Castelo Branco à Guarda.

Porque nâo haveremos de organizar uma rede primária com:
-

duas linhas meridianas;
oito ou dez linhas paralelas?

As linhas meridianas seriam projectadas: uma seguindo o litoral e
a outra a fronteira, no sentido da maior dimensão do país, em latitudc.
As linhas paralelas seguiriam as estradas e as linhas férreas dispostas segundo a menor dimensão do país, no sentido da longitude.
O itinerário das linhas, tal corno ele é apresentado e oficialmente
definido nas mais modernas publicações, só se explica como rede elaborada sem plano, ou só com o desejo de obter, ràpidamentc, comprova-
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ções. O exame atento do esquema de algumas linhas pode até originar
que, para explicar o seu traçado, se levante o labeu de cada observador
ter «talhados a linha ao sabor das suas conveniências de transporte, de
bem-estar, ou pecuniárias 01 que não foi decerto a razão e).
Impõe-se, porisso, para bem da técnica deste ramo tão importante
dos serviços geodésicos, uma nova organização dos nivelamentos e a
publicação de novos li'VTOS
de cotas de nível, em que se faça a arrumação das linhas duma maneira mais lógica e metódica, garantindo uma
maior facilidade de procura duma determinada informação, fazendo
acompanhar esses livros de um conjunto de índices que conduzam os
interessados, o mais ràpidamente possível, ao encontro da cota pretendida duma determinada marca.
Certamente que, decorridos quase 20 anos desde a publicação do
último livro de cotas de nível (ele é datado de 1939), grande terá sido
a extensão das novas linhas niveladas, tanto mais que duplicou O' quadro dos funcionários adstritos só 'ao nivelamento.
Junta-se, em folha separada, o plano de linhas de nivelamento de
precisão que ideámos, para a primeira classe, ou rede de alta precisão,
que contrapomos ao do nosso colega, o Ex. mo Sr. Cap. do E. M. Gastão
de Mattos, do qual, em nosso modesto entender o maior óbice estará no
circuito muito alongado de Cascais a Espinho, passando, por Leiria e
Tomar.
Não visa o nosso projecto a eliminar 'a linha Cascais a Monsão, pura
e simplesmente. Embora com uma bastante alta precisão, parte dela
seria destinada a encorporar-se nas malhas da rede de 2. a classe do nosso
projecto. Pode e deve dizer-se, para esclarecimento da verdade, que
tendo sido esta a nossa primeira linha desta classe a nivelar-se, se encontraram diversas dificuldades que a pouco e pouco se têm ido removendo, ligadas especialmente ao tipo dos suportes a utilizar para receberem as referências.
Com efeito, tendo-se iniciado os seus trabalhos em 1942, ainda em
1945 se repetiram troços cujo desnível se' não manteve, devido ao assentamento dos brocas de formigão que servem de suporte às marcas de

(') - A respeito deste assunto, publicamos a carta dum antigo e ilustre
Director Geral do I. G. C., adiante.
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classe, e se iniciou um nova processo de estabelecimento ou implantação das referências que à data que a escrevíamos, ainda não tinha mostrado a sanção da prática. Como não mais fuli publicado qualquer volume do Boletim dO' Instituto, não temos facilidade de obter qualquer
rela:to oficial da maneira como essas novas marcas se comportaram através do tempo, não podendo porisso fazer-lhe aqui a referência que seria
mister fazer-lhe.
2.a

4.° - Projecto

da rede de linhas de nivelamento

de alta precisão

Compor-se-à a futura rede de linhas de nivelamento de alta precisão de II linhas que abaixo se enumeram, sendo duas linhas dispostas
segundo a direcção laJproximada dos meridianos e 9 linhas dispostas
aproximadamente segundo a direcção dos paralelos. No que segue indica-se, para cada linha, o nome das localidades que a linha seguirá
que deverão servir para nelas fixar marcas de 1.a classe, isto é, que servirão para extremos de secção, na antiga nomenclatura dos nivelamentos
de precisão.

REDE

DE LINHAS

DE NIVELAMENTO
PARA PORTUGAL

Linha r. - Lagos a Caminha,

DE ALTA PRECISÃO

por Cascais ou linha meridiana do

litoral:
Lagos - Bensafrim - Alfombra - Aljezur - Odesseixe - Odemira - Cereal do Alentejo - S. Tiago do Cacém - Grândola - Alcácer
do Sal - Pinheiro - Aguas de Moura - Setúbal - Palmela - Pinhal
Novo - Moita - Barreiral - Torre - Seixal - Cacilhas - Porto
Brandão - Trafaria - Belém - S. Julião da Barra - Cascais.
Cascais - A1cabideche - Sintra - Terrugem - Cheleiros - Mafra - Gradil - Turcifal - Torres Vedras - Bombarral Óbidos Caldas da Rainha. - Alfeizerão - Alcobaça - Batalha - Leiria Monte Redondo - Paião - Figueira da Foz - Tocha - Mira - Vagos
_ Aveiro - Angeja - Estarreja - Ovar - Espinho - Vila NOiVade
Gaia - Porto - Vila do Conde - Póvoa de Varzim - Esposende CasteLo de Neiva - Viana do Castelo - Caminha.
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Linha 2: - Vila Real de Santo Antônio a MiJr:anda do DoUJ"o, por
Elvas e Castelo Branco, ou linha meridiana da fronteira:
Vila Real de Santo António - Castro Marim - junqueira - Odeleite - Espírito Santo - Mértola - Mina de S. Domingos - Corte do
Pinto - Aldeia Nova de S. Bento - Pias - Moura - Portel - Campo
_ Reguengos - S. Tiago - Terem - Alandroal - Vila Viçosa Borba - Vila Boim - Elvas.
Elvas - Santa Eulália - Arronches - Portalegre - Alagoa Alpalhão - Niza - Vila Velha de Ródarn - Castelo Branco - Escalos
de Baixo - Ladoeiro - Idanha-a-Nova - Proença-a-Velha - Medelim
_ Penamacor - Meimoa - Moita - Sabugal - Cerdeira - Vilar Formoso - Almeida - Figueira de Castelo Rodrigo - Barca d' Alva Freixo de Espada à Cinta - Lagoaça - S. Tiago - Sendim _:_ Miranda do Douro.
Linha 3: -

Caminha a Miranda do Douro:

Caminha - Vila Nova de Cerveira - Valença - Monsão - Arcos
de Val-de-Vez-Ponte
da Barca-Amares
- Vilar da Veiga-Ruivães
_ Venda Nova - Morgade - Sapiãos - Chaves - Rebordelo - Vinhais - Bragança - Milhão - Outeiro - Vimioso - Genizio - Miranda dOI Douro.
Linha 4: -

_

Porto Régua -

P01'to a Barca d' Alva:

Valongo - PenafielMarco de Canavezes - Mesão Frio
Pinhão - Tua - Ferradosa - Pocinho - Barca d',Alva.

Linha 5: -

Angeja a Vilar Formoso:

Angeja - Albergaria-a-Velha - Oliveira de Frades - S. Pedro do
Sul - Viseu - Mangualde - Fornos de Algodres - Celorico da Beira
_ Guarda - Vilar Formoso.
Linha 6: -

Figueira da Foz a Moita (na Beira):

Figueira da Foz - Sant' Ana - Montemor-o-Velho
(Quinhendos)
_ Tentúgal - Coimbra - Penacova - S. Paio, - Oliveira do Hospital
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(1) -

Unhais da Serra -

Leiria a, Castelo Branco:

...
Leiria - Fátima - Vila NOiva de Ourém - Tomar - Aguas Belas
- Semache do Bonjardim - Sertã - Maljoga - Sobreira
FormosaI •
Sarzedas - Castelo Branco.
Linha 8: -

Caldas da Rainha a Alpalhão:

Caldas da Raíooa - Rio Maior - Alcanede - Alcanena Novas - Entroncamento - Tancos - Constância - Abrantes de Abrantes - Alvega - Gavião - Tolosa - Alpalhão.
Linha 9: -

-

Moita. a Borba:

Moita- Montijo - Pegões - Vendas Novas Arraiolos - Vimieiro - Extremoz - BO'rba.
Linha

10: -

II: -

Montemor-o-Novo

Sines à Aldeia Nova de S. Bento:

Sines - S. Tiago do Cacém _- Abela Alentejo - Beja - Aldeia Velha - Serpa Linha

Torres
Rossio

Canhestros - Ferreira do
Aldeia Nova de S. Bento.

Lagos a Vila Real de Santo António:

Lagos - Portimão Faro - Olhão - Fuzeta tónio.

Lagoa Tavira -

Albufeira
Cacela -

- Quatro Estradas Vila Real de Santo An-

(') - (Entre Vide e Teixeira há um troço de estrada, que, embora previsto não está ainda construído; há no entanto estradas ele 3." classe que se poderão aproveitar enquanto esta estrada não for construída. 11: um troço de
cerca de 20 km.).
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Críticas a este projecta de rede
Indo de encontro às objecções que este projecto
-nos desde já apresentar as respectivas justificações:
La) _ As linhas
sentido dos paralelos:
a) -

b) -

meridianas

incluem

alguns

encontrará,

troços

dispostos

no

Na linha Lagos a Caminha por Cascais, o troço Cascais - Belem - Trafaria - Cacilhas - Seixal - Torre - Barreiro
- Moita.
Na linha Vila Real de Santo António a Miranda dOIDouro por
Elvas e Castelo Branco, os três troços seguintes:
-

Mértola à Mina de S. Domingos;
Borba a Elvas;
Ponte sobre 01 rio Aravil a Castelo Branco.

z.") _ As linhas dispostas no sentido dos paralelos
guns troços dispostos no sentido dos meridianos:
a) -

apraz-

troço de Ponte da

3.a) - Algumas das linhas paralelas apresentam
duas ou três secções, declives relativamente elevados
será necessário utilizar segundo este plano. Assim:

em extensões de
nas estradas que

b) -

a Miranda dOIDoUlP,

al-

01

a) -

Na linha Caminha
Barca a Braga.

apresentam

Na linha de Angeja a Vilar Formoso, os troços Mangualde a
Fornos de Algodres e Fornos de Algodres à Guarda, são de
fortes declives, e bem assim:
Na linha Figueira da Foz a Penamacor,
troço de Unhais da
Serra à Covilhã.

°

Às duas primeira observações objectaremos que as linhas de nivelamento de precisão têm forçosamente de se subordinar às vias de comunicação que se nos oferecem, que se trata de ~uenas
extensões com-
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preendidas no total das linhas, e que a direcção que o nivelamento
segue não influe na precisão das operações. A influência das latitudes
na correcção ortornétrica-dinâmica
é atendida por correcções introduzidas
l1'I:JS cálculos, antes da compensação
definitiva.
Quanto à terceira objecção observaremos que se ela fosse importante
e tão imperiosa que constituísse um motivo sério para se pôr de parte
nosso pr,ojecto,. isto é, se as linhas de nivelamento de alta, precisão só
pudessem seguir pO'r estradas ou por linhas férreas com pequenos declives, não poderiam possuir tais linhas e estariam inibidos de efectuar
linhas de nivelamento de alta precisão, os serviços de países montanhosos

°

como os da Suíça e da Noruega.
Ainda acerca da preferência a dar às linhas de nivelamento seguindo
os terrenos chãos das planícies, ou os terrenos acidentados das encostas
das montanhas, não quererão certamente 0'S nossos serviços reeditar a
polémica, velha de quase 70 anos, entre os Srs. Von Kalmar e Hirsch,
acerca deste assunto. VO'n Kalmar preferia os nivelamentos ao longo das
costas e nas regiões de planícies aos que atravessassem regiões onde houvesse que vencer grandes diferenças de nível afim de evitar as correcções
devidas às variações de intensidade da gmvidade, às anomalias resultantes do não paralelismo das superfícies de nível, e às equações das
miras.
QuantO' à primeira, 0' Sr. HiTSCh objectou que a teoria destas correcções está suficientemente bem estabelecida para que se possam calcular as correcções necessárias, com a aproximação
suficiente e até
mesmo quanto aos grandes desníveis, em que os valores das equações
das miras se fariam sentir grandemente, havia já processo de as determinar com O' rigor suficiente para corrigir OS desníveis dos seus efeitos.
Objectou ainda o Sr. Hirsch que aos nivelamentos conduzidos ao
longo das planícies preferia ele os que se desenvolvessem ao longo pu
através das montanhas, porquanto os caminhos através das montanhas
são, por via de regra, mais duros e resistentes que os que atravessam as
planícies e assim, as marcas neles colocadas, teriam uma maior probabilidade de oferecer as desejáveis condições de estabilidade.
Acrescentou
o Sr. Hirsch que no seu nivelamento da Suíça que tem numerosas pas.sagens muito elevadas, algumas das quais ultrapassam os 2.000 metros,
se de monstrou , nos fechos dos circuitos e na compensação da rede, que
os nivelamentos através das montanhas podiam rivalizar perfeitamente,
em exactidão, com 0's das terras baixas.
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Resta-nos ainda justificar a inclusão, na linha Lagos a Caminha por
Cascais, do pequeno troço de nivelamento entre Belém e a Trafaria
através do rio Tejo. Para isso vamos respigar do trabalho denominado:
«Nivelamento de Precisão em longas miradas» o que se acha publicado
no Volume III do Boletim do Instituto, referente a 1943, a pág. 167,
dando assim a palavra ao Sr. Cap. Gastão de Mattos:
«Os resultados que adiante se apresentam levam a atribuir a este
método uma precisão comparável à das operações de nivelamento
geométrico de alta precisão, desde que se não façam observações
senão em condições atmosféricas muito favoráveis de temperatura,
vento e luminosidade.
Uma verificação dos resultados, obteve-se pQITcomparação
com os provenientes das diferenças de cotas calculadas para as
estações
e em condições que tornam 06 seus resultados da maior confiança».
Se, por motivo de determinação superiores relativas a pressas a dar
ao andamento geral do trabalho os resultados então obtidos não foram,
na escrupulosa consciência do autor, inteiramente aconselháveis a que se
incluam numa rede de alta precisão, nem porisso 0' método será para
despresar, e, desde que se obtenha um fecho muito satisfatório no circuito que abraça as duas margens do Tejo passando sobre este rio em
Vila Franca de Xira e em Santarém, recomendamos que, sem hesitação,
se inclua tal troço na linha de alta precisão projectada.
A compensação que foi feita da nossa rede de nivelamento e cujos
resultados serviram de base à publicação do artigo do Sr. Eng." Paes
Clemente no já citado volume III do Boletim, de 1943 (último volume
até agora publicado duma série iniciada em 1935), e ao livro de Cotas
de Nível de 1939, não satisfaz ao País, bastando, para nos certificarmos
desta asserção" examinar o mapa com a rede compensada.
Não só se não inclue qualquer rede ou linha para o sul do país,
como ainda umas áreas muito, importantes do país, quer entre Valença
c Chaves quer entre Bragança e Miranda do Douro não são abrangidas
pela rede.
A rede que preconizamos abrange o país quase desde o litoral até
poucos quilómetros da fronteira, o que julgamos ser duma inegável
vantagem.

234

REVISTA

DE

I::NGENHARIA

MILITAR

Comparemos ainda, na rede compensada,
diversos circuitos (valores expressos em km.):
I.
II.
III .

IV.
V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

06

comprimentos dos seus

+ 53 + 108
+ 58 + 46 + 24 + 39
+ 7° + 91
+ 20 + 7°
4° + 56 + 46 + 68
199 + 189 + 13 + 61 + 56
91 + 100 + 136 + 37
37 + 60 + 65 + 89 + J3
61 + 89 + 72 + 46
68 + 72 + 161 + 97 + 24 + 9 + 20
39 + 97 + 120 + 105 + 89

1°7
53
46
III

1

=
=

268 Km.
»
220
»
= 2°7
= 201 »
= 210 »
= 518 »
= 364 »
= 264 »
= 268 »
= 533 »
= 45° »

Pela análise deste quadro se verifica que o comprimento do circuito
mais longo, com 533 km. representa 2,7 vezes o do mais curto que tem
201 km. No esquema da rede que preconizamos, há maior equilibrio
entre os comprimentos dos diversos circuitos, pois o circuito mais longo
com 670 km. representa 1,6 vezes o comprimento do mais curto que terá
430 km.
Os seus comprimentos serão os seguintes:

I

670 Km.
»
480
»
495
»
44°
»
430
»
8
5 5
»
510
)
485

II
III

IV
V
VI
VII
VIII

Resta-nos apresentar os comprimentos dos troços de rede que será
preciso nivelar no caso de vir a ser adoptada a rede que propomos.
Comprimentos aproximados dos troços de rede que terão de ser
nivelados:
Braga a Chaves
Bragança a Miranda do Douro
Miranda do Douro a Barca d'Alva
A transportar

.
.
..

lO5

»

.

280

km.

100

km.

75 »
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.
Barca d' Alva a Vilar Formoso
..
Viseu a Mangualde
..
Fornos de Algodres a Vilar Formoso
.
Vilar Formoso ao Sabugal
.
Coimbra à Covilhã
:
..
Proença-a-Nova
a Sarzedas
:
.
Elvas a Borba
.
Borba à Aldeia Nova de S. Bento.
..
S. Tiago do Cacém à Aldeia Nova de S. Bento
Aldeia Nova de S. Bento a Mértola
.
Soma

.

Admitindo mais 5 % para desvios

-

280
60
20

km.
»
»

9° »
50

»

9° »
30 »
30 »
120

»

140

»

50

»

960

km.

40 »
I10Ital .........

5. o
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Necessidade de um regulamento
cução da rede

moderno

1.000

km.

p'atra guiar a exe-

Pode dizer-se que o último regulamento ou as últimas instruções
escritas na nossa língua para guiar os observadores na execução dos trabalhos de campo e de gabinente no nivelamento de precisão, tem já
mais de 74 (!) anos; referimo-nos às «Instruções para o exercício dos
nivelamentos geométricos de precisão», da autoria do sábio mestre português em questões de nivelamento, o Coronel de Engenharia Francisco
António de Brito Limpo, publicado em 1883, mas data do de 1881.
Quer pela diferença entre os aparelhos de então e os aparelhos
actuais, quer pelas condições em que as operações passaram modernamente a efectuar-se,
regulamento dessa época acha-se muito antiquado,
e é mister, no momento em que se pretenda imprimir ao nosso Instituto
Geográfico um cunho acentuadamente moderno e eficaz, organizar um
novo regulamento em que, sem desprimor para as directrizes do sábio
mestre do século XIX, se regulem agora todas as normas cuja observação
tenda, já a melhorar a obtenção dos resultados, já a aumentar O' seu
rendimento em serviços concluídos.
De há anos que nos temos dedicado c.om um certo fervor, apesar
de nem sempre bem compreendido, a coligir tudo quanto possa contribuir para melhorar o nível de execução ou a sistematização dos nossos

°
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nivelamentos. Mas o que é certo é que, talvez por sermos o mais mo"
demo, o menos graduado, ou até mesmo o menos competente dos funcionários do nivelamento, as nossas sugestões ou são consideradas com
uma certa reserva ou frieza, ou nem sequer mesmo têm merecido a
atenção de serem consideradas.
Verdade seja que, para evitar melindres, a nossa interferência em
certas questões, nunca passou de meras sugestões verbais, casualmente
apresentadas, embora sob um certo aspecto de sisternatismo que poderia
até mesmo ser considerado como teimosia em certas ideias, em vez de
ser julgado antes como' tenacidade no que julgamos ser um aperfeiçoamento dos serviços de nivelamento. E se saímos agora do nosso mutismo
apresentando o esquema duma nova rede de nivelamento de precisão,
isso é devido ao facto de termos visto que, com a recente motorização
dos serviços de nivelamento, espera a Direcção do Instituto imprimir um
novo impulso a este ramo dos serviços geodésicos, motorização essa que
há mais de 20 anos aconselhamos, tanto é o tempo que, tanto aí, como
na nossa actividade extra-oficial tais serviços têm absorvido apaixonadamente a nossa melhor atenção.
6.° -

Necessidade imperiosa da execução duma nova carta da rede
de nivelamento de predsão

Em nenhuma das nossas publicações científicas de nivelamento de
precisão existe qualquer carta da rede de nivelamento com certo grau
de pormenor. Em cada um dos três livros denominados «Nivelamentos
de precisão em Portugal» datados respectivamente de I898, I900 e I906
existe gravada por Lacerda de Carvalho, uma carta com o título
seguinte:
«Triangulação Fundamental e Nivelamento de Precisão de Portugal»
à escala I:I.500.000
com poucos pormenores relativos às redes ou às marcas de nivelamento,
mesmo para as situadas em nós de primordial importância.
Nenhum dos outros livros denominados: «Nivelamento Geométrico
de Precisão - Cotas de Nível» publicados respectivamente em I900,
I905 e I923 é acompanhado de qualquer carta da rede de nivelamento.
O livro publicado em I939 já sob os auspícios do actual Sr. Director
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Geral e que se destinava a ser presente à Assembleia da União Geodésica
e Geofísica Internacional que nesse ano se reuniria em Washington, e
que não chegou a ser levado, porque a guerra que deflagrou em 1 de
Setembro desse ano', interrompeu a viagem iniciada de Lisboa até Gibraltar daquele Senhor, também não tinha senão uma carta sumaríssima, à
escala de 1:2.500.000. Esta carta é com efeito muito mais sumária do
que as cartas que acompanham os guias de caminhos de ferro e que contêm, apesar das suas exíguas dimensões, os nomes de todas as estações
e de quase todos os apeadeiros, em muito maior número, do que O' de
todas as marcas de 1.a classe de nivelamento.
A única carta com a rede de nivelamento geométrico de que temos
conhecimento é uma carta desenhada, mas não reproduzida, à escala
já apreciável de 1:1.000.000 mas que está sobrecaregada com um conjunto de outros pormenores que não interessam ao nivelamento, que se
encontra encaixilhada e envidraçada na Repartição dos Serviços Ceodésicos,
Tão grande deficiência obrigou-me primeiro a desenhar, nos meus
ócios, um esboço duma nova carta na qual se pudessem representar todas
as marcas de nivelamento de primeira classe, até à data colocadas no
país, e obter depois (à falta de um desenhador dos serviços oficiais que
o pudesse fazer, sem contrariar as disposições superiores dadas ao serviço
de desenho e gravura), que, por minha conta, um desenhador particular
desenhasse, em sua casa, a carta que eu ideara. Essa carta foi desenhada
sobre uma foilha da carta à escala 1 :800.000 com a representação de
limites dos concelhos, em tela, e dela se fizeram diversas reproduções.
Uma carta da rede de nivelamento de precisão parece-nos dever
conter logicamente; a representação dos nomes dos locais e números das
marcas todas de 1.' classe, e como aquela carta dos concelhos satisfazia
à condição de ter a designação de todos os concelhos (os quais nem todos
ainda têm marca de 1.' classe como preconizamos),
íoi então por esse
motivo a carta adoptada.
Emitimos o voto de nunca mais uma publicação de nivelamento
de precisão se apresentar aO'público já bastante exigente do nOS&:JI
meio
técnico, sem que uma cópia da carta se apresente conjuntamente,
pois
a sua consulta muito facilita a utilização dos livros de cotas de nível.
Muito seria beneficiada não só a Repartição dos Serviços Geodésicos,
mas duma maneira geral, o meio técnico, se essa. carta pudesse ser publicada, não tal como foi desenhada, mas reduzida para a escala de
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1:r.000.OOO. Um conjunto de índices numéricos, e de índices por ordem
alfabética dos nomes das localidades que possuem marcas de r.a classe e
ainda um índice das linhas, em muito valorizariam essa publicação.
A um distinto engenheiro ouvimos já fazer a crítica, (não destituída,
até certo ponto, de justiça), aos nossos livros de cotas de nível, de que,
para os consultar, era preciso ir primeiro fazer um estágio de alguns
dias no Instituto, ou então perder algumas semanas a estudar O'S livros,
o que uma duzia de páginas em cada livro, com os referidos índices,
evitaria.

E que ele tinha razão prova-O' O' facto de ter bastante procura na
Repartição um volume que por nós foi completado com esses índices.
Essas páginas cuja falta se nota, acompanham esta publicação.

7. o -

Estudo

econômico da rede proposta

A um serviço de tal importância e de tão elevado interesse público
não pode ser estranho o estudo económico respectivo.
Decerto que as
entidades responsáveis, ou com exacta noção das suas responsabilidades
que pretendam mandar executar esse serviço começarão por perguntar:
«Mas quanto custa essa rede?».
O comprimento de linha duplamente nivelada que tem sido corrente
admitir que um observador possa executar num dia de trabalho, é de
1 km.
No dia de trabalho inclue-se: uma hora para percursos a pé, c
uma hora para trabalho diário nO' gabinete: conferência dos valores
observados e passagem a lápis ao livro de modelo N.? 2 e descrição da
localização da marca térrninus do troço. O rendimento do trabalho continua ia; ser assim, o do tempo em que se usava o complicadíssimo nível
de Brito Limpo que fez a sua época, em que se faziam leituras com duas
lunetas e que se invertiam topo a topo: com a transposição ainda de
passar para cima o óculo que estava cm baixo, tinham-se 4 leituras com
3 fios de retículo, o que dava nada menos de 12 leituras.
Hoje não se fazem mais do que 2 leituras com os mesmos 3 fios de
retículo, ou seja 6 leituras. O rendimento do trabalho diário pode aumentar assim, para 1,60 km. por dia, em linha duplamente nivelada, o
que permite fazer dois troços com 01 comprimento médio de 0,8 km. cada
um. Entende-se ainda que nos trabalhos de campo se trabalha efectivamente nas observações durante 6 horas, sendo o trabalho total, incluindo
as deslocações e transportes até mais duas horas. Para atender a este
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aumento de tempo de mais duas horas por dia, além das do expediente
normal dos serviços públicos, é conveniente que este serviço de campo
seja de facto retribuído por uma gratificaçãO' ou ajuda de custo diária
compensadora,
tanto mais que toda a classe de vestuário, mas muito
principalmente calçado sofrem nos trabalhos de campo um desgaste muito
maior do que em trabalhos de gabinete.
Suporemos que o nivelamento é executado por um observador que
é engenheiro de 2.a classe, ou equiparado, como· termo médio, (pois que
no serviço colaboram indistintamente engenheiros de 3. a e de I. a classe
ou seus equiparados):
que O' engenheiro dispõe dum veículo automóvel
fornecido pelo Instituto, e que se aloja, em média, a 20 km. do local do
trabalho, em localidade onde haja iluminação eléctrica (o que favorece
o aumento do rendimento do trabalho, para a conferência diária do
trabalho de campo, e passagem ao modelo 2 provisório na caderneta).
Esta distância tomada como média pode parecer excessiva para quem
esteja comodamente sentado a uma secretária de trabalho dum alto posto
hierárquico, mas convém recordar que haverá zonas do país, muitas
ainda, mesmo, em que o observador terá de se alojar a 40 e até 45 km.
do local de trabalho, quando num extremo dum serviço: exemplo certas
zonas um pouco atrasadas do Alentejo e de Trás-os-Montes.
Suporemos
ainda que o observador dispõe de dois porta-miras, dum servente porta-chapéu abrigo (sempre indispensável em trabalhos de precisão), e dum
condutor automóvel.
Temos assim:
dia de observador: 1/26 (2.250$00 x 2,0)
2 porta-miras: 2 X 30$00
2 serventes: 2 X 25$00
ajuda de custo do observador
subsídio aos porta-miras para alojamento
I dia de servente para colocar as marcas
2 marcas de bronze para nivelamento 2 X 7$50
0,1 kg. de cimento e água
aguçamento dos ponteiros e sua amortização
I dia de veículo auto, ou 40 km. a 2$00
I

.
.
..
.
.
.
.
.
..

173$00
60$00
50$00
64$00
20$00
25$00
15$00
$20
1$80
80$00
489$00

o custo

de

I

km. de nivelamento

será então:

489$00 : 1,6 km. =305$60
8
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Contando com uma inevitável repetição de troços devido ao facto
de as discordâncias serem superiores às admitidas, de 5 a 15% do número de troços nivelados, tomandO' corno média ro%, teremos:
305$60 x 1,1 =336$20
que arredondaremos

para 340$00.

Como o trabalho de gabinete na sede se faz, em média, à razão de
um dia de trabalho de gabinete, por dois dias de trabalho de campo, por
cada dia de gabinete registam-se e passa-se a modelo 2 e subsequentes
o trabalho de 3,2 km.
O custo de um dia de trabalho de gabinete, supondo que colaboram
um engenheiro de 2.a classe e um calculador também de z.":
um dia de engenheiro de
um dia de calculador de

2. a
2. a

170$00

classe
classe

IIO$OO

Soma
O custo do trabalho

.

280$00

de gabinete é então:
280$00 : 3,2 =87$00

que arredondaremos
res de compensação,
Arredondaremos
no campo', teremos:

para 90$00 tendo. em atenção 0'S trabalhos posterioetc.
para 340$00 0' custo diário do km. de nivelamento

trabalho de campo relativo a I km. de nivel. de prec.
trabalho de gabinete relativo a I km. de nivel. de prec.

Soma

.

340$00
90$00
430$00

Convém notar que, efectuado este serviço, o nivelamento de precisão não fica por aqui. E necessário constantemente conservar as linhas
onde obras públicas ou municipais ou alguns particulares ignorantes,
danificaram ou suprimiram os sinais metálicos de nivelamento, e nivelar
ainda as linhas secundárias onde irão apoiar as linhas de derivação que
hão-de levar até muitos vértices geodésicos de 3.a e por vezes de 2.a e de
r.a ordem, cotas deduzidas por nivelamento geométricO'. Só assim se
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terá de facto concorrido para uma perfeita e rigorosa descrição altimétrica do nosso país, e se poderá prestar 0' conveniente apoio a muitas
obras públicas que carecem de conhecer cotas de nível com certa precisão.
I

Com efeito, de cerca de 10.000 sinais geodésicos existentes (não
podemos dizer o número, porque à falta duma estatística digna d'~sse
nome, os Serviços Geodésicos desconhecem o número exacto de sinais
existentes), não ultrapassa talvez duas escassas centenas, o número de
sinais que dispõem de cota de nível deduzida por nivelamento geométrico de precisão. Com base na rede de nivelamento de 2.a classe que
se executar dentro das malhas desta rede de L a classe, ainda mesmo
aproveitando as linhas já existentes que não foram incluídas nesta rede,
e cerrando as malhas respectivas, se poderão obter mais fáceis e sobretudo mais económicos apoios para os vértices geodésicos de todas as
ordens.
O nivelamento então de cerca de 1.000 km. da rede que propomos,
custará, em observações 430.000$00 e supondo que se efectua em 7 anos,
c se despende em transportes de caminho de ferro, por ano IO contos, o
custo da rede será de 500 contos.

«A História tem sempre mostrado que a passividade

de

espírito é, por si só, o maior perigo militar; há, pelo menos
que tomar uma decisão preliminar»,
Willoughby
(Estados

Unidos

da América)
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Burocracia
No extremamente
interessante
livro «MIRACLE DE
WORLD WAR 11- HOW AMERICAN INDUSTRY MADE
VICTORY POSSIBLE», da autoria do Norte-americano
Francis Walton, surgem duas curiosas referências ao dilúvio de trabalhos burocráticos,
que foram necessários executar, relativamente ao esforço industrial dos Estados Unidos, na última Grande Guerra.
«Só o preenchimento de impressos oficiais, do Estado,
durante um trimestre, custou a uma grande empresa de
construção
de automóveis,
empenhada em produção de
guerra, a importância de 125.000 dólares, e 100.000 homens
- horas de trabalho de escritório».
«Um pequeno fabricante de peças para armas de fogo
viu o seu serviço burocrático oficial, exigido pelo Governo,
tão atrazado, que teve de suspender o seu fabrico, durante
três semanas, para pôr em dia a elaboração do numeroso
expediente, relações, mapas, etc., a preencher para a Administração

Pública».

• • •
«••• Quanto aos trabalhos
que incubem à engenharia
militar, de organização do terreno, restabelecimento ou destruição de vias de comunicação, instalação de obstáculos, as
características
em perspectiva da futura guerra - aumento
da potência das armas e da mobilidade das tropas - dão-lhes
lugar de relevo nos problemas que já é possível equacionar

agora».
Colonel

Cdt, de Corps De Montmollin

Chef d'État-Major
in -

Général

Revue Mititaire Suisse , de Janeiro

de 1.956
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ORDEM DO EXÉRCITO

N.O6 -

7 de Julho de 1956

MUDANÇAS DE SITUAÇÃO

Reserva
Brigadeiro da inspecção das tropas de sapadores, António
Quadro da Anna

Nunes

Freire.

de Engenharia

Capitão adido, professor efectivo da Escola Central de Sargentos, Arnaldo
Carrilho , por ter deixado de exercer as funções que ali desempenhava.

Adidos
Majores, do quartel-general da 1.a região militar, Duarte José Martins da
Costa Pereira e, do regimento de engenharia n.v I, José Francisco Correia Leal e
capitão da Escola do Exército, Eurico Ferreira Gonçalves, o primeiro por lhe ter
sido concedida licença ilimitada o segundo por ter sido nomeado adjunto da 3·'
Repartição do Secretariado-Geral da Defesa Nacional e o terceiro 'por ter sido
nomeado, professor adjunto da r> cadeira da Escola do Exército.
Quadro da Anna

de Engenharia

Major, supranumerário, da 2.a Repartição da 2.a Direcção Geral deste Ministério, onde continua colocado, Jorge Luís Tedeschi. Seabra.

PROMOÇÕES

Quadro da Anna

de Engenharia

Major, o capitão do quartel-general da
Pauluio Brandão Freire Temudo,

a região militar, José Fortunato

1.
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TRANSFERÊNCIAS

Escola do Exército
Professor adjunto da 7.a cadeira, o capitão do regimento de engenharia
n.v r , Eurico Gonçalves, na vaga do capitão Armando Firmino dos Santos.
I.a

Região

Militar -

Quartel-General

Major, quadro da arma, José Fortunato

Paulino Brandão

Freire Temudo,

Escola Prática de Engenharia
Capitão do Batalhão de Caminhos de Ferro, Manuel Trindade Sobral.
CONDECORAÇÕES

E

LOUVORES

Louvado o major, João Correia de Magalhães Figueiredo, pelos valiosíssimos
serviços prestados durante anos 'COllIlO chefe de secção da 2.a Repartição da 2.a
Direcção-Geral.
Terminaram o curso de altos comandos no ano lectivo de 1955-1956,
obtendo a classificação que lhes vai indicada, os coronéis a seguir mencionados,
que passam a ter a designação de coronéis tirocinados:
Engemharia
Jorge César Oom, Apto - Emírcio Leão Maria Magno Teixeira Pinto, Apto
_ Júlio Manuel Pereira (corpo do estado-maior), Apto.

N.O 7 -

13 de Agosto de 1956

MUDANÇAS

DE

SITUAÇÃO

Quadro da Arma de Engenharia
Capitão, Fernando
activo.

de Sousa Medeiros Júnior,

por ter regressado ao serviço

Supranumerário
Capitão do regimento de engenharia n.> 1, onde continua colocado, Fernando de Sousa Medeiros Júnior, por se encontrar fazendo parte das forças expedicionárias no Estado da índia.
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PROMOÇÕES

Batalhão

de Telegrafistas

Tenente, o alferes Manuel Marques Esgalhado

IV -

COLOCAÇÕES,

EXONERAÇÕES

E

TRANSFERÊNCIAS

Escola Prática de Engenharia
Capitão da direcção da arma, Vasco Esteves Ramires.
Nomeado professor adjunto, interino, da 7.a cadeira da Escola do Exército,
o capitão do regimento de engenharia n.v 1, Jorge Teixeira Pimentel, em substituição do capitão Eurico Ferreira Gonçalves, que se encontra frequentando um
curso nos Estados Unidos da América.
Escola do Exército
Capitão do batalhão de telegrafistas, Noé David Soares.
Regimento

de Engenharia

N.o

I

Capitão, no quadro da arma, Fernando de Sousa Medeiros Júnior.

VIII Concluirani

DECLARAÇÕES

as condições para a promoção a oficial superior no l. A. E. M.
Engenharia

Alexandre Nobre dos Santos, Rogério Humberto Alves Machado de Sousa,
Gabriel Constante Júnior, Manuel João Pais de Azevedo, Miguel Rodrigues da
Costa Paiva, António Gonçalves Barata Gaivão, Vasco Esteves Ramires, António
Ferreira Molarinho Carmo e Arnaldo Carrilho.
São desligados do serviço, os oficiais na situação de reserva porque atingiram o limite de idade, para transitar para a situação de reforma: General Carlos
de Barros Soares Branco, Major Fernando Moreira de Sá.
São nomeados para a frequência do curso de altos comandos, no ano
lectivo de 1956-1957,
Engenharia
Manuel da Conceição Gomes, Alberto Andrade e Silva, do corpo do estado-maior.
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8 de Setembro de I956
II -

MUDANÇAS DE SITUAÇÃO

Reserva
Major, adido, com licença ilimitada, António de Arantes e Oliveira.
Supranumerário
Tenente-coronel do regimento de engenharia n.> r , onde continua colocado,
Júlio Angelo de Sousa Monteiro, por ter sido nomeado para fazer parte das forças
expedicionárias no Estado da índia.
III -

PROMOÇÕES

Direcção da Arma de Engenharia
Inspecção de tropas de sapadores
Brigadeiro, inspector, o coronel, tirocinado, Jorge César Oom,
Quadro da A rma de Engenharia
Tenente-coronel, o major da escola prática da arma, José Heitor Júnior.
Major, o capitão do batalhão de telegrafistas, José de Azevedo Monteiro
de Barros.
Adido
Major, o capitão, adido em serviço no Ministério do Interior, na Câmara
Municipal do Porto, Fernando Edgard de Almeida Caiola.
IV -

COLOCAÇÕES,

Regimento

EXONERAÇÕES

E TRANSFERfrNCIAS

de Engenharia

N:"

I

Tenente-coronel. do regimento de engenharia n.?

2,

Júlio Angelo de S01tSa

Monteiro.
Escola Prática de Engenharia
Comandante do batalhão de transmissões da 3.a divisão, o tenente-coronel,
no quadro da arma José Mexia Heitor Júnior.
Regimento

de Engenharia

N,»

I

Major, no quadro da arma, José de Azevedo Monteiro de Barros.
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Escola do Exército
Comandante, interino, o coronel tirocinado, Emircio

Leão Maria Magno

Teixeira Pinto.
Capitão, Fernando do Carmo Correia Calado, nomeado professor provisório
do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército.
CONDECORAÇÕES

Condecorado com a medalha de mérito militar
2.a classe
Mário dos Santos Risques Pereira.
VIII -

DECLARAÇÕES

Desempenha as funções de instrutor de transmissões na Escola do Exército,
onde foi colocado capitão, Noé David Soares.
Deve ocupar na. escala dos capitães da sua arma o lugar imediatamente à
esquerda do capitão Humberto Lopes Gonçalves Garcia o capitão de engenharia
Fernando de Sousa Medeiros Júnior, que, pela Ordem do Exército n.v 7, 2.a série,
do corrente ano, regressou ao serviço activo do Exército.
N.O

10 -

IS

de Outubro de 1956
II -

MUDANÇAS

DE

SITUAÇÃO

Quadro da Arma de Engenharia
Capitão, adido, Mário José Saraiva
de professor efectivo do Colégio Militar.

por ter deixado de exercer o cargo

Supranumerário
Major adido, do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, Cesário Marques Pereira Montês, por ter deixado de exercer as funções de professor efectivo
do referido Instituto.
Reforma
Coronel, Aagusio de Azevedo e Lemos Esmeralda de Carualhais, majores:
Fernando Moreira de Sá, Aurélio da Cunha Ribeiro, Capitão José Ramos de
Andrade todos na situação de reserva, por terem atingido o limite de idade.
Quadro da Arma de Engenharia
Major da Escola Prática da Arma, Cesário Morques Pereira Montes.
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Reserva
Coronéis: da Direcção da Arma de Engenharia, Manuel da Conceição G01'I1es
e Caetano Maria da Cunha Reis.

III -

PROMOÇÕES

Direcção da Arma de Engenharia
Coronel, o tenente-coronel, adido professor catedrático da Escola do Exército cargo de que fica exonerado por esta portaria, Manuel António Vassalo e
Silva.
Escola Prática de Engenharia
Tenente-coronel, o major Gonçalo
reles Teixeira ela Mota.
Regimento

Cristovão

ele Engenharia

de Santo Estamislaú

N:"

ele Mei-

2

Coronel, comandante, o tenente-coronel, Luís Maria Bastos

ele Carvalho.

Supranumerário
Tenente-coronel. o major, supranumerário,
sem serviço nas forças expedicionárias ao Estado da índia, João António dos Santos Gunrdiola.
Escola do Exército
Aspirantes a oficial, os cadetes alunos, do 4.° ano de Engenharia da Escola
do Exército, João Luís ela Providencia Vilas-Boas e Costa, António Luis Pedroso
de Lima, João António Duarte Pina da Silva Ramos, José Leopoldo Xavier Tavares da Mota, Júlio César Pedreira de Campos, Alípio Antunes Guedes, Júlio
Pimentel Fraúsio Basso, José Manuel Martins Alves de Sousa, Fernando Renato
Pires de Figueiredo, Luís António dos Santos Maia e António Marcelo Pinto de
Abreu,
COLOCAÇÕES

Escola do Exército
Professor catedrático da 8.a cadeira, o capitão, adido, professor adjunto
da mesma cadeira, Artur Vieira, em substituição do tenente-coronel João Paulo
James Galhardo, que faleceu em 3 Maio do corrente ano.
Escola Prática de Engenharia
Major, supranumerário, Cesário Marques Pereira Montês.
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3,'" Direcção-Geral

subchefe do estado-maior, o brigadeiro, inspector das tropas de trans-

missões, Adeleno Alves Veríssimo.
Escola do Exército
Professor, adjunto interino da 15.a cadeira, o capitão com o curso do estado-maior, da 3.'" Direcção-Geral deste Ministério, Vasco Manuel Fernandes
Coucelo-

Engenharia

Deixou de prestar serviço na inspecção de tropas de sapadores, como inspector, desde I de Outubro de 1956, o brigadeiro de engenharia, na situação de
reserva, António

Nunes Freire.
Escola do Exército

Relação dos alunos que terminaram o curso da Escola do Exército na
I." época de exames, no ano lectivo de 1955-1956:
Engenharia
Mário David dos Santos, Manuel Joaquim Alvaro Maia Gonçalves, Francisco José Pinto Correia, Aquilino Gil Miranda e Francisco Pedro de Oliveira
Simões.

N.O II

-

15 de Novembro de 1956

Quadro da Arma de Engenharia
Capitão, adido, em serviço nas Oficinas Gerais de Material de Engenharia,
José Manuel Queriol Tojeiro Elbling Quintão, por ter deixado de exercer o
cargo de engenheiro das mesmas Oficinas.

III -

PROMOÇÕES

Adido
Coronel, o tenente-coronel, adido em serviço no Ministério da Educação
Nacional Inácio Francisco da Silva.
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Escola Prática de Engenharia
Alferes, os aspirantes a oficial, da Escola do Exército, Mário David dos
Santos, Manuel Joaquim Alvaro Maia Gonçalves, Francisco José Pinto Correia,
Aquilino Gil Miranda, Francisco Pedro de Oliveira Simões, José Eugénio da
Costa Estorninho, Alberto da Maia Ferreira e Costa e António José Veríssimo
Baptista.
COLOCAÇÕES

Direcção da Arma de Engenharia
Coronel, comandante da Escola Prática da Arma, Joaquim

Guarda Antunes.

Escola Prática de Engenharia
Comandante, o coronel, da Direcção da Arma, Manuel
e Silva.
Ministério do Exército - 3,' Direcção-Geral
Secção de rearmamento

António

Vassalo

Capitão, com o curso geral do estado-maior da escola prática da arma,
João dos Santos Correia.
Ministério

do Exército

Capitão, Mário José Saraiva nas do Colégio Militar.

N.O

12 -

-

Repartição

Geral

professor efectivo do 7.° grupo de discipli-

19 de Dezembro de 1956

II -

MUDANÇAS

DE SITUAÇÃO

Reforma
General Carlos de Barros Soares Branco.
Adidos
Tenente-coronel do regimento de engenharia n.v 1, Frederico de Gusmão
Correia Arouca, por lhe ter sido concedida licença ilimitada.
Capitão da Escola do Exército, Aristides Marques de Meneses e Vale, por ter
sido nomeado professor assistente da cadeira de Física Geral do curso geral preparatório da referida Escola.

BOLETIM
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Quadro da Arma de Engenharia
Major supranumerário, do regimento de engenharia n.>
colocado, Vírgilio Serafim Cardoso Pereira.

2,

onde continua

Supranumerário
Major, adido, Vírgilio Serafim Cardoso Pereira, por ter deixado de prestar
serviço no comando militar de Angola.

III -

PROMOÇÕES

Escola Prática de Engenharia
Tenente-coronel, o major Cesário Marques Pereira Montês.
Capitães, os tenentes João Lopes da Conceição, António Pinto Ramos Milheiro e José Francisco de Azeredo Fernandes Bastos.
Batalhão
Capitão, o tenente Arménio

IV -

COLOCAÇÕES,

Regimento

de Caminhos

de Ferro

Gomes dos Santos Silva.

EXONERAÇÕES

E

de Engenharia

TRANSFERÊNCIAS

N.o

I

Comandante, o coronel do corpo do estado-maior, supranumerário, Francisco António Pires Barata.
Nomeado professor assistente de estudos da cadeira de Física Geral do
curso geral preparatório da Escola do Exército, o capitão do Grupo de Companhias de Trem auto, Aristides Marques de Meneses e Vale.
Direcção da Arma de Engenharia
Capitão do regimento de engenharia n.v

I.,

João José Rodrigues

Mano.

Colégio Militar
Director, o coronel, comandante do regimento de engenharia n.v
Maria Bastos de Carvalho.

2,

Luís
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Conselho Fiscal dos Estabelecimentos

Fabris

Vogal, o coronel, Manuel Brás Martins, na situação de reserva, Vírgilio António Gomes Quaresma.
Regimento
Major, supranumerário,
Ministério

de Engenharia

Vírgilio Serafim
do Exército -

N.o

2

Cardoso Pereira.

3.a Direcção-Geral

Capitães do regimento de engenharia n.o I, Hugo Rodrigues da Silva, do
regimento de engenharia n.o 2, Joaquim Moreira Rebelo, da Escola Prática da
Arma, Manuel Lourenço Trindade Sobral.
CONDECORAÇÕES

Tendo sido agraciado pelo Governo dos Estados Unidos do Brasil, com o
grau de grande-oficial da Ordem de Mérito Militar, o tenente-coronel do corpo do
Estado-Maior Horácio de Sá Viana Rebelo, é-lhe permitido, em conformidade
com as disposições do Regulamento das Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercê
e usar as respectivas insígnias.
Condecorados com a medalha de mérito militar das classes que lhes vão
indicadas os militares a seguir nomeados.
2.a

Major, Eduardo

classe

Jorge Gomes da Silva.
3.a classe

Capitão, Henrique

Dumont

Nesbitt.

VIII -

DECLARAÇÕES

Passou a exercer as funções de consultor militar junto dos correios, telégrafos e telefones, cumulativamente, o coronel, da Direcção da Arma de Engenharia,
Mário dos Santos Risques Pereira.

D o Estrangeiro
Por

v. A. L.

o 2.° semestre de 1956 foi fértil em mui graves acontecimentos internacionais.
Seria necessário, não um artigo mas, um grosso volume, para os
descrever.
Uma nova grande guerra não eclodiu nem podia eclodir, primeiro,
poer estarmos no limiar do inverno, e, segundo, pQlI"que,conforme algumas grandes autoridades, uma 3.a guerra mundial é impossível, graças
ao perigo das bombas H.
E, a propósito, se 'não é possível uma 3.a grande guerra, também
não era necessário o ocidente deixar-se humilhar tanto pelos adentais,
como aconteceu, por exemplo, no caso da Hungria, permitindo-se aos.
sovieticos martirisar, a ferro e fogo, o povo de Budapest.
O mundo está, a julgar pelos acontecimentos da Hungria, dividido
em dois partidos, 0' dos fascistas, como eles nos chamam e, o dos facínoras, como nós lhes deveríamos chamar.
No meio de tud;» isto, há pessoas, não comunistas e respeitáveis
mas admirando os sovietes e não acreditando nos horrores cometidos por
eles, noticiados pelos jornais.
S , porém, lhe perguntamos pelos 150.000 hungaros chegados à
Áustria. fugidos dia a dia, hora. a hora, à formiga, durante a noite, a
pé, a nado, em barcos, em acrobacias sobre pontes dinamitadas, sob
fogo, minas e ciladas dos facínoras e neve, incluindo mulheres e crianças algumas das quais, trazidas às costas, se reconhece, à chegada à
Austria, terem morrido de frio, então, como não podem negar, vacilam.
Só acreditam, por exemplo, nisto: foi a pedido do «hungaro» Kadar
que os sovietiC:Js afogaram em sangue o movimento hungaro.
As notícias chegadas até nós não são exageradas e, pelo contrário,
muitas aparecem, constantemente, a favor dos agressores. Com efeito,
todos os dias, os jornais oferecem notícias boas como a do tal Kadar
pretender ampliar o governo com outros partidos ?u de estar negociando
9
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com Nagy a sua participação no governal, ou da saída das tropas russas
etc. mas, infelizmente, essas notícias não se confirmam, apesar da sua
insistência.
Passamos a narrar alguns pormenores.
Antecedentes: a miséria dOIS povos satélites. Em junho I956 foi
iniciado, um novo sistema '11'0 mundo comunista. Cada país, satélite à
força, especializar-se-ia num TélJ1l0 de produção.
Desta maneira, a interdependência tornar-se-ia ainda maior e diminuiriam as possibilidades de libertação desses países. Eles dizem ter
feito, nestes termos, um novo plano quinquenal, para obviar aos fantásticos inconvenientes confessados nas discussões do plano, em junho,
como sejam: diminuição nítida doi ritmo da produção; nível perigosamente elevado do preço do custo; baixa do nível de vida; atraso ameaçador da produção agrícola, etc.
A Hungria dava à Russia, 4/5 da sua produção agrícola e, a
Polónia, pouco menos; as suas indústrias trabalhavam
só para a
Russia.
Dura há I2 anos o martírio dos inumeros povos subjugados 'pela
Russia.
Desta vez, a revolta começou na Polónia, em Poznan, em 28
de Junho.
Gomulka, comunista, em tempos prisioneiro durante 3 anos às
ordens de Stalin, ascendeu ao cargo de r.o ministro.
A Polónia teve sorte em relação à Hungria, par os motins não se
terem dado na capital e por Gomulka ter sabido entender-se com os
russos, sem atraiçoar a sua nação, como na Hungria, onde a ingenuidade
de Nagy tornou possível um Kadar.
Também os polacos tiveram sorte em virtude de o russo Krushtchev
ter resolvido ir de avião a Varsóvia, descompor desabridamente os polacos, mal desceu do avião. Porém, pelas 4 horas da manhã do dia
seguinte, duranteas negociações, talvez sob a influência do álcool, K.
começou a sorrir e, por fim, chegaram a. um acordo. Mais tarde, já
consolidado, Gomulka foi a Moscou confirmar o acordo,
Na Hungria foi uma catastrofe. A insurreição foi terrível e deflagrou principalmente na capital, Budapest.
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Começaram, em 24 de Outubro, por destituir üs gOlvemantes pro-russos, pedir a retirada das tropas russas e, a supressão da polícia
8ecreta.
O comunista antistalinista Nagy, ascendeu ao govel1ll'ol. Então, os
russos arvoraram, em 1.0 ministro, um tal Kadar, o qual foi levado,
entre blindagens, para Budapest, donde «pediu» a intervenção dOoexército russo.
Em I de Novembro, começaram tropas blindadas sovieticas a convergir, de todas as direcções e fronteiras, sobre a capital. Nagy refugiou-se na embaixada jugoslava.
Os facínoras despedaçaram grande parte da cidade a tiros de tanks
e mataram 30.000 hungaros,
Até nós chegaram, durante semanas, os
gritos das vítimas deste genocídio.
A insurreição fui longa e com recidivas e durou desde os primeiros
dias de Novembro até ao fim do ano e, julga-se ainda continua nas
montanhas.

Como sempre e como em tudo, os russos procederam à base de
ciladas. Foi assim em Katyn e em Kiev.
Vorochilov gabou-se de ter exterminado I1.000 oficiais do czar prometendo-lhes liberdade e levando-os, assim, a renderem-se.
As respectivas mulheres e filhas foram entregues ao exército vermelho mas,
passados 3 meses, todas estavam também mortas.
Na Hungria as represálias, as matanças pam além dos tiros de
canhão e as deportações secretas ainda estão por começar.
Por isso, os operários não querem regressar às oficinas,
Prometem anistia p<lJraos prenderem e deportarem.
Garantiram liberdade a Nagy para, à saída da embaixada jugoslava, o prenderem e o levarem parn. local incerto.
Na Espanha e na Grécia serviram-se. da cilada para fazerem as
atrocidades.
Na Hungria fazem falsas fronteiras iluminadas de noite onde gritam em alemão: estais a entrar na Austria; assim apanham muitos fugitivos. Os comboios selados, cheios de hoogaros deportados, para a
Russia, eram assaltados pelos hungaros dos campos, avisados pelos próprios ferroviários e os prisioneiros postos em liberdade. Passaram a enviá-los em barcaças pelo Danubio abaixo.
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A soldados enviados 'a agredir a Hungria disseram que iam entrar
em combate com 01S, americanos. PaI[' isso, talvez muitos se teriam passado ou tentado fazê-lo para O' lado dos huugaros.
Diz-se terem muitos e muitos soldados ruJESOS fraternizado com 06
insurrectos.
Depois de terem matado 30.000 hungaros a tiro de canhão andam
agora a representar aos julgamentos, vindo notícias de serem condenadias, dois aqui, três acolá etc. a tantos anos de prisão, excepcíonalmente,
à morte.
Mais de

150.000

hunga.ros (até agora.) já conseguiram fugir para

a Austria,
O íacinorismo a ferro e fogo já acabou mas, vêr-se-á,

o facinorismo

a frio, rescaldo da revolta, ainda está por vir, na Hungria.
Referimo-nos a seguir ao Egipto,
Do antecedente este país é govema.d:o, em ditadura, por A. G.
Nasser o qual, nos seus processos, ge parece com Hitler.
Há um projecto para urna grande barragem no alto Nilo, em
Assuan; os americanos e O'S ingleses tinham prometido financiar
essa 'Chra.
Porém, A. G. Nasser corstratou. s'ecretamente, na Russia, o fornecimento de giga;mescas quantidades de material de guerra, com o fim
averiguado de, «exterminar» Israel e, naturalmente, em seguida, ajudar
a «expulsar» os franceses da Algéria e quem sabe se também «invadir»,
de novo, o sul da Europa para acabarem a obra, feita na Idade Média,
de africanisar o sul da Europa, reintroduzindo cá a decantada «civilização» árabe, de que não há vestígios na Arábia.
Soube-se, mais tarde, terem recebido entre muitos materiais os seguintes: 50 tanks Iliuchines: 100 Migs: 100 canhões auto; 200 auto
transportes; 500 peças de artilharia: 20 vedetas lança torpedos e, ainda
I milhão de cobertores,
Tanto material já se destinaria, talvez, aos próprios russos a virem em páraquedae.
Diz-se ascenderem a uns 10 milhões de contos o armamento e equipamento encomendado à Russia.
Mas a verdade completa ainda se não sabe.
Assim procedendo, hipotecaram, perante 'CG soviets, todos os seus
recursos económicos, designadamente as colheitas de algodão, sua principal fonte de receita.
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Os E.U.A. acharam isto abuso excessivo e permitiram-se a cO'ragem
de declararem desistir de financiar a citada barragem.
O mesmo declarou, horas depois, Oi gO'verno inglês.
O ditador A. Nasser, em resposta, e para dar uma lição, declarou o apossamento puro e simples, pelo governO' egípcio, do Canal
de Suez.
Sendo este uma passagem de carácter mundial, poderia talvez pertencer tanto ao Egipto como os oceanos. Se assim fosse, o Egipto não
possuiria nem o. canal nem os terrenos limítrofes,
A. Nasser, porém, levou a sua ávante.
Ingleses e franceses imediatamente mobilizaram tropas, sobretudo
pára-quedis,tas, para, com base em Chipre, darem providências. Levaram muito tempo a ameaçar e levaram o assunto às Nações Unidas onde
conseguiram praticamente nada por causa do veto russo.
Pouco faltava para começarem as operações quando Israel sabendo-se, de há muito, ameaçado de extermínio, (hoje é cómica a ideia de o
EgiptO' ser capaz de exterminar Israel) resolveu fazer uma pequena
guerra preventiva.
Assim, em I de Novembro de I9S6, os israelitas atacaram na península Sinai e na. célebre faixa de Gaza e, passadas bastantes horas, tinham conquistado aquilo tudo e apanhado grandíss~mas quantidades de
material bélico de origem russa, incluindo um navio de guerra, novo,
com a sua tripulação.

Documentos apanhados em Gaza dão a prova da conspiração árabe
para a «destruição completa de Israel».
Num dos documentos lê-se:
«Nesta luta o nosso nobre objectivo consiste em aniquilar Israel
118' menos tempo possível e da maneira mais brutal e cruel. Não deverá
ha ver prisioneiros».
Entre outras coisas foi encontrada uma, embalagem com cianeto
em quantidade suficiente para matar todos os israelitas.
Tem havido dissenções entre po~os árabes, os do pado de Bagdad
de um lado, e os restantes dei outro. Tendo la, Síria, inimiga n.? 2 de
Israel, protestado contra manejos do Iraq, este contra-protestou, alegando, humildemente, ser do conhecimento geral a intenção política
do Iraq de «acabar com o Estado de Israel».
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Também a Jordânia acaba de cortar ligação com a Inglaterra e de
aprovar umas declarações árabes entre as quais consta «recusar a paz
a Israel».
Para que Israel possa ser aniquilado corno 'a Alemanha central e a
oriental, os E.U.A. retiram os seus nacionais de Israel e impedem lhes
furneçam armamento.
Houve porém uma nação, a França
ultimamente, tem ajudado Israel.

que mão esteve de acordo e,

Além disso para eles acabarem com Israel é preciso,
primeiro lugar, que os israelitas o permitam.

ainda

e em

NO' dia 4 de Novembro, já os israelitastinham a vitória completa,
vêm 06 pára-quedistas
ingleses e franceses, os quais, precedidos por
uns bombardeamentos,
aliás avisados com antecedência, se apoderaram
do canal. A aviação egípcia parece ter fitado aniquilada.
A intervenção da ONU, na qu:al os E.U.A. votaram com a Rússia
contra Inglaterra, França e Israel, obrigou estes três países a retroceder
com as suas forças.
Em relação à Hungria a ONU nada conseguiu, nem licença para
enviar observadores, nem mesmo o secretário ge:ral lá ponde ir.
Os franceses e ingleses podiam muito bem obedecer no Suez tanto
quanto os russos obedeceram na Hungria.
Mas a Russ,ia ameaçou intervir com «voluntários» pára-quedistas;
também ameaçou, pelos jornais, pulverisar a Inglaterra e a França em
piJUCOS minutos.
As tropas anglo francesas já abandonaram ,o solo egípcio e os israelitas já recuaram completamente no Sinai. Não se sabe porém se terão
a excessiva bondade de abandonar a célebre faixa de Gaza.
Todos estes acontecimentos causaram enorme €'sforço não só militar Gomo diplomático.
Assim, pOI" exemplo, o 1.0 ministro inglês adoeceu e teve de ir fazer uma cura de repouso em Jamaica.
Além disso, para maior ansiedade, foram simultâneos com a eleição
do President
dos E. U.A. (6 de Novembro).
A atitude desta grande nação, contra França, Inglaterra e Israel
levantou fortes protestos.
O presidente d8S E. U .A. é francamente
pacifista.
Mas, pode lembrar-se de que foram os E.V. os principais autores
da hegemonia russa actual e que a política do medo, verdadeira causa da
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entrega de Berlim e Alemanha central e oriental aos russos e agora reeditada na questão da Hungria e Egirpto, só aproveita aos «valentes» so..
vieticos.
Durante os acontecimenaos de Novembro, os americanos foram
todos evacuados de Israel mas não do Egipto. Os americanos contariam
pois. com a destruição de Israel e não se' oporiam.
Estavam 00 russos a bater os pés e a ameaçar quando o General
Grünther ex-supremo comandante da NATO disse, por acaso: se a
Ruseia nos lançar uma bomba 'atómica, será destruída, tão certo corno
o dia seguir à noite.
Pois, no dia seguinte, os russos mudaram de tom e já não enviam
«voluntários», e, apresentaram, sem vir nada a propósito (18 de Nov.),
novos planos de' desarmamento e o pedido: de uma, conferência. a 5 para
o seu estudo.

E ainda cedo para referir as consequências finais de todos estes
acontecimentos.
Um fado, no' entanto, parece certo: o facinorismo, denominado
vulgarmente stalinisrno , manifestou-se mais uma vez, para. ser detestado,
mais uma vez, pelo mundo ocidental e, também, desta vez, por grande
parte do munido comunista, onde já existe mais liberdade de manifestações do que no tempo de Stalin.
A Russ~a soviética sofreu um golpe muito grande na, sua potencia moral.
A Russia ganhou a guerra da Hungria mas perdeu qualquer probabilidade moral de ganhar a guerra para o domínio mundial.
Hoje, todo o mundo já ficou certo de que o comunismo soviético
não será a fórmula do futuro.
Os soviets arrepender-se-ão dos crimes agora cometidos na Hungria,
sem falarmos nos outros.
Se a guerra mundial deflagrar, eles poderão ser devorados por um
incêndio de proporções gigantescas.
Se fosse dado armamento aos satélites bastariam estes, com a ajuda
talvez de milhões dos próprios russos revoltados, para vencer os sovíets.
Se estes contam com as 5.as colunas contra nós (nós, quando muito,
.os latinos, pois não há perigo de tais colunas fazerem mal aos anglo
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saxonios e scandinavos) nós contamos, contra eles, com laJ «6.a coluna»
ou sejam os povos subjugados, incluindo 'Os próprios povos ruSSiOS.
Eles sabem-no e,assim, desarmaram agora, à pressa, a Roménia; a
Alemanha central já está pràticamente
desarmada,
há lá 26 divisões
soviéticas, à custa dos ralemães, Na Bulgária os exércitos sovieticos
foram agora refcrçados.
A Checoslováquia, o. mais dócil. PC["ser 'Omais escravisado dos satélites, também teve O' seu putsch com a duração de 13 <lias e severamente
reprimido.
Portanto, para concluir:
Se 06 deixarmos, talvez eles venham a cair por si próprios ou,
quando. muito, com O' simples escorvarnento da declaração. de guerra
geral, e l3J ajuda de bombas e com desembarques aéreos de armamento
aos povos Oorasubjugados.
Até lá, porém, preparemos nós medidas contra pára-quedismos
comunistas nos dias da deflagração, pois, mesmo na melhor hipótese,
não deixaremos de correr grande perigo, nessa deflagração.

~O reconhecimento
da importância da logística na
guerra, não é facto recente.
O que é recente nos serviços militares dos Estados
Unidos é o reconhecimento
cada vez maior de que a logística merece especial atenção em todos os escalões do
comando. As escolas militares estão agora dedicando maior
atenção a este assunto».
Brig.-Gen.

Weyher e Dr. Zobrist

dos Estados

Unidos

Revista

das Revistas
Por H. N.

t - Para evitar
de retaflação
-

nova Guerra Mundial: N1lo bastará dispõr de brutal poder
É, também, necessária uma organizaç1lo defensiva perfeita

Um americano muito categorizado expôs, há algum tempo, que a
preservação da paz mundial baseava-se na existência de um poder de
retaliação, por parte dos Estados Unidos, suficientemente
forte para
devastar a potência que cometesse uma agressão inesperada (sem dúvida
O' acto por que se iniciaria nova conflagração
geral): E isto porquanto
o conhecimento prévio, por parte da potência que tivesse em mira a
guerra, da possibilidade de tão' pronta e enérgica réplica (em que se
utilizariam forças aéreas estratégicas e porta-aviões de grande alcance),
desencorajaria
tal potência a desencadear hostilidades,
O Major George F. Eliot, reputado critico militar americano, num
estudo sobre este assunto, sustenta que não deve a América limitar-se,
para efeitos de prevenção de guerra, a dispor do tal tão elevado potencial
ofensivo que levasse castigo devastador a um agressOII";afirma, sim, que
simultâ:neamente necessário que seja monta:do um sistema defensivo
.eficiente, de modo a garantir que um ataque de surpresa não destrua o
poder ofensivo das forças armadas, nem paralise a vontade de combater,
por parte da Nação.
Já o Mareohal Lord Montgomery declarara, num discurso público,
que um grande potencial ofensivo é infrutífero se não for combinado com
adequado poder defensivo, e se não puder ser lançado de bases invulneráveis, acrescentando, ainda, que, à medida que O' tempo corre, e que
as capacidades ofensivas do Ocidente e do Oriente se equilibram, a vantagem irá para aquele partido que dispuzer de maior capacidade defensiva, que se possa proteger contra o ataque, e sobreviver para ripostar.
O distinto articulista em referência, Major Eliot, introduz então,
conforme vínhamos relatando, uma nova consideração, a de se te'!" que
manter a confiança da Nação nas uas possibilidades, palfa que se mantenha íntegro o moral, não o deixando, abalar por qualquer onda de
pânico, fácil de se produzir com a arma atómica'.
é
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Apresenta. seguidamente as seguintes bases para a obtenção. de um.
sólido poder defensivo:
Sistemas de alerta remoto (estações de radar nas regiões árticas.
do continente americano, nos países aliados, no mar e no ar).
2 Redes de transmissões perfeitas.
3 - Intercepção de aeronaves, pelo. Comando de Defesa Aérea, e,.
por meios navais, de submarinos que tentem aproximar-se das costas
americanas, para. atacar com projécteis atómicos teleguiados.
4 - Forças antiaéreas, do Exército, dispondo de canhões e de projécteis teleguiados, para defesa dos centros industriais
de outros pontos importantes.
5 - Forças de segurança interna pam a manutenção da ordem e
da segurança do país (Exército, Guarda, Milícia, etc.):
6 - Defesa civil, com a finalidade de debelar os efeitos dos ataques
efectuados.
7 - Formações de polícia especial, e de informação, contra espionagem, sabotadores e actividades subversivas.
I -

---.--NOVOS

Carro

anfíbio

VEíCULOS

MILITARES

d e 8 toneladas
(Drake), De rodas e eixos retrácteis,
desloca-se
por hélice. Pode transportar
um camião de 6 toneladas.

na água
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ultra-ligeiro,

de telefonia

sem fios

o

Sinal Corps americano apresentou um aparelho rádio, montado
no capacete de aço, robusto e permitindo conversações em dois sentidos,
como o «walkie-taJkie». Pesa menos de meio quilo, e graças, ao emprego de transistors, ocupa menos volume que dois maços de cigarros.
Para evitar a possibilidade de escuta pelo inimigo, quando na
frente, o rádio está regulado para comunicações de muito pequeno alcance, como se pode prever para efectuar a ligação entre os elementos
de uma esquadra. Mas pode o alcance ser imediatamente aumentado,
mediante a ligação' de uma antena auxiliar ao capacete de aço. O alcance máximo, em transmissão, chega a uma milha.

---.--NOVOS

Carro de combato flf
com 4 metralhadoras.

VEfcULOS

MILITARES

48 A2, de 54 tonalo das, É armado com um canhão de 90 mm. e
Está concebido
para protecção dos seus 4 tripulantes
contra
certos efeitos da explosão atómica ..
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Novo Tipo de Bulldozer

Para ràpidamente se desobstruírem pistas de aviação, foi construído um bulldozer capaz de retirar um avião danificado, de 180 toneladas de peó:o, em menos de 20 minutos: Com o eguipamento anteriormente existente, tal trabalho (da maior urgência em operações de
emergência, para se não demorarem subsequentes aterragens ou levantamentos de voo) podia levar tanto como 5 a IS horas.

Bulldozer

gigante

o

veículo em questão, fabricado pela firma Le Toumeau, mede
cerca de 20 por 4 metros, tendo cerca de 5 metros de altura.
Cada uma das suas 6 rodas é directamente accionada por um motor
eléctrico. Os pneus medem 3 metros de altura e 1,2 de largura, assegurando cada um uma área de contacto com o terreno de quase um metro
quadrado!
Está equipado da lâmina «dozer» tanto à frente, como à retaguarda.
I V - A Engenharia

Militar

na guerra moderna

O Major-General Charles G. Holle, que exerce actualmente 01 cargo
de «Chief of Engineers» do exército dos Estados Unidos, apreciando a
questão em epígrafe, na revista «The Military Engineer», diz que, se é
certo que, na guerra moderna, as operações de engenharia militar permanecem com as mesmas exigências fundamentais do que na segunda
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Grande Guerra, sucede, porém, que novos dados surgiram com grande
repercursão na actividade daquela Arma.
Um deles, e o dominante, é, evidentemente, o surto da energia nuclear. Outro, é devido alas progressos atingidos pela propulsão a jacto,
que modificou as anteriores conceitos, de velocidade. O terceiro elemento
a considerar é a existência do controle electrónico, que deu lugar ao
aparecimento de novas armas,
Ainda se não podem prever, claramente, as consequências de todas
as novas possibilidades oferecidas pela ciência, IlJa! guerra modema; po...
rérn, alguns factores há que são já evidentes. Assim, está-se prestando
especial atenção ao seguinte:
_ necessidade de estar apto a construir a manobrar e 'a combater,
na terra, no ar, O'U no mar, em qualquer parte do mundo, incluindo as zonas árticas;
_ necessidade de se utilizarem formações dispersais, em operações
terrestres, de modo a se oferecerem alvos mínimos ao inimigo:
_ necessidade de se conseguir maior mobilidade, de modo que as
forças terrestres se possam concentrar ràpidarnente, para lançar uma acção decisiva, e, depois dispersar com a máxima
velocidade, por uma razão de segurança.
PaSEa então o Autor citado a referir-se concretamente a certos plI"Oblemas especiais. Começa pür citar os que surgiram nos teatros árticos
(que não mencionaremos aqui). Seguidamente expõe outros problemas
a que resumida!IDente faremos alusão:
_ No N arte de Airica: Conseguiu-se edificar em grande escala, ràpidamente. em condições logísticas extremamente diffceis, Resolveu-se o
problema técnico de betonagens de grande superfícies, com temperaturas ambientes extremamente altas.
Foi possível, num prazo de 83 dias, construir instalações que permitiram à aviação estratégica americana operar em bases no deserto do
Norte de Africa, a 5.000 milha dos Estados Unidos. (A isto se ficou
devendo, principalmente, o ter-se evitado a eclosão de uma terceira
guerra mundial, no início da chamada «guerra fria»}.
Para evitar a entrada de areia em instalações onde a areia J:'Ü'3sa
prejudicar (centrais de força motriz, aparelhagem electrónica, etc.) pas.sou a adoptar-se um regime de sobre-pressâo em tais edifícios.
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- Construção de Aerodromos:
O peso dos aviões tem aumentado
constantemente O' E-I7 passou de 27 para 34 toneladas, e o E-52, de 1?3
para 225 toneladas. A pressão dos pneus aumentou de 4,5 kgjcm2 para
21 kg/cm",
De tudo isto resulta necessidade de pistas mais extensas e
mais sólidas. Para O' E-I7 utilizavam-se placas de betão 'Com 20 cm.
de espessura; para o' E-52, a exigência, é de uma espessura de 53 cm.!
A área de pavimentação de um aeródromo aumentou de quatro vezes
(a veracidade passou de 200 para 600 milhas por hora). Maior complicação resulta ainda do calor desenvolvido pelos, motores a jacto (o pavimento chega. a atingir temperaturas da ordem dos 300 graus!).
(O Autor refere-se seguidamente a alguns outros problemas que se
resolveram, e a outros por resolver, no. âmbito da construção de aerodrornos) .
- Novos meios de combate: Refere-se finalmente o Autor aos problemas resultantes da existência de novas armas, e da necessidade de se
dispor de maior mobilidade.
Cita, em resumo, alguns novos tipos de
equipamento
de Engenharia,
e refere que nas instalações de pesquisa
do «Fort Belvoir» (a «Escola Prática de Engenharia»
do exército
americano) estão em estudo, parai aperfeiçoamento
cerca. de 400 espécies de material de equipamento" que sucintamente indica.
Para melhor elucidação consulte-se o artigo que acabamos de referir
no número 325, de Setembro/Outubro,
da revista Military Engineer.

v-

Tipos de guerra

e sua probabilidade

relativa

de ocorrência

Expõe o Comandante Frank J. Roberts, da Armada Americana, no
último número, de 1956, da revista «Ordnance», que, dos quatro possíveis tipos de guerra, a saber:
-

guerra
guerra
guerra
guerra

nuclear geral;
periférica;
glÜ'bal psíco-económica;
global clássica;

são os três primeiros tipos que ameaçam presentemente os Estados
Unidos.
O articulista põe completamente
de parte uma possibilidade de
conflagração como a da 2.a Grande Guerra (a do tipo que denomina de
convencional ou clássica), pois que, segundo explica, seria «suicídio»
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para os Estados Unidos não lançar mão das armas nucleares, dado que
a. inibição de tal recurso daria completa vantagem aos russos.
Quantl:llà guerra global psíc~económica, essa está, de facto, já em
plena existência: já há muito tempo que a Rússia a desencadeou (e os
SEiUS. efeitos estão à vista no Oriente, no Egipto, etc.).
Como guerras que o autor citado designou de periféricas, deve-se·
entender, para os Estados Unidos, aquelas em que se joga 0' destino de
regiões ou países, com efeitos, no caso do pior desfecho, não fatais, de
momento, para 'a América, mas que vão piorando a sua situação. F:OIÍ
exemplo de tais guerras, a da Coreia (aliás, sem vitória decisiva de
qualquer dos lados). O Norte de Africa, o Médio Oriente, 0' Sudeste da
Asia, podem ser teatros de guerras do tipo referido, cuja probabilidade
relativa é computada em 75%.
Finalmente, quanto à probabilidade de uma conflagração geral
empregando~se armas nucleares, o articulista avalia-a em menos - só
em 15%. Valha-nos isso ao menos!

---.--NOVOS

VEÍCULOS

MILITARES

Novo veiculo de tr anspartos gerais}
8 X 8. Entre outros aperfeiçoamentos,
consegue esta
viatura uma maior relação entre a capacidade de carga e o peso próprio do veículo.
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V I _ Projécteis teleguiados,

cuja existência, nas Forças Armadas dos Estados
Unidos, é conhecida nesta data

I - No Exército
NIKE

CORPORAL

.

Lançado da superfície
contra um objectivo
aéreo.

Combustível líquido.
Supersónico. Teleguiado.
Intercepta e destrói alvos
inimigos vindos de qualquer direcção,
mesmo
que procurem evitar o
embate, alterando a rota.

Lançamento
e alvo,
ambos à superfície.

Combustível líquido.
Supersónico.
Descreve trajectória balística.
Utilizável em todas as condições de tempo.
Equipável com carg:1 de
explosivo convencional,
ou com carga atómica.

O' Corporal

REDSTONE

Lançamento
e alvo,
ambos à superfície.

É

o maior projéctil balístico guiado, dos Estados
Unidos. Previsto o seu
emprego como projéctil
de campanha (está ainda
na fase experimental).
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«Redstone.

e alvo,'
ambos à superfície.

Desenvolvimento previsto
do tipo anterior.
(Está, também, ainda em
fase experimental).
Projecto balístico de alcance intermédio.
Pode ser utilizado em terra
ou em navios.

. DOI ar para a super-

Lançado muito fora do alcance da defesa antiaérea
do alvo terrestre.

. Lançamento

II - Na Armada

PETREL

fície.

10
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. Da superfície para a

Semelhante

a urna asa de

caça a jacto.

superfície.

Projectado
çado

para

de barcos
ou

ser

lan-

de submarinos,
de

ou

de superfície,

bases

De emprego

da

costa.

táctico

con-

tra al vos terrestres.

TERRIER

Da superfície para o
ar.

Arma

supersónica,

esguia,

de extremidade

aguçada,

utilizável

todas

em

as

condições metereológicas.
Destina-se

à intercepção

aeronaves
e altitudes
de

e T'er r ie r»

de

alcances

superiores

artilharia

corrente.

Projéctil

para

às

antiaérea
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para o

Foguetão

de

combustível

sólido.

Destina-se

bstituir

05

polegadas.

a su-

canhões de 5
dos

-torpedeiros,

e

contraa

arti-

lharia secundária

dos na-

vios

tonela-

de

grande

gem.
De

maiores

possibilidades

que o TERRIER.
Está ainda em experiência.

TALOS

Da superfície
ar.

para o

Projéctil supersónico
guiado.
De

maiores

para

dimensões.

m aiore

que o anterior.

também

tele-

Previsto

o seu em prego

pela Defesa Continental.
Está ainda em experiência.

Projéctil

«Talos.

e

s alcances
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Destina-se a atacar caças
e bombardeiros a jacto.
Combustível sólido.
Supersónico.
Eficaz
contra alvos, a
grande ou pequena altitude, mesmo que desviem a sua rota.

Do ar para o ar.

III - Nas Forças Aéreas
MATADOR

.

Da superfície
superfície.

Projéctil

e Matado

para

a

r s (variante)

Projéctil subsónico de emprego táctico, impelido
por um motor a jacto.
Lançado de uma plataforma automóvel.
Controlado
electronicamente do solo. Lança,
a várias centenas de milhas, granadas convencionais ou nucleares.
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FALCON

.

Do ar para o ar.

Foguetão

de

combustível

sólido,

disparado
electrónicamente,
e teleguiado.

Lançado,

por exern-

p10, da asa de um avião,
a várias milhas do alvo,
«procura»

SNARK

..

Da superfície para a
superfície.

tícamente,

este, automàanimado
de

velocidade

supersónica.

Projéctil

estratégico,

de

grande alcance, acionado
por um motor de turbo-jacto.
Superior

aos projécteis

lísticos,
terísticas

quanto
de

ba-

às caracprecisão

e

de teor de carga destruidora.
Está ainda em experiência.

Projéctil

«Snark»
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a

Lançado

por foguetão.

De

estratégico

do-

emprego
tado

de grande

O alcance,
o teor

alcance.

a precisão

de carga

dora são comparáveis
dos projécteis

e

destruiaos

balísticos.

Está ainda em experiência.

RASCAL

.

Do ar para
fície.

a super-

Foguetão

tipo bombardeiro

sem piloto.
Destina-se
tado

a ser transpor-

em

prego
lançado

BOMARC

Da superfície

para

O'

ar.

sendo

a grande

ainda

distância
Está

de em-

aviões

estratégico,
do alvo.

ainda em experiência.

Projéctil

de velocidade

su-

persónica,

destinado

interceptar

alvos.

De grande

a

alcance.

Em fase experimental.

ATLAS TIT AN

THOR

.

Da superfície
superfície.

para

Da superfície
superfície.

para

a

Proj

é

c t i l balístico

continental.

em

interexpe-

riência.

a

Projéctil
cance
Em

balístico

de

al-

intermédio.

experiência,

também.
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Infantaria Unidades
Estado

N.oS II7-II8

de Infantaria,

de Portugal

alguns

conceitos

Sua evolução

sobre Portugal

tácticas

- O canal

Física:

Pentatlo

desde

do Soldado - As transmissões

Militar

combater

Internacional

- Ensinamentos

do Mundo

- Notícias

N.?

A disciplina

- A D. C. B. no Quadro

burgo - Jornais,

- Transmissões

Revistas

As determinantes

actuações

Soltas - Educação

de Moçambique:

R.

I. 3 em

dos Carros na Divi-

Operações

do cavalo

A equitação

logístico

Jornais,

Revistas

mentos

Inter-Armas

Artilharia -

-

e Livros:

. Unidades

cavalaria

e alguns

Unidades

-

N.oS 371-372 - Julho-Agosto

Gases de combate -

Características

v

>

Hipismo

Jornais,

Re-

do consumidor.

Mestre e Transporte.

A D. C. B. no Quadro Divi-

problemas·

de cavalaria

de Cavalaria

de 1385 . O Milagre de Aljubarrota

no pedido

de Quartel

A OTAN

HIPISMO:

de 1956

da moderna

Finalidades

v

da cava la.ria

baseado

no centro de instrução

no quadro

Interna-

de J ohannes-

divisionário.

An íibias

e as origens

N.? 4 - Julho-Agosto

sionário . A OTAN

hípico Internacional

- A D. C. B. no quadro

O abastecimento

de condutores

Finalidades

O Concurso

de 1956

problemas.

A domesticação

- A OTAN -

- HIPISMO:

A época dos extremos.

Maio-Junho

da vitória

e alguns

e Livros:

A formação

nas diferentes

- Empregos

Divisionário

na Cavalaria

e Livros:

N.> 3 -

vistas

passando

de 1956

Março-Abril

2 -

cional de Lisboa Visto da «Pelouse» - Concurso

Regimental.

de

a Sandhurst

o medo - Notas

em Guerra:

Cavalaria -

Finalidades

do Chefe do

- Acção Social do G. M. L.

e alguns problemas

_

1640 - Jornada

no Mundo - Da Bemposta

do Suez - Para

são de Infantaria

de 1956

em Africa - Um Povo que sabe dizer NÃO - A evolução

por Cranwell - Psicologia

Nampula

- Setembro-Outubro

-

Anfíbias.
Os Regi-

Sua Evolução.
de 1956

e efeitos -

- Foguetes

Operaç-ões

Sua Evolução.

Pr,otecção . 14 de Agosto

de Guerra

. Notas

para

uma Bi-
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DE

Portuguesa.

mico e procedimentos

tácticos·

Revista

Parte

N.oS 373-374 A Coordenação

Dívisionária
saber

de fogos·

. A explosão

dos explosivos

lhão

de Infantaria

que retardar.

o
Aspectos
Revista

das

quando

da poeira

Revistas:

Revista

atómica

Militar

Distâncias

>

. Dosímetro

Suíça -

A Invasão

Parte

Julho

acerca

da Artilharia

os veículos

nas

do chefe militar.
do Brasil.

v

Bases

Aeronavais

do Futuro

.

motorizadas

Notícias

Marítimo

higiénicas

da Alemanha
(Continuação)

e militares

do uni-

Bibliografia.

. O estudo

Viagem

de 1956 - 3.° trimestre
de uma situação

Presidencial

táctica.

a Moçambique.

sobre a Artilharia

Mis-

A fisiono-

Portuguesa

(cont.)

.

sobre

a

Bibliografia.

N.> 10 -

Tropa

colunas

As forças-armadas
O Poder

das qualidades

(Novo sócio honorário)

Militar

.

de 1956 - 3.° trimestre

de Aeroná.utica

da Guiné.

(Conclusão)
(Continuação)

Oficial.

O seu centenário·

Crónica

são Geo-Hidrográíica
mia espiritual

Por

por Caio Júlio

Divisionária

N," 8·9 - Agosto-Setembro

Crónica

Minúsculo.

da Britannia

táctico

do Colégio Militar.

considerações

Saudação

deve

Um Bata-

de 1956

da Artilharia

entre

aéreos·

N,> 7 -

finais

de campanha.

chefe

no emprego

a ataques

Exercícios

- Mais algumas
forme

da Artilharia

das Revistas:

Novembro-Dezembro

permanente

a considerar

Revista Militar -

Oriental.

permanente

do El . O que o artilheiro

e seus efeitos - Revista

de um grande

submetidas

ató-

oficial.

de execução

técnicos

Bombardeamento

de 1956

de execução

e as funções

sob a acção

Insucesso
Normas

das revistas:

Oficial.

Normas

N.oS 375-376 -

César.
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Setembro-Outubro

atómica

nucleares

Parte

ENGENHARIA

em

(Trad.)

Outubro

Territórios

. Polícia

de 1956 - 4.° trimestre
Alheios . Ideias

Judiciária

Militar

Fundamentais

, Crónicas:

Militar

. Despor-

tiva . Bibliografia.

N.o
Apontamentos
África:

seu

valor

sobre
na

Sua Ex.s o Presidente
gas e cordiais

II -

Novembro

luta

anti-submarina

Geopolítica
da República

(Transcrições)

Mundial.

de 1956-

. Moçambique
Identificação

à Província

. Crónica

Militar

4.° trimestre

de

no

de Moçambique.
. Bibliografia.

Esquema

avíões

. Visita

Relações

de
de
lon-

ANTÓNIO

JOSÉ

BALULA

CID

de Infontopio

Capitõo

UNIDADES
ENGENHARIA
SUA

EVOLUÇÃO

Pol'o

1. 0_
2.

0
-

DESDE

utilizaI' a pl'esente

1812

em causa.

todas

A ACTUALIDADE

I'egisto, é indispensável:

PI'OCUl'ol' a unidade
ConsultaI'

ATÉ

DE

no índice.

as páginas

I'elotivos à unidade

Unidades
SUA

de Engenhapia
EVOlUÇAO

EXPLICAÇÃO

PRÉVIA

uando servimos no Regimento de Infantaria n." 14
publicámos uma monografia da centenária unidade
beíroa,i trabalho elaborado em meia dúzia de meses,
no intuito de o mesmo vir a lume quando da inauguração do novo aquartelamento.
Lutámos, então, com imensas dificuldades, sendo a principal a da recolha de documentos e de informações que nos permitissem, com honestidade, delinear a história do Regimento.
Como começar? Quais as suas origens? Descenderia de
outras Unidades? Onde teria estado aquartelado?
Quais os
combates e acções em que havia tomado parte?
Quantas e quantas perguntas quase sem resposta! Quantas informações inexactas ou deturpadas pelos muitos anos
que formam hoje a imensa barreira do passado!
É uma realidade, e isto verifica-se a cada passo, que um
oficial, para não falarmos dos postos inferiores, colocado em
determinada Unidade, nada sabe (são raras as excepções) dos
factos por ela vividos.
Vê, numa lápida, gravados uns tantos nomes de batalhas,
acções ou feitos que fixa - ou não - por junto dela passar
diàriamente, e é tudo.

Q
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o passado, a tradição da sua Unidade, pouco lhe interessa,
e, se interessar, não sabe onde ir mitigar a sua curiosidade.
Não há tempo nem disposição para queimar os olhos em
arquivos poeirentos.
E, contudo, o culto da tradição de uma Unidade, o legítimo e saudável orgulho de saber o que ela foi e que brasões
de heroísmo pode ostentar ajudam a dar às tropas aquela força
que vai além das armas e da técnica mais perfeita.
Esse culto pode dar a uma Unidade um espírito de corpo
inigualável, um orgulho construtivo - força mística que nenhum chefe deve desprezar.
Compreendemos que, embora por vezes absorvido pela
instrução, pelas recrutas, o militar queira saber «coisas» da
sua Unidade, que é, afinal, temporàriamente
a sua casa.
Assim, neste trabalho, produto de pacientes e demoradas
buscas em Arquivos e Bibliotecas, anotam-se todas ais Unidades de Engenharia desde as mais antigas que conhecemos até
aos Corpos da Arma existentes em 1956.
Por este registo é pois cómodo e fácil estabelecer a ascendência das Unidades de Engenharia que presentemente fazem
parte do Exército Português e ao mesmo tempo encontrar
aquelas de cuja tradição são legítimas herdeiras.
Como primeira operação, torna-se, como é lógico, indispensável procurar a Unidade que interesse ao leitor, no índice
que publicarmos.
Nada dizemos quanto à sua vida em Campanha. Indicamos sim, para qualquer Unidade, a criação, quartéis, transformações e extinção.
Estes dados terão certamente interesse para todos aqueles
que se dediquem a estudos monográficos, aplanando e encurtando o trabalho de investigação.
A todos os Camaradas Engenheiros, com a oferta destas
páginas à sua Revista, prestamos a nossa homenagem.
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Pãgs.

UNIDADES

Corpo de Sapadores

.

S

Corpo de Artífices

S

Companhia

de Sapadores

de Praça

Companhia

de Torpedeiros.

Companhia

de Telegrafistas

Companhia

de Caminhos

Companhia

de Aerosteiros

Companhia

de Automobilistas.

7
7

de Praça

7

de Ferro

7

.

II

12

La

Companhia

de Trem

Automóvel

12

2.a

Companhia

de Trem

Automóvel

12

3.a Companhia

de Trem

Automóvel

4.a Companhia

de Trem

Automóvel

S.a Companhia

de Trem

Automóvel

Companhia

Divisionária

Grupo de Caminhos

de Manutenção

de Artífices

Batalhão

de Sapadores

Batalhão

de Trem

Automóvel

Engenheiros

de Sapadores

de

S
6

linha

de Caminhos

de Ferro.

Batalhão

de Sapadores

Mineiros

N.?

I

Batalhão

de Sapadores

Mineiros

N.o

2

Batalhão

de Engenheiros

Batalhão

de Engenharia.

Batalhão

de Caminhos

Batalhão

de Pontoneiros

Batalhão

de Telegrafistas
de Telegrafistas

12

S

.
a
2.

13
13
13
8

Batalhão de Sapadores

Batalhão

de Material

de Ferro

Grupo de Companhias
Batalhão

12-13

8
9
II

S
de Feno

S
8
10

de Campanha

10
10-11

4

REVISTA

DE

ENGENHARIA

MILITAR

UNIDADES

Batalhão

Automobilista

Regimento

Pág s.

.

de Caminhos

12

de Ferro

Regimento

de Sapadores

de Caminhos

Regimento

de Sapadores

Mineiros

Regimento

de Sapadores

Mineiros

Regimento

de Sapadores

Mineiros

Regimento

de Engenharia

.

Regimento

de Engenharia

N.o

I

IO

Regimento

de Engenharia

N.?

2

IO-13

Regimento

de Engenharia

N.> 3

I3

Regimento

de Telegrafistas

Escola

e Serviço

Escola

Regimental

Escola Prática

de Ferro.

8-9
8-9
9

N.o
N.o

I
2

6

II

de Torpedos.
Prática

6

de Engenharia

de Engenharia

Escola de Aplicação

9
II

.

de Engenharia

6
6

.
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DE ENGENHARIA
DESDE 1812 ATÉ À ACTUALIDADE

Batalhão de Artífices Engenheiros
Organizado - Ordem de 24-10-1812.
Quartel em Lisboa - Dec. de 15-4-183l.
Extinto - Convenção de Évora-Monte (26-5-1834).

•••
COI~po

de Sapadores
Organizado na Ilha Terceira - Dec. de 5-6-1830.
Extinto - Dec. de 10-10-1831.As suas praças, com as do Batalhão de Infantaria de Linha da Ilha de S. Miguel, passaram
a constituir o Batalhão de Caçadores N.o 3.

•••
Corpo de Artífices
Organizado no Exército Liberal- Dec. de 25-3-1832.
Passa (Reforma do Exército de 18-7-1834)a:
Batalhão de Sapadores
Quartel em Lisboa - Dec. de 13-3-1835.
Passa (Dec, de 20-12-1849)a:
Batalhão de Engenheiros
Passa (Dec. de 23-7-1864)a:
Batalhão de Engenbal'ia
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Passa (Dec. de 30·10·1884)
Regimento

a:

de Engenhai-ía

Dissolvido - O. E. n.v 14 -

La Série -

...

Batalhão

MILITAR

de Sapadores

1911.

----

de 2.~ Linha

Organizado - Dezembro de 1846.
Extinto -- 1847·1848.

...

Escola e Serviço

----

de 'I'orpedos

Organizada - Dec. de 3-5-1878.
Quartel em Paço d'Arcos.
Transferida para o Ministério da Marinha e Ultramar - O. E.
n.v 21 de 27-8-1892.
- -Escola

Reghn ental

Prática

...

de Engenharia

(l)

Criada - Artigo 14.° do Plano da organização ela arma de Engenharia de 13-12-1869.
Estabelecida no Campo de Tancos - Portaria de 28-6-1880.
Em 1884 passa a designar-se por:
Escola

Pi-âtlca

de Engenharta

Passa a designar-se
Escola de Aplicação

Pt-ática

1911) por:

de Engenhal'ia

Passa a designar-se
Escola

(O. E. n.> 13 _Ln Série -

(O. E. n,» 10

-l_a

Série -1....1926) por:

de Engenhàrta

Absorve o Batalhão de Pontoneiros - O. E. n.v 8 _l.R Série1947.

• ••
(I) _

Também

dcsiznada

por Polícono

de Engenharia.
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7

de SapadoJ"es de Praça

Companhia independente pela transformação
de uma das
Companhias de Sapadores do Regimento de EngenhariaDec. de 29-11-1901.
Quartel no Campo Entrincheirado de Lisboa.
Quartel na Pontinha - O. E. n.s H -l_a Série - 1911.
Integrada no Batalhão de Sapadores Mineiros N,> 1- O. E.
n.v 5 __ 1.' Série - 1927.

•••
CompaJlhia de Torpedeiros

Organizada - Dec. de 29-11-1901.
Quartel no Campo Entrincheirado ele Lisboa.
Quartel em Paço d'Arcos - O. B. n.v 14 -l_a Série -1911.
Passa à Arma de Artilharia, sendo incorporada no Grupo de
Defesa Submarina de Costa - O. E. n.v 7 - 1.~ Série - 1927.
Companhia

de 'relegl'afistas

...

----

de Praça

Companhia independente, constituída pelas praças da Companhia de Telegrafistas do Regimento de Engenharia - Dec.
ele 24-12-1901.
Quartel em Lisboa.
Incorpora as estações e os postos de telegrafia sem fios do
Batalhão de Telegrafistas ele Campanha - O. E. n.s 6 - l_a
Série -1925.
Integrada no Regimento de Telegrafistas - O. E. n.v 12 - l_a
Série - 1926.

•••
Companhia

de Caminhos

de Ferro

Organizada, recebendo as praças da Companhia de Caminhos
de Ferro, do Regimento de Engenharia - Dec. de 8-6-1911,
Dec. de 17-7-1913 e O. E. n.v H -P
Série - 1911.
Quartel a determinar.
Quartel em Lisboa (provisàriamente) - O. E. n.s H -1.~
Série -1911.
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Passa (O. E. n.s 15- 1.& Série -1918)
Gl'UpO de Caminhos

a:

de FeITo

Passa (O. E. 11.°17-- L" Série --'-1919) a:
Batalhão

de Sapadores

de Caminhos

de Ferro

Quartel em Lisboa.
Quartel lia 2." Companhia
em Santo Tirso __..,.
O. E. n.v 5 - 1.& Série - 1921.
Quartel da 3,a Companhia
em Setúbal.
O. E. n.v 7 - La Série - 1921.
Quartel da 4.a Companhia
no Entroncamento.
Dissolvidos o Comando, a La, 5." e 7." Companhias - O. E.
n.s 6 - 1.& Série - 1925.
Extinto - O. E. n.s 8 - 1.& Série - 1925.
Organizado (O. E. n.v 8 - 1.& Série -1(25)
com a designação de:
Batalhão

de Caminhos

de Ferro

Quartel em Lisboa.
Extinto - O. E. n.s 6 _La Série -1926.
Organizado (O. E. n.v 6 _1." Série -1926)
ção de:
Batalhão

de Sapadores

de Caminhos

Quartel em Lisboa.
Passa (O, E. n.s 12 _La
Regimento

de Caminhos

com a designa-

de Fet'l'o

Série -1926)

a:

de Perro

Passa a designar-se (O. E. n.v 7 - 1.& Série -1927)
Regimento

de Sapadores

Quartel
Quartel
Quartel
Extinto

de Caminhos

do Comando
do 2.° Grupo
do 3,° Grupo
o 2.° Grupo -

de Perro

e 1.0 Grupo em Lisboa.
no Porto.
no Entroncamento.
O. E. n.v 6 - 1.& Série -1938.

por:

UNIDADES

Passa (O. E. n.v l-L"
Batalhiio

de Sapadores

DE
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Série-1940)

de Caminhos

a:

de Ferro

Quartel no Entroncamento, provisõriamente em Lisboa.
Passa (O. E. n.v 8 -I.a Série -1947) a designar-se por:
de Caminhos

Batalhão

de Ferro

•• •
Regimento

de Sapadores

lHineÍl'os

Organizado-Dec.
de 8-6-1911e Dec. de 17-7-1913(').
Quartel do 1.0 Batalhão em
Lisboa - Quartel do 2.° Batalhão em
Santarém.
Quartel em Lisboa - O. E. n.v 5 - 1." Série - 1921.
Passa a designar-se (O. E. n.v 12- 1." Série -1926) por:
Rcp;imento de Sapadores

Mlneíros

N.o 1

Quartel em Queluz e Pontinha.
Quartel do 2.° Grupo no Porto.
Dissolvido - O. E. n.v 5 -1."
Série -1927.
Organizado, absorvendo a Companhia de Sapadores de Praça,
com a designação (O. E, n.v 5 _La Série -1927) de:
Batalhão

de Sapadol'es

Mineit'os N.o 1

Quartel em Queluz.
Passa, absorvendo o Batalhão de Sapadores Mineiros N." 2
(O E. D.O 7 -1."
Série -1927) a:
Regimento

de Sapadores

Mineiros

Quartel em Caxias.
Quartel em Lisboa - O. E. D.O 2 - La Série - 1934.

(') _ Rt'cebe as praças
(O. E. n.'

J4-1."

SÜie-I9JI)·

das Companhias

de Sapadores

Mineiros do Regimento

de Engenharia
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de Engenhai-ía

Batalhão

l-La

11.°

Série -1940)

por:

Série -1947)

por:

N.o 2 (')

Quartel em Lísboa.
Passa a designar-se
Regimento
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(O. E. n.v 8 -l_a

de Engenharia

N.o 1

...

_---

de Pontoneiros

Organizado com as praças do Regimento de EngenhariaDec. de 8-6-1911 e Dec. de 17-7-1913.
Quartel em Santarém - O. E. n.s 14 -l_a Série - 1911.
Quartel em Tancos - O. E. n.v 5 - 1." Série - 1921.
Adstrito, provisoriamente, à Escola Prática de Engenharia O. E. n.v 8 - 1." Série -1947.

•
Batalhão

de Telegrafistas

••

de Campanha

Organizado com as praças das Companhias de Telegrafistas
do Regimento de Engenharia - Dec. de 8-6-1911, Dec. de
17-7-1913 e O. E. n.v 14 - La Série - 1911.
Quartel em Lisboa.
Dissolvido - O. E. n.s 6 - l_a Série - 1925.
Extinto - O. K n.s 8 - La Série -1925.
Organizado (O. E. n.s 8 - l_a Série - 1925) com a designação de:
Batalhão

de Telegrafistas

Quartel em Lisboa.
Extinto - O. E. n.v 6 -1." Série -1926.
Organizado (O. E. n.s 6 -l_a
Série -1826)
ção de:
Batalhão

de 'I'elegt-af'lstas

com a designa-

de Campanha

Quartel em Lisboa.
(I) -

foi organizado

o

2.°

Grupo passou ao Regimento

com elementos

fornecidos

de Engenharia

pelo Regimento

N." r; o

de Telcgrafistns.

S('1I

Bn t. dr Transmissões
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Passa, absorvendo a Companhia de Telegrafistas
(O. E. n.v 12-l.a
Série-1926)
a:
Regimento

11

de Praça

de Telegrafistas

Absorve o pessoal, material e gado das Companhias de Projectores do Regimento de Sapadores Mineiros N.o 1 - O. E.
n.s 5 - P Série -1927.
Quartel em Li.sboa.
}
Quartel do 1.0 Grupo no Porto. O. E. n.v 7 _l.a Série -1927.
O 1.0 Grupo passa ao Regimento de Engenharia N.> 1- O. E.
n.v 1 - 1.a Série - 19-iO.
Passa (O. E. n.s l-1.a
Série-1940)
a:
Batalhão

de r_rclegl'afistas

Quartel em Lisboa.

• ••
Companhia

de Acrosteil'os

Organizada, recebendo as praças do Regimento de Engenharia
e da Companhia de TeJegrafistas de Praça - Dec. de 8-6-1911,
Dec. de 17-7-1913e O. E. n.s H _l.a Série - 1911.
Quartel em Lisboa, adstrita ao Batalhão de Telegrafistas.
Passa (O. E. n.v 12- P Série -1914) às tropas de Aeronáutica.

. ..

Rcgimcnto

de Sapadol'cS Mineiros

---

N.o 2

Organizado - O. E. n.s 12- l.a Série -1926.
Quartel no Porto.
Passa (O. E. n.s 5_1.a Série-1927)
a:
Batalhão

de Sapadores Mineiros N.o 2

Quartel no Porto.
Absorvido pelo Regimento de Sapadores Mineiros - O. E. n.v 7
_ 1." Série - 1927.

...

----
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de Automobilistas

Organizada - O. E. n.v 9 - La Série -1918.
Quartel em Lisboa.
Extinta - O. E. n.v 16-l_a Série -1919.

•••
Batalhão

Automobilista

Organizado com os elementos da Direcção do Serviço Automóvel Militar e da Escola de Condutores Militares de Automóveis - O. E. n.v 12-1." Série -1926.
Quartel em Lisboa.
Passa (O. E. n.v 1-l_a Série -1940) a:
Grupo de Companhias

de Trem Automóvel

• ••
1.0.Comparrhla

de 'I'rem

Automóvel

Organizada - O. E. n.v 12- 1.0. Série - 1926.
(~uartel no Porto - O. E. n.v 7 _1.0. Série -1927.
Extinta - O. E. n.v 11- l_a Série - 1928.

...

2.0. Companhia

----

de Trem Automóvel

Organizada - O. E. n.v 12-l_a Série - 1926.
~uartel em Coimbra - O. E. n.s 7 -l_a Série -1927.
Extinta - O. E. n.> 11 _1.0. Série - 1928.

•• •
3.0. Companhia

de Trem Automóvel

Organizada - O. E. n.v 12- I_a Série -1926.
Extinta - O. E. n.s 7 - 1.0. Série -1927 .

...

----
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de Trem Automóvel

Organizada - O. E. n.s 12 -l_a Série -1926.
Extinta - O. E. n.v 7 -l_a Série - 1927.

•• •
5.a Companhia de Trem Automóvel

Organizada com os elementos da Garage Militar - O. E. n.v 12
_La Série -1926.
Quartel em Lisboa.
Passa a designar-se (O. E. n,v 7 _La Série -1927) por:
3.a Companhia de 'I'rem Automóvel

Extinta - O. E. n.v 11-

l_a

Série -1928.

• ••
Regimento

de Engenharia

N.o 1

Organizado com os elementos do 2.° Grupo do Regimento de
Sapadores Mineiros e do 1.0 Grupo do Regimento de Telegraítstas=- O. E. n.s 1 - La Série -1940.
Quartel no Porto.
Passa a designar-se (O. E. n.v 8 _La Série -1947) por:
Regimento

de Engenharia

N.o 2

Quartel no Porto.

•••
Companhia Dlvisíouârla

de Manutenção

Organizada - O. E. n.s -1Quartel no Entroncamento.

l_a

de Material

Série -

1955.

•• •
Regimento

de Engenharta

N.o 3

Em organização (1956).
Quartel, provisõriamente,
---

no Entroncamento.

...
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