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DEDICATORIA
SENHOR:
As instituições militares de um paiz têern tal importan
cia, quor sob o aspecto económico, estratégico e scientifico, quer sob o da integridado da patria, que não podem
deixar de merecer toda a attenção e solicitude de Vossa
Magestade, como cidadão e como supremo cliefe do Es
tado.
Dando á estampa um novo estudo sobre a reorganisação da força publica, fructo da constante predilecção que
tenho tido sempre pelos assumptos militares, a quem, me
lhor do que ao Generalissimo do exercito portuguez, podia
c devia escolher para acceitar benevolamente a dedicato
ria d’esta nova tentativa, filha de longas elocubrações e
profundo estudo? A sombra de um alto nome tomamse menos visíveis os erros proprios, e menos fáceis os re
paros da critica.
A quem podia eu preferir para censor mais qualificado
senão a Vossa Magestade, que vóla pelos-destinos de um
povo, que, a despeito da sua modesta extensão geographica na Europa, porfia nobremeDte cm perpetuar os altos
feitos da sua historia e affirmai- a sua nacionalidade no
concerto politico do mundo?

Ninguém melhor do que Vossa Magestade aprecia o be
néfico influxo de uma boa, económica e proficua organisação militar, e o quanto ella concorre, principalmente, para
garantir a independencia nacional, firmada ha séculos pelo
esforço de um povo intrepido que deseja manter-se atra
vés dos tempos e das vicissitudes que o jogo das paixões
provoca no organismo dos paizes pequenos como gran
des.
Os subditos leaes e dedicados, como eram os antigos, e
como eu me prezo de ser, falavam ou escreviam sempre
a verdade aos Reis, porque a verdade é como a luz que
illumina e o Evangelho que santifica.
Digne-se, pois, Vossa Magestade acceitar a respeitosa
dedicatoria d’este modesto escripto, cujo principal mérito,
se não o único, ó ter inscripto no seu frontispicio um no
me que symbolisa as glorias da heroica nação portugueza,
com a sua historia assignalada, e a sua acção especialíssi
ma na evolução do mundo moderno.
Com o mais profundo respeito,
De Vossa Magestade,

O general,
c¿a, ^a/itaia ~/{ictnc.

PARTE I

C o n s id c i'a ç o e s g e r a e s
Summario : — Preliminares — Importancia dos exercitos perma
nentes— Organisaçào actual e as anteriores — Principios funda
mentaos para a reorganisação — Opinião de um illustre general
já fallecido — Influencia da estrategia e dos caminhos de ferro na
reforma — Analyse sob o aspecto económico da questão.

Preliminares
As instituições militares de um paiz constituem um dos
principaes ramos da administração publica, porque ó n’ellas que se funda a sua autonomia.
E para lamentar que, tendo o soldado portuguez excel
lentes qualidades para ser considerado o primeiro soldado
do mundo, de que tem dado sobejas provas, e ainda recen
temente na Africa oriental, não seja convenientemente
aproveitado !
Em Portugal o primeiro elemento da força publica — o
exercito permanente — considerado sob quasi todos os as
pectos, está longe, com magua o digo, de satisfazer á sua
alta e nobre missão.
*
Depois de quasi sessenta annos consumidos no serviço do
paiz, consagrando-me aos estudos da sciencia militar por que
tive sempre particular predilecção ; quasi no ultimo quartel
da vida, se não o ultimo, sem outra ambição que não seja
a sua prosperidade e autonomia, creio ter jus a esperar que
as minhas considerações, aliás de pouca valia, na fórma,
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sejam julgadas sinceras e inspiradas no santo amor da pa
tria. O meu único intento é dotar o paiz com uma efficaz,
racional, proficua e económica reorganisação militar, em
harmonia com as melindrosas circumstancias do thesouro
publico, devidas aos maus governos que últimamente têem
gerido os negocios públicos.
Sei por experiencia quanto é nulla a iniciativa parla
mentar individual, mas obedeço a um dever de conscien
cia, apresentando ao parlamento e á analyse publica quaes
as minhas idéas sobre assumpto impretcrivel e indecli
nável.

*
Apesar da épigraphe d’este modesto opúsculo, a força pu
blica em Portugal, conforme está constituida, não satisfaz
ás condições já ponderadas. O seu principal elemento — o
exercito activo, — despende, ainda assim, uma verba con
siderável da receita do Estado, sem que a independencia
nacional possa considerar-se assegurada por um systema
completo de defeza.
Seria supérfluo demonstrar, pov innúmeras considera
ções e pelos resultados da experiencia, a necessidade de
manter, como instituição essencial, tão importante elemento
de força publica organisado de modo que passe rapida
mente ao estado de guerra.
E santa, nobre e honrosa a missão incumbida a uma
parte do povo, assim constituido, em salvaguarda dos mais
caros interesses da sociedade.
O levantamento em massa, sem exercito permanente que
o auxilie e lhe sirva de núcleo e de força moral, expe
diente para que muitos appellam, seria o mais deplorável
dos systemas.
A historia da peninsula ibérica, no principio d’este sé
culo, ensina-nos, com a evidencia dos factos, o que ha a
esperar da cooperação de gente desordenada ; reina a con
fusão em toda a parte; todos querem mandar, ninguém
quer obedecer; não ha combinação possível; estabelece-se
a anarchia, com todas as suas deploráveis consequências,
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depressa apparece o calios. Fácil é então ao inimigo triumphar da resistencia que lhe oppõe similbante elemento de for
ça, como se lê na historia contemporánea de Portugal.
Em França, em 1793, os cidadãos, arrancados do seio
das suas familias, armados de maus chuços, sem ordem,
sem disciplina, quasi sem chefes, em breve esquecem as
grandes palavras que os tinham enthusiasmado.
A maior parte não havia ainda transposto as immediações dos lares domésticos e já a elles volvia.
Os que foram mais longe estavam por tal fórma cançados e descontentes, que, quando se reuniram ao exercito,
não houve meio de obter d’elles o menor serviço, e foi
necessário reenvial-os. Encontrando no caminho outros que
mais tarde tinham deixado as familias, taes cousas lhes
contavam, que os dissuadiam de cumprir o seu dever. Ape
nas foi possível formar alguns batalhões com mancebos
bem dispostos e com antigos soldados.
Diz Walton, no seu livro intitulado —
— que este ensaio de levantamento em massa, em vez
de ser util, apenas serviu para consumir uma parte dos
viveres.

Exercito Perma

nente

*
Portugal, posto que seja uma nação pequena em terri
torio na Europa, póde considerar-se grande pela sua his
toria gloriosa e pelas vastas e importantes possessões que,
ainda tão cubiçadas, possue na Africa, Asia e Oceania.
Uma nação que conta tantos séculos de existencia não deve,
por imprevidente, arriscar a sua autonomia, como outr’ora
aconteceu á infeliz Polonia, que ainda hoje geme sob o
jugo de Estados poderosos.
No começo d’este século teve Portugal um systema mili
tar tão perfeito, que serviu de modelo á nação que, n’estes
idtimos annos, tem celebrado tamanhas victorias, que lhe
permittiram alargar consideravelmente as suas fronteiras,
e adquirir a importancia política e militar que alcançou
na Europa. Essa organisação, anida hoje tão admirada,
teve origem em Portugal ! Concebeu-a uma só cabeça, a
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do conde de Lippe, como a que foi elaborada pelo martyr
da patria, o general Gomes Freire.

C i r c u m s t a n c i a s p o l ít i c a s o b r i g a i ’a m a a b a n d o n a r t ã o v a n 
ta jo s o s y s te m s , q u a n d o fo ra m im p la n ta d a s a s in s titu iç õ e s
l ib e r a o s n o n o s s o p a iz .
*
Foi um erro deplorável, para lhe não chamar uma ca
lamidade, praticado pelos nossos homens politicos na pri
meira metade do século, abandonarem a nossa excellente
organisação militar do principio d’elle, e que serviu de
modelo á Prussia para illudir o primeiro capitão do século
e constituir uma nação poderosa, que conquistou tão grande
influencia na Europa.
Napoleão impoz-lhe, como uma das principaes obriga
ções, o não poder ter exercito superior a 42:000 ho
mens. Para illudir esta clausula humilhante do tratado
de Tilsitt n’aquella epocha celebrado, e a fim de preparar
para a guerra da independencia um grande numero de
cidadãos sem despertar suspeitas á França, foi adoptado
o systema de recrutamento proposto por Krumper, systema que consistia em fazer entrar sem interrupção os
contingentes uns após outros, e em licenciar os recrutas
apenas terminavam a sua instrucção militar, sendo immediatamente substituidos por outros, que a seu turno eram
instruidos e licenciados. Esta organisação não só permittiu completar, em principios do anno de 1813, os quadros
dos corpos com esta massa de soldados meio formados,
mas também constituir cincoenta e um novos batalhões.
Depois das infelizes campanhas de 1806 e 1807, a Prus
sia achava-se reduzida, pela perda de tudo quanto possuia
na Westphalia e na Franconia, a metade do seu territorio.
Vexada pelas duras condições que lhe impozera o vence
dor de lena e de Eylau, e receiosa de uma aniquilação
completa, sentia a necessidade instante de reorganisar um
forte exercito com os restos do que tinha sido derrotado,
para oppor uma barreira a futuros males, e readquirir o
que lhe tinha sido tirado. Mas, para chegar a este impor-
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tante resultado, tinha apenas uma população de 5.000:000
de almas, e dispunha de poucos recursos.
Frederico Guilherme III incumbiu este trabalho ao ge
neral Von Schanhorst, o qual organisou, no periodo que
decorreu de 1808 a 1812, um excellente e poderoso exer
cito nacional, que podia com vantagem substituir o ani
quilado.
A nossa organisação militar de 1806 foi a columna ver
tebral da nova organisação prussiana. Ao que nós chamavamos
chamou ella
ao que nós chamavamos
(gente armada de chuços), chamava
ella
E assim sophismou aquella nação bellicosa o tratado
que havia celebrado com o grande conquistador.
Muitos outros exemplos análogos nos offerece a historia
de quasi todas as nações, que deixam ver bem claramente
quanto ó deplorável o systema de defeza por meio do le
vantamento em massa, quando os povos não estão para
isso convenientemente preparados.
Se similhante systema era improficuo, quando a guerra
durava annos, dando tempo a que os recrutas se tornas
sem soldados feitos, hoje, quando as nações preparam du
rante a paz os seus exercitos para a guerra, quando as
operações são rapidas e os meios de destruição tantos
e terríveis, que uma campanha dura, quando muito, al
guns mezes, seria imprudencia, se não rematada loucura,
pensar em tal systema, e muito maior ainda contar com
elle, como único recurso para a defeza da patria.

milicias
chuchadeira
landsturm.

landewhr;

Importancia dos exercitos permanentes
Uma nação póde ter chegado ao maior grau de civilisação possível; possuir todas as vantagens o todo o bemestar que lhe resulta de um territorio fértil; ter um commercio florescente ; póde, finalmente, gosar todas as vanta
gens que sc derivam das suas artes e industrias : mas de
que lhe servirá tanta prosperidade, se ella a não podér
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garantir; se, aeaso, uma nação vizinha, mais forte, mais
turbulenta, ainda que não gose de todas essas vantagens,
invadir o seu territorio, tentando conquistal-a, como a his
toria nos diz que fizeram os barbaros no tempo do baixo
imperio, devastando Roma e Constantinopla? !
Independentemente da sua existencia propria, da sua
vida interior, um povo tem ainda direitos e interesses que
resultam das suas relações coin outros povos. E quem
defende esses direitos e esses interesses ? O exercito.
A necessidade de fazer respeitar as leis do paiz, de
manter a ordem social, de reprimir os amotinadores e de
conter as paixões politicas, são outras causas que obrigam
as nações a manter a sua força publica.
Os povos têem as suas instituições e foros, pelos quaes
podem pugnar dentro da esphera que lhes concedem as
leis; mas quando ultrapassam os limites da legalidade, a
força publica torna-se indispensável para conter e repri
mir as suas demasias. Sem ella, pois, a prosperidade de
um povo seria impossivel.
As exigencias da instrucção militar constituem mais
outra necessidade dos exercitos permanentes. A arte da
guerra, á perfeição a que tem chegado na epocha actual,
exige grande parte dos conhecimentos humanos; é neces
sário quasi consumir a vida n’um estudo aturado, para
chegar a ser bom general. Sob este aspecto pode ainda
considerar-se o exercito permanente, como escola de in
strucção e dc desenvolvimento physico e intellectual para
a população do paiz.
Nos tempos primitivos, e mesmo depois, as nações im
provisavam exercitos, como aconteceu á Polonia, no mo
mento de perigo. Hoje a
as
a
a
podem servir como bons corpos
de reserva, e auxiliarem os exercitos permanentes, mas
ainda assim, é absolutamente indispensável manter um
exercito durante a paz.
Sob qualquer aspecto que se considerem os exerci
tos permanentes, não pode deixar de se reconhecer que
são um dos mais fortes esteios da conservação política e

landwehr,

landsturm,

guarda nacional,

milicias,

\
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social das nações, e uma excellente escola de ordem, mo
ralidade e patriotismo.
Entre os gregos e os romanos, os exercitos, posto que
temporarios, não deixavam, comtudo, de ter certa perma
nencia. Sparta e Roma forain durante muito tempo gran
des campos de instrucção, onde os cidadãos íam constan
temente exercitar-se na pratica da guerra; e as suas in
stituições civis confundiam-se, por assim dizer, com as
suas instituições militares.
O exercito permanente, considerado á luz d’estes prin
cipios, que de certo ninguém ousará contestar, exerce
grande influencia nos destinos da nação, mantendo a or
dem interna, e defendendo a integridade do territorio.
Os mais distinctos publicistas dizem:
«A prosperidade de um povo avalia-se pela boa organisação da sua força publica.»
O aphorismo é verdadeiro, assim nol-o provam os exem
plos que, pró e contra, nos offerece a historia de quasi
todos os povos da Europa. E notorio, ratificamos, o que
no principio d’este século succedeu a Portugal, que, por
haver deixado cair ao desamparo as suas excellentes in
stituições militares, recebeu a affronta de ver as altivas
aguias francezas invadir sem resistencia o sagrado solo da
patria, affronta que repellimos heroicamente.
Bastam as rasões expostas para convencer os poderes
públicos, de que devem empregar toda a sua solicitude,
para dar ao elemento militar o prestigio e a força moral de
que carece.
Desgraçado do paiz, cujos governos não tratam de fa
zer desapparecer a aversão que os povos naturalmente
sentem pela nobre profissão das armas, que convertem o
recrutamento em arma eleitoral, reservando-se para os dias
de perigo, sem que até então tenham animado o espirito
militar e os nobres sentimentos patrióticos.
O primeiro symptoma da quéda dos grandes imperios
tem sido sempre, como nol-o diz a historia, a desorganisação moral das forças vivas do paiz e o desprendimento
dos laços militares.
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Em nenhuma nação da Europa, por mais modesta que
seja, deixa, pois, de haver exercito permanente.
Alguma rasão poderosa, deduzida dos factos e dos prin
cipios, deve concorrer essencialmente para que assim suc
céda em Portugal, onde se combatem duas escolas : a do
equilibrio europeu, e a que sustenta, com solidas rasoes,
que só devemos confiar em Deus e nos nossos recursos.
Eu pertenço a esta, que é a escola que sacrifica a propria
vida pela independencia da patria.

Organisação actual c as anteriores
Depois da excellente organisação que tivemos em 1806,
modificada dez annos mais tarde, e com a qual celebrámos
brilhantemente a guerra peninsular, elaborámos a organi
sação de 1820, 1834, 1837, 1849, 1853, 1863, 1864 e a
de 1884, a mais similhante á de 1816 e a mais adequada
ás nossas circumstancias.
Qual é então o fundamento por que condemnâmos a
actual ?
You dizel-o com a franqueza de soldado, como já tenho
feito no parlamento e na imprensa com desassombro, pu
gnando sempre pela prosperidade do exercito e pelos in
teresses legitimos e rasoaveis da classe.
E porque todas as organisações do exercito, desde que
foi definitivamente implantado o systema liberal no nosso
paiz, quasi sempre sophismado, têem sido improficuas,
dispendiosas e inúteis, com o devido respeito á memoria
dos illustres generaos que as elaboraram.
Nas circumstancias especiaes de Portugal, toda a orga
nisação do exercito que não podér passar rapidamente do
estado de paz ao de guerra é condemnavel.
A de 1884 foi um erro para lhe não chamar uma cala
midade. Foi inspirada só com o intuito de augmentar os
quadros dos officiaes, sem na mesma proporção augmentar
o das praças de prêt, a ponto de que cidadãos que assen
taram praça em 1847, e ainda depois, são hoje generaes
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Almanach militar

de divisão como é fácil demonstrar no
de 1897! Principio exactamente contrario ao que succédé
nas outras nações bem organisadas militarmente, alem de
outras
que occulto, porque nem de leve
desejo bolir nas cinzas de homens politicos, aliás illustres,
nem ferir o carácter, ou susceptibilidade de outros ainda
vivos, que respeito, e que usufruiram grandes vantagens.
Mas a verdade primeiro que tudo. E este o dever dos ho
mens politicos e independentes, e que prezam a boa admi
nistração do seu paiz.
Contra factos não ha subterfugios, explicações ou sophismas possiveis.

causas ou effeitos

*

Em todas as nações da Europa, não só pelos principios
scientificos como pelos económicos, as novas unidades tácti
cas (companhias de guerra) são constituidas com muitos
soldados e poucos officiaes, chegando em algumas nações
a 200 soldados para 3 ou 4 officiaes.
Pela organisação de 1884 temos:

Estado maior general
Generaes de divisão....................................................
Generaos de brigada...................................................

6
20
2G

Corpo do estado maior
Coronéis........................................................................
Tenentes coronéis ........................................................
Majores..........................................................................
Capitães........................................................................
Tenentes............................................................................

G

6
6

20
10

48

IG
Corpo de engenheria
Coronéis..............................................................................
Tenentes coronéis.............................................................
Majores..............................................................................
Capitães............................................................................
Tenentes............................................................................
Alferes...............................................................................

10

10

10
40
40
12

122
Artilheria
Coronéis............................................................................
Tenentes coronéis.............................................................
Majores..............................................................................
Capitães............................................................................
Primeiros tenentes...........................................................
Segundos tenentes...........................................................

15
15
17
34

68
88

237
C avaliaria
Coronéis............................................................................
Tenentes coronéis )
>..........................................................
Majores............... )
Capitães............................................................................
Tenentes..................................................
Alferes..............................................................................
Ajudantes..........................................................................

14
35
79
75
11
294

Infantería
Coronéis............................................................................
48
Tenentes coronéis.............................................................
50
Majores.........................................................................
85
Capitães........................................................................
342
Tenentes........................................ *..............................
347
Alferes..........................................................................
353
Ajudantes..........................................................................
43

1:268
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Resumo
Estado maior general .
Corpo do estado maior
Corpo de engenheiros .
Artilheria.....................
Cavallaria.....................
Infantería.....................

26
48

122
237
294
1:268

Total, não incluindo as guardas municipal e fiscal 1:995

Além dos officiaes de todas as armas e graduações que
estão fóra dos quadros, cujo numero é immenso, distrahidos do serviço militar por todos os ministerios, até no
Tribunal do contas, Junta do Credito Publico e Banco
Predial !

*
O exercito é composto de 52 corpos, emquanto quenas
outras nações como Portugal, este numero ó muito infe
rior, como se póde ver no
O contingente é muito escasso, de maneira que as pra
ças de prêt efiectivas, no estado de paz, não excedem
16:000 a 18:000 homens, os quaes divididos por 52, dão
pouco mais de 300 homens para cada corpo.
D’estes 300 homens, tirando uma quinta parte para im
pedidos e doentes, ficam aproximadamente 240 para cada
corpo, o que corresponde a uma companhia de guerra.
Como se póde fazer a instrucção com tão diminuta for
ça? Impossível..
E pela mesma rasão que muitos corpos do exercito es
tão em esqueleto; no entretanto o numero dos ofíieiaes
continua a ser desproporcionado.
Bastam estas rasões para condemnar em absoluto a organisação de 1884. O dilemma é fatal: ou diminuir o nu
mero dos corpos, ou augmentar o dos soldados.

Almanach de Gotha.

2

Eu votaria pelo segundo alvitre, quando as criticas circurastancias financeiras do paiz o permittisscm.
Um exercito que tem nos quadros effectivos muito além
de 2:000 officiaes, com tão poucos soldados, precisa ser ur
gentemente remodelado, respeitando os direitos adquiridos.

Principios íiindamenlacs para a rcorganisação
Acerca da existencia do exercito permanente em
Portugal combatem-se duas escolas. Uma, sustenta que
póde prescindir-se d’esta instituição, porque a autono
mia de uma pequena nação só ó garantida pelo equi
librio europeu ; outra, que é a minha, sustenta o principio
opposto, invocando os exemplos da Bélgica, da Dinamarca,
da Suecia, da Suissa, da Hollanda e outras nações de se
gunda e terceira ordem, em nenhuma das quaes deixou
ainda de haver exercito permanente bem organisado.
Não ó só necessário e urgente reorganisar o exercito
portuguez nas condições alludidas; é indispensável ainda
infundir-lhe espirito de classe, que constitue a sua principal
força moral, visto que as circnmstancias extraordinarias
têem concorrido para enfraquecer este attributo, que ó
preciso restabelecer. Pesaria não pequena responsabilidade
sobre os poderes públicos, não reorganisando o exercito,
segundo preceitos mais racionaes e económicos, mais con
formes com os da sciencia, e aperfeiçoando os elementos
que tornam possivel a sua rapida passagem do estado de
paz ao da guerra.
E inconveniente encorporar nas fileiras do exercito, na
propria occasião em que é mobilisado, individuos inteira
mente estranhos á educação e aos hábitos da vida militar.
O systema militar que elevasse rapidamente o exercito ao
estado de guerra a uma força considerável, principalmente
em relação á arma de infantería, e pouco inferior á que ti
vemos em outras epochas ; que augmentasse, ainda que no
seu limite minimo, o numero de bticas de fogo de campa
nha, em analogia com os rigorosos principios scientificos,
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polo menos, a 4 por 1:000 homens; que attendesse conve
nientemente A instrucção pratica de todas as armas reu
nidas n’urn campo de instrueção, onde por successivas
graduações se passasse desde o ensino individual até ao
collectivo, nas mais essenciaes operações, e que infun
disse nas tropas as qualidades moraes que é essencial reani
mar, seria aquello que se devia adoptar.
Para satisfazer cabalmente a todas as exigencias de urna
efficaz defeza do paiz, não seria preciso recorrer a maio
res sacrificios pecuniarios; era mister que o espirito pu
blico, compenetrando-se do perigo que constantemente
ameaça a nossa autonomia, por graves complicações que
possam surgir na Europa, acceitasse sem reluctancia a
constituição de mais um elemento de força, sem o qual
não poderá haver inteira segurança no penhor sagrado que
nos legaram os nossos antepassados.
Se for possivel obter-se este resultado, como julgámos
indispensável, sem ser necessário impor aos cidadãos ve
xames e sacrificios inúteis, que o espirito militar inflige
a outros paizes, póde Portugal assegurar a sua integri
dade; porém, se o egoísmo da epocha contaminar os nobres
sentimentos do povo, pacifico e corajoso por indole, mo
tivo haverá para graves apprehensões sobre a sorte de uma
nação, que em tempos remotos tão gloriosamente levou,
com a cruz e a espada, a civilisação e a fé a longinquas
regiões, onde desde tantos séculos tremula a bandeira das
quinas de Ourique.
Portugal não passaria pela affronta, como succedeu no
principio do século, de ver as altivas aguias francezas,
transpondo os Pirynéus, invadirem o solo da patria : affronta
que pagaram bem cara, depois de memoráveis batalhas,
em que o exercito portuguez se cobriu de gloria. Essas
aguias, repito, empavorecidas e extenuadas, foram de serro
em serro, de pincaro em pincaro, fenecer nos campos de
Waterloo, transformado em cemiterio de bravos onde impallideceu a brilhante estrella de Napoleão!
Os povos não devem contar hoje senão com os proprios
recursos. O direito da força, prevalecendo sempre contra
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a força do direito, faz que as nações poderosas não pres
tem auxilio ás fracas, embora se invoquem tradicionaes
allianças, como as de Portugal com a Inglaterra.
No emtanto, n’este momento, a Grécia e o Transvaal
estão dando nobres exemplos do quanto podem, pela sua
energia e heroísmo, as nações pequenas em conflicto com
as grandes.
Estas, ás vezes egoístas, assistem quasi sempre indiffé
rentes e impassiveis aos esforços sobrehumanos dos peque
nos estados, ainda que heroicamente luctem para sustentar
os seus fóros e manter illesos os seus mais sagrados direi
tos. Exemplos, apresenta-os a historia contemporânea, em
lettras de sangue.
Reanime-se o espirito publico em Portugal, e resignem-se
os nossos concidadãos a acceitar instituições militares como
as que vigoram actualmente na Bélgica, na Suissa e em
muitas outras nações de igual ordem, e especialmente na
Rumania e na Suecia, onde de certo o patriotismo não é
mais acrisolado do que na patria de Camões.
O paiz que durante a paz se não prepara para a guerra,
quando chegar o momento de perigo, pode comprometter
fatalmente a sua autonomia.
E na paz que se organisam os exereitos para funccionarem na guerra.

Opinião de um illustre general, jít fallecido
Sobre a deficiencia dó exercito portuguez, escreveu
n’uma excellente memoria um dos nossos generaes mais
Alustrados, já fallecido, José Feliciano da Silva Costa:
•■A organisação militar do nosso paiz tem participado
desde 1820 d’essa assombrosa instabilidade que caracté
risa a epoclia em que vivemos. Destruida pela força das
circumstancias a que noB levaram as mudanças das insti
tuições políticas da monarchia, as terriveis guerras civis
que ellas motivaram e os violentos abalos que desorganisaram a fortuna do estado, nada se tem depois intentado
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que possa rigorosamente tomar-se por uma similhante or
ganisação; e parece que em todas as alterações por que
tem passado a constituição da força publica mais se attendeu a considerações de mesquinha economia, ou de con
veniencias porventura mal fundadas, do que aos nobres
estímulos do amor da patria, da independencia nacional e
do nosso antigo brio nacional.
«Póde, portanto, dizer-se que não lia hoje organisação
militar nos limites em que esta se deve forçosamente en
tender; pois nenhum paiz póde aspirar á honra de dizer
que possuo tal organisação, se não se acha habilitado para
manter no interior a sua segurança, e para se valer de to
dos os seus recursos regulares e largamente organisados
para resistir a uma guerra no exterior. Ora, n’este ultimo
caso, ninguém de boa fé, ou que se preze de ser mjlitar,
póde affirmar que nós estejamos.
«Para justificar a indifferença pelas cousas militares,
tem-se argumentado com o modo por que variára a política
da Europa, depois que terminou a ultima guerra em 1815,
empregando as nações, apesar dos seus grandes exercitos,
todos os esforços, todos os mais hábeis recursos da diplo
macia para manter a paz, que tão proveitosa tem sido para
o incremento do bem estar de todos os povos ; e n’este
caso tem-se chegado a affirmar que nós, povo pobre e pe
queno, apertado n’este canto do mundo pelo mar e por
uma nação muitíssimo mais forte, até poderíamos passar
sem exercito! Quanto á primeira observação póde-se objectar que por vezes tem já estado a paz a ponto de se
interromper ; e ninguém ousaria affirmar que da incerteza
do porvir politico de cada povo, não possa ainda origi
nar-se uma conflagração geral; quanto á segunda, póde
dizer-se que não seria a primeira vez que também nos
achássemos envolvidos n’uma guerra geral, e quem sabe
o papel que poderíamos ser chamados a representar n’este
drama sanguinolento? Seja o que for, parece-me fóra de
duvida que quanto mais acanhados formos pelo lado dos
nossos recursos militares, mais humilhantemento teremos
de nos submetter ás exigencias e á pesada lei dos mais

poderosos. Que nos resta a fazer senão seguir as pisadas
e as honrosas tradições dos nossos valentes avós? Nunca
elles desesperaram da patria, encoinmcndaram-se a Deus
e á sua espada, e nos legaram portugueza esta terra, que
ainda hoje nos gloriámos de poder chamar.»

Influencia da estrategia e dos caminhos de ferro
na rcorganisação
Uma das principaes hases da organisação de um exer
cito consiste na topographia do paiz. Seguem-se na sua
ordem natural as condições estratégicas do seu solo e a
natureza de guerra que se póde recear. Quanto a Por
tugal não se tem dado a devida attenção á forte linha de
defeza comprehendida entre Santarém e Peniche.
As vias de communicação, principalmente os caminhos
de ferro, representam um importante papel no problema
que nos préoccupa.
Infelizmente as differentes parcialidades políticas do
paiz têem sacrificado estes principios a outras necessida
des e interesses menos justificáveis o instantes !
Durante o primeiro meio século quasi todas as capitaes
da Europa têem sido occupadas por exercitos inimigos. Ci
ta-se como excepção Lisboa, em consequência das suas
magnificas circumstancias estratégicas.
Lisboa, sem ser isenta dos defeitos que se notam em
outras capitaes da Europa, póde, comtudo, tornar-se, pelas
suas vias de communicação e natureza do terreno, inex
pugnável. O triangulo, formado pelo Oceano, Tejo e li
nha de Torres Vedras, tão celebrada na nossa historia
militar, fecha-a no interior.
Foi o que aconteceu na memorável guerra peninsular,
em que o nosso exercito, com a organisação de 1816, foi
modelo de disciplina e de heroicidade. Parece que a Pro
videncia nos quer proteger, e que nós desprezamos a sua
altissima protecção.
Ninguém póde contestar a grande importancia que tive-

ram as linhas de Torres Vedras. Foram assim apreciadas no
fim do século passado pelo engenheiro inglez Carlos Stuart,
c na excellente memoria que em 1823 publicou Dias Car
doso, distineto official portuguez.
Wellington, John Jones, Jomini, conde de Calonard
Fix, Costa e Silva, Neves Costa, Saldanha, Brialmont e
muitas outras summidades militares compartilharam o mes
mo parecer. Pois, apesar de opiniões tão auctorisadas,
aquellas fortes posições não têem sido consideradas em rela
ção á sua importancia. E mais deplorável é ainda o traçado
do directriz do seu caminho de ferro !
O traçado da linha de Cascaes foi também outro erro deplo
rável. Longe de auxiliar a defeza, prejudica-a, conforme a
opinião unanime dacommissãode defeza de Lisboa e seu porto.
Todas as bacías dos rios que banham a vertente occi
dental da peninsula penetram no seu territorio!
De facto: o Minho serve-lhe de fronteira ao norte; o
Douro atravessa as provincias d’este mesmo rio e Traz-osMontes; o Tejo serve de limite á Beira, e chega ao cora
ção da provincia da Extremadura; o Guadiana cruza o
limite da provincia do Alemtejo e do Algarve. Ha n’estas
bacias linhas férreas que ameaçam Braga, Bragança, Por
to, Coimbra e Faro, as quaes estão expostas -ao ata
que!
Estas bacias, de todo o ponto independentes, especial
mente na fronteira, por causa da aspereza das cordilhei
ras que as separam, unem-se nos plan’altos da peninsula.
Pois os traçados e directrizes dos seus caminhos de ferro
são todos prejudiciaes á defeza do paiz! Incrivel!
Não é só opinião nossa. São as apreciações de um inte
ressante livro allemão sobre o assumpto, que foi traduzido
por um distineto official do exercito francez mr. Franquet,
elaborado sobre os excellentes trabalhos do estado maior
do exercito allemão.

*
Parece impossível, mas ó uma triste verdade, apesar das
nossas insistencias, a maneira por que os homens públicos
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de todos os partidos se despreoccuparam dos traçados e
directrizes dos caminhos de ferro em Portugal, sob o aspe
cto estratégico. Tudo por influencia dos fataes syndicates,
que téem sido a ruina do paiz, e oxalá não compromettam
ainda a sua autonomia ! ! !
Principalmente aos excellentes traçados e directrizes
estratégicas dos seus caminhos de ferro, deve a Allemanha, em grande parte, as brilhantes victorias alcançadas
contra a França, tão imprevidente n’este importante as
sumpto.
Deviamos attender, de certo, ás grandes necessidades da
civilisação, mas sem prejuízo da defeza do paiz. Era esta
a opinião sensata do general Pelet, manifestada no parla
mento francez já em 1842, e a de outros escriptores o pu
blicistas illustres.
*

Quem póde negar que os caminhos de ferro, percorri
dos por comboios immensos, transportam simples viajan
tes ou soldados e enorme material de guerra?
Quem póde contestar, que, pela sua grande velocida
de, auxiliam muito a defeza de um territorio que se atra
vessa em
?
Citaremos como fundamento d’esta asserção o principio
muito conhecido na arte da guerra moderna, que por não
ter sido generalisado, não ganhou ató hoje a força da ló
gica irresistivel, de que se serviu o maior capitão do sé
culo, e que demonstrou pelas suas brilhantes victorias :
«Para vencer é necessário reunir o maior numero possivel de forças n’um ponto dado e em menos espaço de
tempo possivel que o inimigo.»
Quem póde contestar que os caminhos de ferro permittem hoje dar aos exercitos grande mobilidade sem fadiga?
Quem póde negar que elles conduzem viveres, transportam
munições de bôca e de guerra, e carros de provisões com
pasmosa velocidade, transformando-se em poderosas ma
chinas de guerra?

poucas horas
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Nada mais proprio para pôr em pratica o principio ci
tado do que as vias férreas bem dirigidas.
Podíamos citar muitos outros exemplos, mas apenas nos
bastará este : Sebastopol teria sido, por assim dizer, inex
pugnável, se tivesse tido um caminho de ferro em boas
condições estratégicas.
Se as nossas linhas ferreas são, sob o aspecto eco
nómico, péssimas, consideradas estrategicamente, chegam a
ser um attentado.
As de Cascaes e de Torres Vedras, Beira, Caceres, Algai’ve, consideradas estrategicamente, não têem justificação
possivel. Não faltam documentos no ministerio da guerra
para o provar.
A de Cascaes, atravessando uma das zonas mais impor
tantes para a defeza de Lisboa e seu porto, devia ser tra
çada por forma a não prejudicar a defeza.
Da Cruz Quebrada a Caxias, encostando-se â margem
do Tejo, é sempre vista do mar, sem poder ser batida
convenientemente de nenhuma das posições terrestres. A
estação de Caxias ficou collocada em terreno inteiramente
descoberto, como convinha aos interesses da companhia,
mas contra a defeza de Lisboa e a letra e o espirito do
contrato celebrado entre o governo e a mesma companhia !
Desde Caxias até á estação de Oeiras a linha continúa
a descoberto pelo lado do mar. N’esta parte da linha está
comprehendida a obra de arte de maior importancia em
toda ella, podendo ser batida do mesmo lado ! ! !

*
A historia militar das nossas guerras civis demonstra
que um exercito invasor pela provincia do Algarve, que
conseguisse chegar até ao outro lado do Tejo, tornaria in
sustentável a capital do reino.
Satisfarão o traçado e directriz do caminho de ferro
d’esta provincia ás condições estratégicas que deviam ser
attendidas? Duvidamos e deplorámos.
Pois mereceram a maior solicitude e cuidado do senhor

*
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D. Podro V, de saudosissima memoria, a ponto de escre
ver uma carta ao duque de Loulé, chamando à attenção
do governo para o inconveniente de vender a linha de sul
e sueste á companhia real dos caminhos de ferro do norte.
A Hespanha póde, pois, communicar pela via ferrea o
seu territorio com as principaes cidades de Portugal, pas
sando por Salamanca, Caceres e terminando em Huelva, po
dendo pôr em communicação as suas provincias do norte
com as do sul ! ! !
*

Mas que relação podem ter as vias de communicação
do um paiz com o seu systema militar? A mais íntima e
importante.
Por todos esses erros, para lhés não chamar crimes do
Icsa-nacionalidade, e para remediar os quaes seria neces
sário enorme despeza, é preciso concentrar a defeza so
bre a capital do reino, conformo o plano, reservado, do
marechal Saldanha, que me foi legado por elle, e por elle
admiravelmente concebido.
Foi isto que eu expuz no seio da illustre commissão su
perior de guerra, a que tive a honra de pertencer, e
da qual me dispensax-am por motivos que é melhor esque
cer, em homenagem á memoiia do honrado e intelligente
general João Chrysostomo de Abreu e Sousa, e a seu pe
dido, como ministro da guex-ra, depois d:aquelle facto.

Analyse sob o aspecto econoiuico da questão
Quasi todas as reformas que se têem opei-ado no nosso
exercito, é triste dizel-o, só serviram para elevar a des
peza, augmentando muito os quadros dos officiaes das dif
ferentes armas, sem augmentar, na devida proporção, o
das praças de prêt, systema inteiramente opposto ao das
outras nações. A de 1884 foi de todas a mais condemnavel, n’este ponto.
Dispensar-uos-hemos n’este modesto eseripto, de natu-
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reza especial, de apreciar os péssimos resultados que tem
produzido similhante systema, e que tem despertado a ri
validade das armas, entre as quaes deveria existir a maior
harmonia.
Não é nosso intuito censurar ninguém.
Os factos estão eonsummados. Desejamos apenas reme
diar o mal.
Se compararmos o orçamento actual do ministerio da
guerra com os anteriores, veremos quo é notável a differença.
Por exemplo: no meado do século a força do exercito
era superior á actual em tempo de paz ; mas a verba total
da despeza era muito inferior, e assim successivamente
ate 1884.
E certo que, depois d’aquella epoclia, se têem augmen
tado as tarifas e attendido a outras necessidades imperio
sas ; mas também é incontestável que a verba actual é muito
exagerada em relação á força effectiva do mesmo exercito,
que não melhorou em nada nas suas condições numéricas
e moraes, a não ser na sua instrucção scientifica que real
mente tem progredido.
O orçamento do ministerio da guerra em 1887—1888
era de 5.361:000$Q00 réis. No exercício de 1890-1891 é
calculada a despeza em 5.458:794^069 réis.
Posteriormente o mesmo orçamento tem crescido con
stantemente, pelas promoções e reformas exageradas que
tem havido; e se a lei dictatorial do limite de idade não
for derogada, no proximo século a despeza do mesmo mi
nisterio será assombrosa como demonstraremos no desen
volvimento d’esta memoria.

*
O mal vcm de longe, data de 1851.
N’aquella epocha baixou da secretaria da guerra ao com
mando em chefe um aviso, regulando as promoções na
arma de artilheria, e collocando fóra do quadro os officiaes
que não tivessem o curso. Esta disposição era, evidente
mente, contraria á loi, e injusta até certo ponto. Mas de
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celia epocha para cá serviu de pretexto para collocar fóra
/

do quadro muitos officiaes das armas especiaes' á vontade
dos ministros, praticando-se injustiças relativas.
Tem sifto esta a principal origem da enorme promoção
e reformas que tem havido em todas as armas, em que o
corpo do estado maior foi excluido, n’aquella epocha.
É por isso que um official que assentou praça em 1848
foi promovido a general de divisão em 1897, sem ter ou
vido zunir um projectil (isto apenas como facto).
Ao grande augmento dos quadros, pela organisação de
1884, devem outros officiaes o terem sido promovidos ra
pidamente a generaes de divisão.
Unicamente como exemplo : eu assentei praça em 1886, e
só tive direito a ser promovido a general em 1884, isto é,
depois de 48 annoa de serviço sem nota alguma, tomando
parte nas guerras civis que infelizmente assolaram o paiz,
e de ser lisonjeira a apreciação, de certo com benevolen
cia, dos meus chefes. Estive no posto do capitão 17 a 18
annos, e houve officiaes que só depois do 20 annos e mais
n’esse posto, ó que foram promovidos a majores, alguns
dos quaes tomaram parte nas campanhas da liberdade !
Agora, conforme a feição da epocha, tudo caminha a va
por. Os estudantes da universidade de Coimbra sáem dos
bancos das escolas para as cadeiras de ministros, e logo
com aspirações a conselheiros d’estado e a presidentes do
conselho. Os officiaes da nova geração caminham na mesma
via accelerada na escala do accosso. É por isso que, feitas
bem as contas, não figurando o cofre das remissões, o mais
condemnavel principio de recrutamento, o orçamento do
ministerio da guerra chega a ser um attentado.
O sr. Antonio de Serpa, nosso velho amigo e illustre
financeiro, n’um folheto que publicou ha annos, diz que a
média do augmento de despeza no ministerio da guerra
na ultima administração do partido progressista, era de
66:000$000 í’éis por anno. Na ultima administração de
s. ex.a essa média foi ainda maior, e superior na administi-ação transacta, devido, principalmente, ás promoções
c reformas.
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Para provar que Portugal, comparado com outros paizes
nas mesmas condições de territorio, população, e com
outras ainda inferiores, nos quaes os seus exercitos podem
servir de modelo, gasta mais do duplo com o seu exercito
permanente, e ainda com as duas grandes nações milita
res, por excedencia, bastam estes dados estatísticos.
Começaremos pelo paiz, cuja administração militar é
considerada a mais perfeita:

A lle m a n h a
População.................................... 52.000:000 habitantes
Despeza do exercito.................
107:000 contos de réis
Em tempo de paz.......................
557:000 homens
Portugal, na proporção devida devia gastar 3:074 con
tos de réis com 16:000 a 18:000 homens.

F ra n ç a
População.................................... 37.000:000 habitantes
Despeza................. .....................
126:000 contos de róis
O seu exercito em tempo de paz é de 572:000 homens,
e, quando se desdobra, apresenta 3.000:000 de soldados.
Mas se fizermos a comparação do que gasta a França
em relação a Portugal, achámos que deviamos gastar apenas
3:800 contos de réis.

B é lg ic a
População...................................... 6.400:000 habitantes
Despeza (guerra)..........................
10:755 contos de réis
19 regimentos de infantería................
8 regimentos de cavallaria...............
4 regimentos de artilheria de campa Officiaes.. 3:421
nha .................................. .............. Soldados. 47:849
4 regimentos de artilheria de posição
51:270
1 companhia de sapadores.................
1 regimento de trem...........................
1 regimento de engenheria................
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Na mesma proporção devia Portugal despender 3:350
contos de réis com 10:000 a 18:000 homens.

S u e c ia
População........................................ 5.000:000 habitantes
Despeza com o exercito, kronas,
20.000:000..................................
0:760 contosderéis
Effectivo..........................................
38:800 homens.

50
50
9

8

batalhões de infantería.
esquadrões de cavallaria.
Artilheria de campanha e fortificação.
companhias de engenheria.
companhias de trem.

N’esta proporção deviam 16:000 a 18:000 homens em
Portugal custar 2:800 contos de réis.

H o lla n d a
População........................................ 4.800:000 habitantes
Despeza (guerra), 23.730:335 flo
rins......................... .....................
8:900 contos de réis

„„
1 . (lectivo I{ do continente
, .

f ClílS COlODlclS .

27:000 homens
17:360
»
44:360

9
3
3
4
17

».

regimentos de infantería, a 3 batalhões.
regimentos de cavallaria.
regimentos de artilheria.
regimentos de artilheria de posição.
companhias: sapadores, torpedeiros, telegrapliistas, ca
minho de ferro,sanitarios, etc.
Colonial: 1:360 officiaes e 16:000 soldados.
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N’esta proporção deviam 16:000 a 18:000 homens em
Portugal custar 3:200 contos de réis.

S u is s a
População

........... 3.000:000 habitantes
Contos

de róis
Despeza com o exercito............................................ 5:175
A sua organisação é especial e em tempo de paz du
pla do nosso.

R u m a n ia
População...................................... 5.000:000 habitantes
Despeza (guerra)..........................
9:500 contos de réis
34 regimentos de infanteria.
6 regimentos de cavallaria.
10 regimentos de artilheria.
2 regimentos de engenheria.
Na mesma proporção devia Portugal gastar 2:230 cou
tos de réis com 16:000 a 18:000 homens.

R e su m o
(Das quatro nações mais em harmonia com Portugal)

Contos
dc réis
Suecia........................................... 2:800
Hollanda......................................
3:200
Bélgica
3:350
M éd ia.... 2:895
Rumania...................................... 2:230
11:580

*
Seria imperdoável, e até constituiria um crime de lesaeconomia, se nas circumstancias em que se acha o exer
cito portuguez, consumindo uma enorme verba das receitas
do thesouro, sem poder passar rapidamente do estado dè paz
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ao de guerra, os altos poderes do Estado, especialmente o
executivo, continuassem a descurar um dos mais importan
tes ramos da administração publica.
Estou cansado de o escrever na imprensa e de o profe
rir no parlamento, sem que ninguém considere as minhas
ponderações, fundadas nos factos e no sincero desejo que
nutro de não ver esbanjar assim os dinheiros públicos, nas
gravíssimas circumstancias financeiras do paiz.
Se ainda o actual governo lançar este modesto escripto no
cesto dos seus papeis velhos, não conte com o meu fx-aco apoio.
Em assumptos d’esta magnitude, como nos de morali
dade política, sou inti'ansigente.

*
As grandes nações, egoístas por condição, repito, assis
tem impassíveis aos esforços sobrehumanos dos pequenos
estados, como em 1866 aconteceu com a heroica Dinamar
ca, para sustentar os seus fóros e manter illesos os seus
mais sagrados direitos, deixando-se esmagar sem commiseração pelo peso da força bruta. Exemplos que apresenta
a historia contemporânea, em letras de sangue.
Reanime-se o espirito publico em Poi'tugal, e resignem-se
os nossos concidadãos a acceitar instituições militares como
as que existem actualmente na Bélgica, na Suissa, e em
muitas outras nações de igual ordem, especialmente na
Rumania, onde de certo o patriotismo não é maior, mas
onde a administração militar ó modelo.
O paiz que durante a paz se não prepara para a guerra,
quando chegar o momento de perigo, póde arriscar fatal
mente a sua autonomia. Não me canço de o repetir.
Sei que serão baldados todos os meu3 esforços, mas
resta-me a consolação de ter cumprido o meu dever, pe
í-ante o parlamento e a imprensa.

#
Quanto ás promoções e reformas, é ainda ao parti
do regenerador que pertence a tremenda responsabili-

dade de sirailliante esbanjamento, como vamos demons
trar :
Na lista dos officiaes reformados do exercito, nos diffe
rentes postos, de 31 de dezembro de 1890 até 9 de ja
neiro de 1897, e reunindo os dados colhidos, obtem-se o
seguinte quadro:

Reformados existentes em 31
de dezembro do

Postos

—_______________________________ ■—

»

o

—- *es.Ssejcocí

1890 1891 1892 1893 1894 1895 1890

g©
O 'O ©

H

rt

Generaos de divisão 49 4G: 42 5 1 52 53 54 1 1
Generaos de brigada 102 99 102 139 154 148 145
Coronéis................
1G
14 17 25 2G 27 33
Tenentes coronéis..
42 39 36 54 5G 43 41
Majores................. 226
207209 283 287 206 209
2
Capitães................ 36
37 38 42 53 43 48
Tenentes...............
6
9 j 13 22 24 19 21
Alferes..................
85
81 j 79 S9 84 89 90
-
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G5
145
33
41
211
48
21
90

Esta tabella, publicada no
de 24 de
março de 1897 6 attribuida, juntamente com uni curioso
artigo, ao sr. ministro da guerra da situação transacta; é
quasi idéntica á que eu já tinha feito, e ambas documen
tos eloquentes do que temos affirmado.
Oxalá que sirvam de lição. As vezes do aggravamento
do mal resulta o bem.
Mas ha mais ainda:
Sobe a 220 o numero de generaes reformados, o que
representa um augmento de cerca de 200 contos de réis
na verba respectiva do ministerio da guerra.
Por esta e outras verbas consome o paiz uma quantia
espantosa com officiaes reformados, que foram collocados
n’esta situação para dar vagas e activar promoçoes, e que
muitas vezes são nomeados depois para a effectividade de
outros logares do estado e vem trabalhar cá para fóra em
serviços commerciaes e de outra natureza.
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Pelo mesmo orçamento de 1896-1897, poeira lançada
aos olhos do publico, a despeza total do exercito,' incluindo
a extraordinaria, é 5.472:176^874 réis.
Só a verba com os reformados, que pelos meus cálcu
los conscenciosos ó muito superior, é de 733:583$570 réis.
Se compararmos este orçamento com os do meado do
século, vê-se que se gastava muito menos do que actual
mente, havendo sempre dezoito a vinte mil praças de prêt
no serviço effectivo do exercito.
Se fizermos o calculo de quanto tem custado o exer
cito nos últimos treze annos, isto é, depois da celebre organisação de 1884, e calculando a média de 5:500 contos
por anno, obteremos 71:500 contos, que pelos meus rig-orosos cálculos attingem 80:000 contos.
Se o nosso exercito, bem organisado com todo o arma
mento, equipamento e material de guerra para o estado
de guerra, fosse como nos outros paizes já citados, teriamos
gasto pela média annual adiante notada 37:635 contos se
gundo os meus cálculos, mas como gastámos a enorme
verba de 71:500 contos que seria feito dos 33:865 contos
restantes ?! ! !
E o exercito nunca teve menos praças de prêt effectivas no tempo de paz.
Não tem uma única bôca de fogo de campanha de tiro
rápido, porque as de Krupp já são consideradas fosseis.
A infantería mal tem equipamento para o estado de paz,
e esse mau.
O seu armamento, que aliás ó excellente, apenas chega
para o mesmo estado!
É um exercito despropoixãonado entre oíficiaes e sol
dados, como não é demais repetir, tal é o absurdo econó
mico.
Bastava que durante estes treze annos se tivesse economisado annualmente 500 contos, o que não era difficil,
para termos todo o material de guerra para o exercito
mobilisado, e concluidas e artilhadas todas as fortificações
de Lisboa e seu porto.
Assombroso.

Tem havido grandes vantagens no accesso, a ponto de
officines que eram em 1884 majores estarem generaos de
divisão em 1897 !
Tudo quanto deixo referido, demonstra cabalmente o
sr. Miguel de Sá Nogueira, distincto official do exercito
portuguez, jâ infelizmente fallecido, nos seus excellentes
relatónos, como addido militar na córte de Roma.
Eis o triste sudario que eu lanço sob os olhos do
paiz e do Rei, de cujas boas intenções não é licito duvidar.
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Se a lei do limite de idade continuar a vigorar, como
dizem, o que seria injustificável em vista das críticas circumstancias financeiras do paiz e do que temos demon
strado, por estes e outros esbanjamentos, no fim do século
não será para admirar que o orçamento do ministerio da
guerra exceda muito 6:000 contos !
Era França aquelle principio foi estabelecido por motivos
politicos. Tal principio, ainda que fosse verdadeiro tornarse-ia em Portugal extremamente oneroso. Como foi esta
belecido dá logar a absurdas contradicções injustificáveis.
N’aquelle paiz tem sido muito debatida na imprensa a
questão, e lá mesmo assegura-se que vae acabar o limite
de idade, entre nós tão prejudicial ao thesouro publico.
O intuito da republica franceza foi introduzir no quadro
do estado maior general officiaes com os seus principios
politicos; por tal motivo dois dos seus mais qualificados
generaes terão de ser reformados.
Ainda ha poucos mezes o foram quatro ou cinco generaes que ainda faziam excellente serviço nos ministerios
da guerra e obras publicas, como dissemos n’esta camara,
no discurso proferido na legislatura passada, e quando se
discutiu a resposta ao discurso da corúa.
Decididamente Portugal tem algum
maldito que
o leva fatalmente ao abysmo. Será o syndicate ?

jettatore
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É elle que impera, como terei occasião de demonstrar
no parlamento.
Assim como se restabeleceu a rotação dos partidos,
assim impávida segue a rotação da immoralidade política.
Os inimigos politicos, irreconciliáveis na governação pu
blica, tornam-se cordeaes nas sociedades anonymas. São
os mesmos homens com as mesmas hypocritas mascaras.
O que hontem era mau, ó hoje bom. Triste condição d’este
pobre paiz!
Como as
demonstram e os
confirmam:
o paiz é só d’elles, e as
á custa do thesouro,
são só para os confrades!
E fartar emquanto . . . Deus quizer.
Mas oxalá que não se realise a prophecia, em terra es
tranha, do celebre escriptor socialista Kropotkine.

decepções

benesses,

factos

PARTE II

Leis orgánicas
S u m m a r i o : R e c ru ta m e n to — J u s tiç a — In s tru c ç à o e a c c e s s o — R e 
fo rm a s e re c o m p e n sa s.

Recrutamento
O recrutamento é a materia prima para a constituição
dos exercitos. E preciso (pie ella seja pura, para serem
proficuos os seus resultados, condemnando
a re
missão a dinlieiro.
O tributo de sangue de um povo deve ser pago com
a maxima igualdade e justiça, principio que infelizmente
se não tem seguido no nosso paiz, onde tem servido da mais
poderosa arma eleitoral, e que n’este momento em que
escrevo estas mal alinhavadas linhas, está exercendo as
suas funestas consequências!
O principio do serviço obrigatorio é o mais justo e o
mais efficaz na constituição dos exercitos; imprime-lhes o
carácter nacional, e não o ferrete da compra dos perigos
da guerra pelos ocios da paz.
O principio da remissão a dinheiro é condemnado por
todas as summidades militares. Já o general Lamoricière
o qualificava como a compra de um documento de cobar
dia, bem como o general Niel, na camara dos deputados em
França, quando respondeu ao grande tribuno Gambetta,
que advogava o principio opposto. Tal principio, que tão
prejudicial foi ao exercito francez na guerra com a Alie-
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inanlia em 1870, como o illustre coronel Stoffel, do exercito
d’aquella grande nação tinha prophetisado nos seus excel
lentes relatórios, é o que ainda vigora na constituição do
exercito portuguez !
Em Portugal a remissão a dinheiro tem sido tenazmente
combatida por mim no parlamento, ao lado de Sá da Ban
deira e de Fontes Pereira de Mello, que a adoptou por
conveniencias económicas e políticas, sendo o peior defeito
da organisação de 1884.
Que fará agora o governo progressista que a condemnou
na sua lei de recrutamento, a melhor que tem tido o paiz,
apesar das suas isenções e outros inconvenientes? Lisongeio-me de fazer justiça a todos, e tenho sincera satisfação
de o declarar aqui, em homenagem ao illustre chefe do
mesmo partido.
O recrutamento ó a materia prima com que se organisam os exercitos.
Sobre o assumpto muito teria que dizer, se não tivesse
que synthetisar tanta materia.
Qualquer exercito bem organisado deve satisfazer a
quatro pontos essenciaes:
1. ° O recrutamento;
. ° O pessoal effectivo ;
3. ° A facilidade da sua mobilisação ;
4. ° A boa administração militar.
O recrutamento ó a base fundamental do edificio militar
de um paiz; deve ser justo, logico, simples o equitativo,
e como tal garante os triumphos de um exercito.
E esta a opinião do general Jung, consignada no seu
primoroso livro
e de outras summidâdes militaros que têem escripto magistralmente sobre o
assumpto.

2

Napoléon et son temps,

Disciplina

A disciplina ê outro elemento fundamental dos exerci
tos. Sem ella não ha exercito possível.
A autonomia de uma nação periga pela indisciplina
do seu exercito, como aconteceu a Roma e a Byzancio no
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tempo do baixo imperio, ou póde salvar-se com ella, como
succedeu em Roma, quando Brenno ameaçou o Capitolio, c
Annibal derrotou na primeira campanha as legiões romanas.
Porque alcançou o nosso exercito tão assignaladas victo
rias na guerra peninsular? Pela sua rigorosa disciplimi,
que o tornou digno de inscrever no alto das bandeiras de
um regimento estes versos do grande poeta nacional:

«E julgareis qual é mais excellente,
Se ser do mundo rei, se de tal gente.»
Ainda na guerra civil de 1832 a 1834 foi o exercito li
bertador modelo d’esse grande principio, que torna um sol
dado equivalente a dez.
Depois d’aquella epocha memorável, tem enfraquecido
esse principio vital, que lhe deu tamanha fama e celebrida
de, a ponto de Wellington preferir, nas occasiões extremas,
as tropas portuguezas para decidirem da victoria, como suc
cedeu na celebre batalha do Bussaco, em que um batalhão
de caçadores, commandado pelo valente coronel Jorge de
Avillez, tomou á bayoneta uma forte posição ao inimigo,
causando-lhe assombro.
Diz-se que, na guerra da Criméa, quando um regimento
de zuavos avançava valentemente pela encosta da monta
nha que dava accesso á forte posição denominada
o marechal Canrobert, enthusiasmado, perguntava
a lord Raglan : «Já vistes avançar tropa com mais intrepi
dez?»
— Sim, a infantería da farda preta, na guerra peninsular
(era a dos nossos caçadores), onde as vossas tropas foram
menos felizes.
E para lamentar que mu exercito que mereceu tão alto
conceito, se macule com alguns exemplos de indisciplina,
e mais lamentável ainda que a política especule com a dis
ciplina do exercito, como podíamos apresentar outros exem
plos, se a nossa missão não fosse mais alta do que censurar
os que a têem prejudicado com intuitos politicos.

lon vert,

mame

40

E tal a indole do nosso soldado, tão susceptivel do se
tornar modelo, que o nosso exercito é ainda um elemento
poderoso de força. O soldado portuguez tem a perseverança
do soldado hespanliol, a firmeza do soldado inglez e o élan
do soldado francez, como o tenho dito e escripto por ve
zes.
Mas, para que possa desempenhar na guerra a sua mais
nobre e mais honrosa missão, é indispensável que a sua
disciplina readquira o vigor que teve em epochas memo
ráveis.
Para evitar os crimes que abalam profundamente a dis
ciplina ó necessário que a nova reforma do recrutamento
afaste das fileiras do exercito os mancebos que não tive
rem comprovada capacidade moral. Julgámos esta isenção
indispensável. Prestámos inteira homenagem aos modernos
principios da sciencia e ás boas intenções de quem as pro
fessa, mas é essencial prescindir dos inconscientes que vem
contaminar as fileiras do exercito.
Não somos partidarios de uma certa sciencia psychologica, que considera o criminoso como uma especie de louco.
Não são esses os doidos sublimes que captivam a nossa ad
miração, pelos seus feitos singulares.
Admiramos, sim, aquellos, cujas estatuas assignalam a
sua heroicidade.
Admiramos D. Pedro IV, que parte das terras de Santa
Cruz para organisar nos Açores um punhado de bravos,
destinado a bater um exercito de 80:000 homens 1
Admirámos o duque da Terceira, que desembarca arro
jadamente no Algarve com 1:500 homens, atravessa a pro
vincia do Alemtejo, defendida por mais de 6:000, para
tomar a capital do reino, onde existiam ainda 8:000.
Admirámos Sá da Bandeira — o destemido — que, no alto
d’este nome, perde o braço, que brandia uma espada gloriosa!
Admirámos, finalmente, o duque de Saldanha, que, no
memorável dia 25 de julho de 1834, apenas com o seu es
tado maior e 20 lanceiros, repelle valentemente as co
lumnas miguelistas, prestes a entrar no Porto, e que recua
ram espavoridas diante d’aquelle arrojado feito de armas!
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Esses doidos honrara a —
patria7 o o♦exercito a que perten
cem. Os outros ... os infelizes ... causam-nos compai
xão.
O exercito ó o mais interessado em manter o principio
vital da sua existencia. Violar este principio ó concorrer
para a propria aniquilação.
As theorias de Spencer podem ser verdadeiras, quando
a disciplina dos exércitos não estiver enfraquecida.

Justiça
A disciplina e a justiça militar estão intimamente liga
das ; não se podem separar. Ligações de outra natureza são
incompatíveis com o fundamental principio da existencia
dos exércitos. O general Lewal, summidade do exercito
francez, manifestou a sua opinião auctorisada sobre o as
sumpto n’estas palavras:
«O exercito não póde ter direitos politicos. Concederlli’os ó contrariar o bom senso. O militar está sujeito a um
codigo especial e a chefes proprios, e não possue a sua li
berdade, que é incompatível com a disciplina. O exercicio
dos direitos politicos póde levantar conflictos entro o infe
rior para com superior.»
O general Jung, outra auctoridade militar, escreveu n’uin
excellente livro:
«Os legisladores que votaram a interdicção dos direitos
politicos do exercito, fizeram um bom serviço á moral pu
blica.»
Na republica franceza, assim como nas nações mais au
tocratas da Europa, a política está fora da esphera mili
tar. Em França a lei não permitte aos militares, em ser
viço activo, direitos politicos. Só exceptúa os generaes que
pertencem á 2.a secção (especie de reformados), e aos eftectivos que commandarem em chefe diante do inimigo.
Ninguém de boa fé poderá contestar principio tão essen
cial para a existencia dos exercitos e para o prestigio que
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elles devem conquistar. Em Portugal a lei não é tão rigo
rosa, e permitte aos militares, de qualquer graduação, pu
gnarem, no seio da representação nacional, pelos legítimos
interesses da sua classe. É uma concessão liberal e ató
certo ponto admissível, n’estas epochas em que se pretende
dilatar os foros populares, e que deve satisfazer os espíri
tos mais exigentes.
Para que a disciplina seja efficaz, ó indispensável cum
prir os preceitos da justiça. Da harmonia entre ellas é que
depende a perfeição dos exercitos.
Depois que foram considerados obsoletos, pelo seu dema
siado rigor, os artigos de guerra do conde de Lippe, come
çou a sentir-se a necessidade de serem modificados.
Em 9 de abril de 1875 foi publicado o penúltimo codigo
de justiça militar, e em 15 de dezembro do mesmo anno o
regulamento disciplinar. Ambos estes diplomas estabele
cem preceitos mais suaves. O seu prestigio, comtudo, de
pendia da sua rigorosa execução.
Deu-se, porém, depois da promulgação do codigo ante
rior ao actual, um dos factos mais graves que podem alar
mar a consciencia publica. Um soldado tinha assassinado
cobardemente um seu official! Fatal precedente, se não
fosse severamente castigado!
A brandura dos nossos costumes, ou antes a política fac
ciosa, intrometteu-se na questão. Um notável jornalista e
homem publico, obedecendo de certo a um nobre sentimento,
escreveu por essa occasião um folheto cm que se lê este pe
riodo :
«O fuzilamento do soldado F . . . não só não aproveita á
disciplina, mas ha de prejudical-a ainda. Não será recebido
como lição do dever e exemplo de correcção, mas como acto
dc aggressão, como golpe de hostilidade e ameaça, vibrado
pelos officiaes contra os soldados.» Errada e inconveniente
apreciação.
Foi tal o clamor da imprensa progressista, que o il
lustre ministro da guerra d’aquella epocha, a quem attribuiam, injustamente, sentimentos menos compassivos e
contrarios ao seu carácter, teve de condescender, por mo-

tivos politicos, com a magnanimidade do Rei e com os
sentimentos generosos da nação.
Perdeu o prestigio o novo codigo o foi affectada a disci
plina. Prevaleceram os principios de humanidade, se humano
se póde chamar ao soffrimento de um infeliz, encerrado
n’um cárcere, sem luz, nem ar, onde abreviou uma existen
cia amargurada.
Qual dos castigos seria mais cruel?
Qual o mais prejudicial nos seus resultados? Responda
a consciencia publica.
Novamente começou a sentir-se a necessidade de mo
dificar ainda o codigo e o regulamento disciplinar. Essa
ardua tarefa foi incumbida a uma commissao composta de
jurisconsultos e officiaes do exercito de reconhecida com
petencia, que elaboraram um excellente trabalho que não
mereceu a consideração do primeiro ministro da guerra
do governo transacto !
O resultado dos seus trabalhos correspondeu á confiança
do governo. Elaboraram excellentes projectos que correm
impressos e que honram sobremaneira a sua illustração e a
sua solicitude.
Não tinha consignada a pena de morte em tempo de
paz, a mais preciosa joia do acto addicional de 1851, co
mo lhe chamava passos Manuel, mas o governo transacto
restabeleceu-a por acto de dictadura !

Inslrucção e acccsso
Outro requisito essencial da boa constituição dos exér
citos consiste na instrucção conveniente c aprimorada de
todos os seus elementos. E necessário que todos elles,
desde os da mais insignificante importancia até aos da mais
elevada hierarchia, sejam exercidos por quem, ás demais
qualidades que devem distinguir o verdadeiro homem de
guerra, reúna a instrucção militar adequada ás funcções
que desempenha.
Será possivel conseguir este resultado em Portugal, sem
os inconvenientes que muitos receiam ?
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Acreditámos que sim, mas reconhecemos os perigos.
Em todas as nações, cuja organisaçâo militar se póde
tomar por modelo, a lei tem determinado as condições de
capacidade pelas quaos se regulam as promoções nos di
versos postos, desde o de cabo de esquadra até ao de ge
neral. O principio geralmente admittido de que a cada
funcção do serviço publico deve corresponder uma habili
tação conveniente, não deve ser rejeitado na nobre profis
são das armas, porque seria rebaixar a nobilíssima pro
fissão militar ás condições de um mister mechanico, em
que a pratica menos esclarecida dispensasse o auxilio de
toda a luz intellectual.
A arte da guerra foi sempre entre os povos cultos, e é
hoje, principalmente, mais alguma cousa do que o systema
de arrojar dois exercitos um contra o outro para decidi
rem, pelo simples conflicto da força bruta, as pendencias
entre as nações.
A guerra tornou-se uma sciencia vastíssima, que pede
auxilio a muitas outras sciencias e aperfeiçoa os seus mul
típlices recursos á medida que o progresso vae alargando
o borisonte dos conhecimentos humanos. O militar desti
nado, pelo seu posto, a exercer sobre os seus subordina
dos a influencia do commando, não póde, sem grave pre
juízo do exercito e da nação a que pertence, isentar-se de
possuir os conhecimentos indispensáveis, segundo a arma
em que servir e a importancia do cargo que lhe cumpre
desempenhar.
Como o official do estado maior, têem o engenheiro e
o artilheiro de satisfazer ás condições scientificas que a
lei previdentemente lhe impoz. Não havia rasão plausível
que dispensasse o official de cavallaria ou de infantería de
possuir as habilitações que se julgam indispensáveis para
o desempenho proficiente dos deveres do seu cargo, visto
que ascende com o mesmo direito ao posto de general.
Promover um militar a official, abrindo-lhe o caminho
que conduz aos postos mais elevados, e acceitar-lhe por
habilitações exclusivas a pratica do serviço, qualidade
aliás apreciável, é retrogradar aos tempos primitivos, em
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que o atrazo da eivilisação estabelecia uma certa antino
mia absurda entre a sciencia e o valor, como se a altissima
funcção da defeza da patria não reclamasse o esforço do
talento e o auxilio da sciencia !
*

Os exercitos considerados modelos na disciplina e na
instrucção; os mais ennobrecidos por distinctos feitos na
guerra, como actualmente é o exercito da Allemanha, são
exactamente aquelles em que a sciencia preside com maior
'esplendor a todos os trabalhos militares, desde o fabrico
do material, até ás mais elevadas operações da guerra. Ali
as palmas da intelligencia abraçam-se com os louros da
victoria, o vigor do entendimento coexiste com os brios do
coração.
Em Portugal as difficuldades dos tempos têem obstado
á organisação de muitos serviços públicos, contrariada
sempre pelas influencias políticas, tolerando que apenas se
lançassem alguns elementos ainda desconnexos que ser
vissem de base á reorganisação do ensino militar.
As suas antigas mas previdentes leis em materia de accesso, foram esquecidas totalmente, prevalecendo, com fun
damento, o receio do patronato sobre os justos preceitos
que devem regular assumpto tão importante.
Attenda-se, quanto possível, ao principio da antiguida
de, porque não seria justo prejudicar o accesso a officiaes
que tenham dado provas de capacidade, mas não peri
gue a independencia do paiz, em caso de guerra, pela
pouca aptidão do general que assume tamanha responsa
bilidade.
A alta competencia do feld-marechal Moltke deve a Al
lemanha os seus triumphos, como a Austria, ao celebre
marechal Radetzky e ao barão Hess.
Qual seria a sorte da causa liberal do nosso paiz, se não
fosse a pericia do marechal Saldanha?
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*
Considerando o exercito uma instituição social e não
uma classe parasita e servil, deve o governo lcmbrar-se
de que esses filhos do povo, que nos campos de batalha
e nos proprios aquartelamentos se apuram no crisol da
abnegação e do sacrificio, voltam depois ao lar domestico.
E mister que o estado lhes ministre, durante o serviço das
fileiras, as habilitações necessárias para irem depois ampa
rar a familia e continuar por esta forma a bem servir o
seu paiz.
Inspirados n’estas idéas, que de certo merecem a sympathia dos que desejam a reorganisação do primeiro ele
mento da força publica e dos que verdadeiramente se em
penham no progresso da nação, cremos indispensável
attender de prompto á reforma das escolas regimentaes.
Cumpre organisal-as por fórma que, dentro da orbita mo
desta do seu ensino, não só proporcionem a instrucção
adequada aos aspirantes do grau de official, mas ainda
áquelles que declarem a resolução de deixar o serviço mi
litar depois de solverem o tributo de sangue.
D’est’arte as escolas regimentaes habilitariam sargentos
dignos d’este nome, tomando o accesso ao posto de alfe
res dependente de estudos, cuja falta importa uma des
vantagem para o militar e um desaire para o paiz.
Importa simplificar os estudos, diminuir as disciplinas,
attendendo ás que se ensinam nas escolas regimentaes dos
outros paizes. Basta ensinar o indispensável, evitando-se
os embaraços que apparecem sempre em qualquer insti
tuição recente, muito mais quando são obrigatórias as suas
disposições.
O problema do ensino obligatorio, que ainda não logrou
applicação universal nos paizes de maior desenvolvimento
na instrucção publica, mal podia entre nós applicar-se com
efficacia ao exercito ! A verdade ó que este ensino obrigatorio não tem passado em Portugal de uma aspiração ge
nerosa. Os embaraços com que tem constantemente lucta-
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do procedem de causas variadas, que não é occasião de
examinar.
O decreto com força de lei de 4 de dezembro de 1837,
que organisou as escolas regimentaes, e cujo primeiro en
saio durára com pouco éxito desde 1815 até 1823, pres
crevera o estudo obrigatorio.
O illustre general marquez de Sá da Bandeira, cujo
nome está gloriosamente vinculado á maior parte das re
formas da instrucção militar, previu que o estudo obriga
torio seria o meio de generalisar a instrucção elementar
nas classes desassistidas de intelligencia e de recursos.
A eloquencia dos factos tem mostrado aos utopistas de
uma liberdade individual excessiva que ó indispensável
coagir o povo a fazer a sua propria felicidade. A instruc
ção popular é uma obrigação rigorosa, cujo cumprimento
não pode ser abandonado â cegueira da multidão.
O estudo obrigatorio, que foi sem duvida uma prescripção salutar do decreto de 1837, não produziu, comtudo,
os fructos desejados.
A differentes causas póde attribuir-se a enfermidade do
ensino regimental.
Foram ellas largamente diagnosticadas nos excellentes
relatórios das inspecções feitas á escolas da 1.a e 3.a divi
são militar, em 1862 e 1863, por um ¡Ilustrado official do
corpo do estado maior, Antonio Augusto de Almeida Por
tugal Correia de Lacerda, cujas idéas sobre o assumpto
nós partilhamos completamente. Apurou-se então que a
atropina das escolas regimentaes provinha, em grande par
te, do excessivo serviço da guarnição, comparado oom a
parte effectiva d’ella. O peso d’este serviço fazia interrom
per a frequência das escolas e diminuir o numero dos
alumnos.
Os destacamentos, as exigencias do serviço de policia e
de segurança aggravaram a molestia; e, por ultimo, allegava-se a indispensável instrucção permanente militar e o
serviço impreterivel do quartel para explicar a falta do
adiantamento dos alumnos, e o estado pouco lisonjeiro em
que se achavam as escolas regimentaes.
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O estudo obrigatorio não passou por conseguinte de uma
aspiração, apesar dos vehementes esforços do benemérito
general.
Teve elle notável incremento na administração do digno
presidente da commissão superior de guerra, já fallecido,
cuja illustração foi notoria; attingiria, porém, o nosso de
sideratum? Para tornar realisavel o estudo obligatorio, des
obstruindo-o dos embaraços a que alludimos, é indispensá
vel dividir o curso das escolas regimentaes em dois ou
tres graus, estabelecer aulas nocturnas, augmentar os incen
tivos, acrescentar os premios, prescrever as penalidades.
As escolas regimentaes, comprehendendo dois graus de
instrucção, além dos seus fins de habilitar conveniente
mente os candidatos a oíficiaes inferiores e preparar o in
gresso’ d’estes nas escolas theorico-praticas de incontestá
vel necessidade, têem alem d’isso a vantagem de simplifi
car extremamente o ensino do maior numero para quem
especialmente foi decretado o estudo obrigatorio. O de
creto com força de lei de 13 de novembro de 1869, que
reorganisou a arma de artilheria, prescreve a creação de
uma escola para o ensino do curso secundario theoricopratico dos oíficiaes inferiores da arma ; mas até boje, por
motivos que ignorámos, não se tem dado execução a esta
disposição da lei.
A aula regimental, passando a ser nocturna, facilitará ne
cessariamente a comparencia de muitas praças, occupadas em
forçosos mesteres durante o dia, e removerá também muitos
pretextos para repetidas faltas e interrupções de frequência.
Kesta ainda, para tornar menos difficil a execução do
estudo obrigatorio, adoptar dois outros alvitres — o premio
e o castigo. Para os assiduos e applicados, o primeiro;
para os remissos e contumazes, o segundo.
O regulamento de 19 de fevereiro de 1862 não se esquecêi’a de crear incentivos ao estudo por meio de recom
pensas ; mas notou-se-lhe desde logo a falta de sancção
penal; e, pelas inspecções feitas posteriormente ás esco
las, reconheceu-se evidentemente quão necessário ó o cas
tigo e quão nociva se torna a sua omissão.
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Reformas e recompensas
Mais do que em nenhuma outra profissão as recompen
sas se tornam necessárias para os que servem a patria
arriscando a vida por ella.
E o serviço militar já de si um sacrificio quasi total da
personalidade humana ante a nação e o dever. Vestindo a
farda, o cidadão abdica da vontade pela obediencia, da
conservação pelo perigo, do interesse pela modicidade da
paga. Aos demais cidadãos pede o estado o seu trabalho,
a sua cooperação e alguns tributos, mas não o sacrificio da
propria vida. Ao soldado intima-lhe o juramento, que es
teja a todo o momento apercebido para pagar com o seu
sangue, se a salvação commum o exigir, o preço da sua
honrosa inscripção no livro de matricula.
Foi sempre a honra a mais valiosa moeda com que se
galardoaram feitos de armas, e annos consumidos por
acampamentos e bivaques. É-o ainda hoje, e sel-o-ha sem
pre, porque a religião das bandeiras impõe como primeiro
dever a abnegação heroica, e o desprendimento de toda a
commodidade pessoal. Para o veterano, o maior premio
das suas fkdigas é dizer-lhe a consciencia que bem serviu
a patria, e poder possuir-se do nobre e justo orgulho de
haver cooperado activamente para os feitos gloriosos commemorados nos annaes militares do seu paiz, como estão
dando nobres exemplos os nossos valentes soldados, na
Africa oriental.
O Estado, porém, não deve especular com a obediencia
cega, exagerar a abnegação, decretar a pobreza, e exigir
do soldado nos seus annos derradeiros o mesmo ardor e
enthusiasmo com que elle militou nos annos juvenis.
Com umas recompensas attestam os poderes públicos os
serviços do militar; com outras, promettem-lhe para o ul
timo quartel da vida, quando o braço mal pode já menear
a espada, o ocio caramente comprado e uma honesta sub
sistencia.
4
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Aquellas recompensas são puramente honorificas ; estas,
pecuniarias.
*
Saibam de futuro os que se consagraram á profissão
guerreira, ou a abraçarem por dever, que do mais humilde
estado, se acaso em tão nobre officio haver póde humildade,
lhes é permittido elevarem-se por virtudes, por façanhas,
e alcançar as primeiras distincções honorificas, e subir ás
mais altas graduações.
É a profissão das armas, sempre por necessidade, escas
samente retribuida em toda a parte. As privações hão de
ser sempre o seu apanagio ; a honra e a pobreza o seu des
tino !
Mas o estado deve, impõe-lh’o a consciencia e a grati
dão, livrar da miseria os que por largos annos vestiram o
qniforme glorioso do cidadão armado, amparando-o na ve
lhice, e assegurando-lhes um futux-o mais repousado e mais
feliz.
Uma lei previdente deve fixar o máximo do tempo de
serviço effectivo que é exigido ao militar. Expirado o praso,
embora o soldado esteja ainda valido e robusto, o paiztem
como obrigação proporcionar-lhe o ocio, que bem caro
comprou ; não deixando que o homem se inutilisé pelos
annos e pela enfennidade, para então lhe conceder como
esmola o que é de justiça se lhe dê como retribuição dos
seus serviços. Tem-se abusado muito em Portugal d’este
principio, principalmente o governo transacto, com o fim
de servir afilhados e proteger interesses menos licitos, com
grande prejuízo para a fazenda publica !
Não é doutrina nova a que acabámos de expender, nem
é pretensão exagerada a que patenteámos; tem ella funda
mento em factos que se tem dado em paizes onde seria
mente se cuida das cousas militares. Citaremos, como
exemplo, a Bélgica, onde, como complemento á lei do re
crutamento e no intuito de attenuar, denti'o dos limites
do possível, a injustiça relativa inherente ao serviço obri-

gatorio, foi promulgada uma lei especial, concedendo a todo
o militar que preencheu o seu termo de serviço, uma pen
são vitalicia, proporcionada ao tempo que serviu.
Quaesquer que sejam as limitações com que o legislador
estreite as ligações sociaes do soldado, o amor de familia
lia de ter sempre no coração d’este um logar junto ao amor
da patria, da familia e do dever. A lei deve ás familias
dos que hem serviram o seu paiz um amparo, na falta do
chefe. Ao estado cumpre adoptar como seus filhos aquelles
a quem o soldado lega, como único patrimonio, o seu no
me e a sua espada. È necessário que a lei fixe as regras
por que hão de conceder-se as pensões ás familias dos mi
litares. O favor, que tantas vezes tem distribuido as honras,
póde com maior damno ainda repartir ou negar o pão da
viuvez e da orphandade.
Durante a idade media não podia haver reformas, por
quanto a força militar consistia em exercitos feudaes, que
não tinham permanencia. Só depois que uma força propria
mente nacional e regular se constituiu nos estados da
Europa, e que as instituições militares se separaram das
civis, é que começaram a conceder-se as reformas, como
recompensa de bons e longos serviços.
Os principios geraes das reformas nos exercitos moder
nos são pouco mais ou menos os mesmos em todas as na
ções.
O alvará de 1790, que era um modelo n’este genero,
foi derogado pelo governo progressista na ultima vez que
esteve no poder, estabelecendo differentes tarifas para os
reformados, com grande injustiça para aquelles que tinham
feito as campanhas da liberdade, injustiça contra a qual
me revoltei no parlamento, conseguindo que fosse attenuada.
Um bom systema de reforma deve estar em harmonia
com as leis de recrutamento, educação geral dos povos e
constituição politica do paiz.
Os governos premeiam também com pensões, concedidas
ao militar benemérito ou á sua familia, os altos feitos ou
os bons serviços com que illustrou a sua carreira.
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Os títulos honoríficos são igualmente um meio de es
timular a nobre e legitima ambição dos militares, e de
premiar ou perpetuar os relevantes serviços prestados na
profissão das armas. Napoleão perpetuou a memoria das
grandes batalhas do imperio nos títulos com que distinguiu
os seus mais illustres generaes.
Entre nós D. Pedro IV procedeu da mesma forma.
*
A ordem de Aviz que, segundo o espirito e a letra do
alvará que a creou, só devia ser conferida a officiaes, sem
nota alguma, tem sido prodigalisada muitas vezes, por fa
vor dos ministros, a officiaes que tinham e teem notas nos
livros de matricula, e que estiveram na inactividade tempo
raria, em quanto outros de reconhecido mérito, sem nota
alguma, têem sido esquecidos!
A reforma da ordem de Aviz, aliás boa em algumas
disposições, estabeleceu rivalidades que é preciso acabar.
Das honras consagradas a coroar o mérito militar, tem
andado muitas vezes desigual e, porventura, iniqua a dis
tribuição, á falta de regras precisas e definidas que esta
beleçam a proporção entre o merecimento e a recompen
sa. Lastima-se entre nós a quasi total ausencia de similhante prescripção, contra o exemplo de todas as nações
cultas, onde a organisação militar define com justiça e pre
cisão os direitos e as obrigações do soldado. Muitas vezes
o favor e a fortuna podem tirar aos beneméritos a insignia
para ir ennobrecer o peito de quem menos a mereceu!
Após uma vida, em que os annos se contaram por ferimen
tos e galhardias militares, quantas vezes o veterano escon
derá comsigo no sepulchro a farda virgem de medalhas.
Pois que as ordens militares se instituíram e duraram
séculos com o encargo do serviço da guerra, agora que
essa tão gloriosa milicia christã não póde volver ao seu no
bilíssimo instituto, cumpre que as aproveitemos como

moeda para galardoar com justiça os que com as armas
servirem a patria, e áquelles que durante a paz lhe pres
taram serviços dignos de recompensas.
*

Mas em Portugal, antes da reforma de 1864, por um
simples despacho do ministro da guerra, foi suspensa a
lei rasoavel que ordenava que nenhum official podesse ser
promovido sem primeiro ser inspeccionado, principio muito
conveniente não só pelo lado económico, mas para con
servar as forças activas do exercito.
Esta violação foi devida a poder passar ao posto im
mediate um irmão do ministro, que estava incapaz de
todo o serviço, e que seria infallivelmente reformado se fosse
submettido ajunta de saúde.
Desde então começou-se a seguir um systema altamente
condemnavel, de que eu proprio fui victima.
A política influia no accesso rápido dos amigos do go
verno, obrigando os seus camaradas mais antigos a serem
reformados, embora o seu estado physico fosse bom !
Quantos exemplos eu não podia apresentar d’este inqua
lificável systema? Mas apresentarei só um muito caracte
rístico. Não desejo, com traços negros, carregar mais o
quadro das nossas miserias administrativas.
Um coronel em excellente estado de saude, intelligente
e probo, foi submettido a uma junta de saude, que o deu
por incapaz de serviço activo, sendo logo reformado!
\ O escándalo foi de tal ordem, que eu levantei a questão
na camai’a alta. Ia munido com tres attestados dos principaes medicos de Lisboa, sendo um d’elles o do assistente
do ministro da guerra, que provava que o proprio minis
tro tinha uma lesão cardiaca muito adiantada. Comtudo,
s. ex.a ainda estava na effectividade do exercito.
Lançou, como era de suppor, a responsabilidade á junta
militar, mas á vista das provas que eu tinha apresentado,
prometteu proceder com justiça. Mas a situação política
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mudou, não houve tal reparação, e continuou o mesmo
systema, mais aggravado, depois que subiu ao poder o ul
timo governo regenerador.
Muitos outros factos eu podia apresentar, alguns consti
tuindo graves injustiças relativas.
O systema tem continuado, e continuará provavelmente,
e por isso a verba dos reformados é enorme e assusta
dora.
A este processo, tão condemnavel, chama-se nos quar
téis, o processo do canudo, por onde pela pressão politica
ou por outros meios pouco dignos, se sopram para fora
dos quadros effectivos officiaes ainda em bom estado de
servir para dar logar a outros menos escrupulosos !
*

Voltando ainda ás recompensas honorificas: foram crea
das as ordens militares e medalhas de honra, destinadas
a perpetuar os assignalados feitos no campo de batalha, e
outros serviços no tempo de paz. Muitas vezes os governos
criam medalhas destinadas a galardoar esses serviços. Per
tencem á primeira categoria as medalhas portuguezas e as
britannicas da guerra peninsular, as de Montevideu, a que
foi instituida, creio, pelo Senhor D. Pedro V, e antes ou
tras pela Senhora D. Maria II, pelo Senhor D. Luiz I, e
últimamente pelo Senhor D. Carlos.

P A E T E III
Elem entos constitutivos
cio exercito
S u m m a r i o : Estado maior general — Corpo do estado maior—-Cor
po de engenheria — Artilheria — Cavallaria — Infantería.

Estado inaior general
O seu quadro nao póde deixar de ser o actual com pe
quena differença, em harmonia com as duas prescripções
estabelecidas na lei de 1884, uma relativa á suppressão
do posto de marechal do exercito em tempo de paz, a ou
tra com relação ao generalato por amas, da minha inicia
tiva. A primeira satisfaz á indicação económica ; a segunda
realisa um accesso equitativo, diminuindo dois generaos de
divisão e augmentando dois de brigada.
E de grande vantagem que em todas as armas haja
offieiaes generaes nas proporçSes exigidas pelas necessida
des da guerra. Com este intuito consignamos os mesmos
principios no projecto de lei que tivemos a honra de apre
sentar na camara dos senhores deputados, ácerca da reorganisação da força publica.
É obvio que o commandante de uma brigada de infan
tería, por exemplo, por mais ¿Ilustrado que seja, se não
tiver feito tirocinio n’esta arma, difícilmente a poderá
commandar com aquella pericia que só se adquire com a
pratica de muitos annos. Este argumento póde, pelas mes
mas rasões, applicar-se ás outras armas.
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Um general, para estar á altura da sua elevada missão,
deve considerar-se familiarisado com a historia militar, com
a geographia e topographia do paiz, com a estrategia, com
a grande tactica, além da tactica elementar das. differen
tes armas.'
No commando dos corpos do exercito a sua responsabi
lidade deve estar a par da sua illustração. O genio é raro ;
e felizes as nações que, no momento do perigo, podem
contar com um general que possua este attributo raro
que foi o condão de Alexandre, Cesar, Frederico e Na
poleão.
A intelligencia e a força moral elevam a força numérica
dos exercitos, fazendo-os praticar acções heroicas, como
as que os contemporâneos admiram no genio do marechal
Saldanha.
Entre as qualidades moraes que devem possuir os generaes são muito apreciáveis : a percepção rapida, a decisão
prompta, a execução audaz. Napoleão possuia em alto
grau estas qualidades. Sem ellas, sem a tenacidade em
que era notável, nem teria ganho a batalha de Marengo. A
irresolução é um dos peiores defeitos que póde ter um
general.
Não são menos necessárias as qualidades physicas que
se exigem aos generaos. Consistem ellas n’um relancear
de olhos prompto e seguro, n’um inalterável sangue frio e
n’uma vigorosa robustez : são estes os attributos que efficazmente concorrem para o bom éxito das batalhas. Napo
leão, Massena, o marechal Saldanha e outros possuiam em
subido grau a faculdade de ver bem e rapidamente. Este
dote, comquanto seja ingénito, póde, comtudo, aperfeiçoarse com a experiencia.
Os erros commettidos em Fontenoy foram certamente
devidos ao mau estado de saude do marechal de Saxe.
A campanha da Russia, talvez, não fosse tão desastrosa
para Napoleão, se a doença não tivesse debilitado de al
gum modo as poderosas faculdades de tão insigne guer
reiro.
O general que tiver todas as qualidades moraes e phy-
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sicas que acabámos de enumerar, póde considerar-se á
altura da sua elevada missão, da qual muitas vezes depende
a sorte das nações.
*

Os exames theoricos e práticos que se exigem em Portu
gal ao coronel para ser promovido a general de brigada
são deficientes e inúteis.
Deviam consistir, para serem proficuos, n’um exame
tbeorico e outro pratico. O theorico devia constar d’uma
dissertação sobre grande táctica e estrategia, e outros
principios fundamentaes da guerra, tirado á sorte, e escripto perante um jury de generaes, com assistência sem
voto dos lentes da escola do exercito, que leccionarem os
mesmos principios.
E de um exame pratico com uma brigada mixta, sobre
a táctica das tres armas combinadas e sobre as operações
secundarias da guerra. O jury d’este exame seria com
posto de um general de cada uma das armas e do comman
dante do corpo de estado maior.

Corpo de estado maior
Não se póde contestar que o corpo de estado maior, pe
los variados, ditficeis e importantes serviços que tem a des
empenhar, tanto na paz como na guerra, não é um dos ele
mentos mais essenciaes dos exercitos modernos.
Desde a sua instituição entre nós não se attendee, como
era para desejar, ao importante fim a que é destinado. A
imitação da organisação da arma do engenheria, deu-se a
este corpo uma feição de tal natureza que, assim pelo
curso de estudos que constituem uma das habilitações
previas, como pela applicaçâo d’esses estudos, parece ter
se querido antes ampliar aquella arma, do que preparar
auxiliadores experimentados para os generaes comman
dantes do exercito, das divisões e das brigadas, facilitando
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aos officiaes de estado maior, por um aturado e bem
dirigido tirocinio nos quartéis generaes e nos trabalhos
de campo, os meios de se familiarisarem com os muitos
e variados serviços que estão a seu cargo immediato, e
os tornam aptos a desempenhar-se de funcções importan
tes.
A instrucçâo dos candidatos ao corpo de estado maior
deveria ser menos theorica, e o serviço dos officiaes mais
ligado ás tropas, a fim de se familiarisarem com todas as
especialidades de organisação, instrucção, disciplina e ad
ministração dos corpos.
Se se attendesse bem ao importante encargo que, tanto
na paz como na guerra, a sciencia militar impõe aos ofciaes de estado maior, parece-nos que diversa organisação
se teria dado a este corpo, tornando-o aberto e accessivel
a todas as aspirações.
Se os generaes são considerados os motores da machina
destinada a operar movimentos militares, é claro que os
officiaes de estado maior são, para completer o simile, re
putados orgâos transmissores d’esse movimento.
O germen d’este importante corpo dos exercitos mo
dernos appareceu em Portugal em 1640. Foi coevo da res
tauração nacional; mas ficou atrophiado por invejas mal
cabidas. Chamaram-lhe primeira plana da corte, tal era a
importancia que tinha conquistado !
Todavia foi extincto no principio d’este século.
A Austria deve essa tão util instituição ao illustre ma
rechal de Lescy. A Russia não tardou em seguir o exemplo
d’aquella nação. Frederico II reconheceu a grande impor
tancia d’este corpo, e instituiu-o no fim da guerra dos sete
annos. Em França creou-se também em 1766 um corpo
de estado maior, dando-se-lhe em 1790 melhor organisação que, aliás, não foi duradoura. A sua falta, porém, não
se tornou muito sensivel nas guerras da revolução e do
imperio, em que, por circumstancias hoje devidamente es
tudadas, as cohortes francezas, levando de vencida exer
citos veteranos da Europa, hastearam a bandeira tricolor
em quasi todas as capitaes do velho mundo. Mas, passado
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o tempo das conquistas, começou a sentir-se a falta de
bons officiaes de estado maior, a ponto de Napoleão se las
timar, na occasião do revez de Leipzig, por contar, no seu
estado maior, officiaes de execução e coragem, mas faltos
dos conhecimentos especiaes necessários para o desempe
nho cabal dos serviços da guerra.
Depois das immortaes campanhas d’aquelle grande ge
nio militar, a França restabeleceu definitivamente em 1818
o corpo de estado maior, convenientemente instruido.
Todas as outras naçòes seguiram o exemplo da nação
guerreira por excellencia; e, hoje, em todas ellas, este
corpo scientifico tem attingido um grau de perfeição tal,
que um exercito, por mais bem organisado e aguerrido que
seja, difficilmente poderá obter vantagens reaes contra outro,
mesmo em circumstancias desfavoráveis, se não for bem diri
gido por este grande motor dos exercitos modernos.
Em Portugal, só em 1834 se comprehendeu a necessi
dade de crear definitivamente um corpo de estado maior,
determinando-se mais tarde as habilitações que deviam ter
os seus officiaes. Infelizmente, parou aqui essa idéa refor
madora, devida á illustração e iniciativa do nobre marquez
de Sá da Bandeira.
No nosso paiz, o corpo de estado maior continúa a vi
ver atrophiado. Cumpre reanimal-o.
A importancia d’este corpo está exuberantemente de
monstrada pelo estudo das campanhas do presente século,
e especialmente das duas mais notáveis : a da Austria con
tra a Prussia e a da Allemanha contra a França.
Um bom estado maior tem a vantagem de ser mais dura
douro que o genio de um só homem. Conserva a tradição
c é a melhor salvaguarda do exercito. E para elle o que
um ministro hábil é para o estado. Previne e remedeia as
faltas de um general menos hábil e perito nas operaçSes
da guerra.
Se aos generaes se exigem taes qualidades physicas e
moraes para estarem á altura da sua alta missão, com quanto
maior rasão não podem prescindir d’ellas os officiaes de es
tado maior.
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Um hábil official de estado maior deve possuir conheci
mentos geraes da táctica das differentes armas, e de todas
as partes que compõem a sciencia da guerra; conhecer
sufficientemente a historia, a legislação e administração mi
litar do seu paiz; ser intrepido, expedito, valente, estu
dioso, tão infatigável a cavallo como no gabinete, tão co
nhecedor da historia patria como da estrangeira.
Por todas estas rasões, primorosamente expostas por Labaume, concordamos com as idéas de alguns dos nossos il
lustres camaradas, que são as mesmas adoptadas pela Allemanha e exaradas também no excellente livro do sr. Brialmont. Aconselhamos, porém, a reforma immediata d’este cor
po, obedecendo a taes principios, com diminuição do quadro.
As perturbações que se allegam não devem prejudicar os
salutares principios que devem resultar da sua melhore econó
mica organisaçâo.

Corpo de engeulieria

Este corpo tem também importantes fnncções a desem
penhar na paz c na guerra.
Deve compor-se de um estado maior e de tropas de in
fantería, organisadas n’um só regimento de tres batalhões,
cujos soldados devem ser, na maior parte, artifices.
Os officiaes de engenheria devem ter uma vasta instrucção militar, e, embora menos variada que a dos officiaes
de estado maior, não deve ser de certo menos scientifica.
Ao engenheiro não se torna tão necessário, como ao official
de estado maior, o conhecimento da tactica especial das
tres armas.
Entre os homens que mais illustraram esta arma citare
mos : Navarre, Colonne, Saint Miehelli, Capronne, Serré,
Sully, Errard de Barle-Duc, Claude de Chatillon, Duvignau, Cohornetive, e, principalmente, Vauban, Corinantaigne, Montalembert e Brunière.
Em Portugal foi o corpo de engenheiros organisado em
1812, podendo ufanar-se de contar officiaes tambem illus
tres como Silva Costa, Neves Franco, Celestino Soares,
Folque, Sá da Bandeira e Dias Cardoso (em primeiro logar).
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As attributes geraes d’esta arma sao exclusivamente
militares em todos os paizes da Europa.
Entre nés, poróm, quasi dois terços do corpo de enge
nheiros empregam-se, em tempo de paz, nas obras publi
cas. E um systema económico até certo ponto acceitavel.
Os engenheiros milhares devem estar habilitados para :
1. ° Todos os trabalhos de fortificação permanente, con
strucção e reparação de quartéis, corpos de guarnição, of
ficines, armazéns, etc.
2 . ° Construcção das obras de fortificação passageira;
3. ° Construcção e reparo das estradas e caminhos de
feiTo, na abertura das passagens, e em todos os trabalhos
que podem servir para facilitar a marcha das tropas;
4. ° Construcção, em campanha, de pontes que é possivel construir com os materiaes das proprias localidades onde
se faz a guerra ;
5. ° Diversos trabalhos que exigem a defeza e ataque das
praças, e reconhecimentos preparatorios que é preciso fa
zer para este fim.
Em campanha, a cada divisão de infantería, deve ser
aggregada, pela menos, uma companhia de sapadores com
todos os utensilios e ferramentas necessários para o seu
serviço especial. Além das companhias de sapadores deve
haver companhias de mineiros, de ponteneiros e de telegraphistas.
Todas estas companhias deyem ser adestradas nas prin
cipaes manobras de infantería e em alguns exercícios gymnasticos.
Estas tropas, em caso de necessidade, são excellentes
para disputar uma posição e combater no meio de obstácu
los ; mas, para não serem distrahidas da sua missão es
pecial, raras vezes se empregam em combate como infan
tería.
Parece nos exagerado para as necessidades da guerra o
quadi-o actual d’este corpo. 30 officiaes superiores para 40
capitães são de mais.
A artilheria, arma que tem adquirido grande importan
cia na guerra, é entre nés deficientissima. Tem apenas 47

officiaes superiores para 84 capitães. É por isso que o co
ronel mais moderno d’esta arma que assentou praça em
1870, subiu rapidamente a este posto!
Eis mais um inconveniente da organisação de 1884 que
estabeleceu tal desigualdade entre estas duas armas.
A guerra peninsular foi feita brilhantemente pelo exer
cito portuguez, tendo o seu corpo de engenheria uma or
ganisação mais modesta, e quando não havia corpo do es
tado maior, desempenhando aquelle importantes funcções
d’este.

Arlillicria

Os exercitos seriam só constituidos de artilheria se esta
arma podesse ser transportada a todos os accidentes do
terreno.
Bastava esta vantagem incontestável para demonstrar
a sua importancia.
Julgámos sufficients invocar os exemplos de toda a Eu
ropa, para demonstrar a necessidade de augmentar o nu
mero de baterias.
Sem remontar ás immortaes campanhas de Napoleão I,
bastará procurar exemplos na batalha de Sadowa e na re
cente guerra franco-prussiana.
Os successivos progressos introduzidos na artilheria, a
certeza e efficacia de seus fogos a grandes distancias, a
maior mobilidade das baterias de campanha, a cavallo, e
de montanha, o emprego simultaneo de um crescido nume
ro de bocas de fogo, são sobejos motivos para elevar esta
arma ás condições referidas. Se ella podesse ir a todos os
terrenos, seria, sem contestação, a única arma dos exer
citos modernos.
O seu material tem soffrido notáveis aperfeiçoamentos,
a que é preciso attender.
As nações de segunda ordem devem ser extremamente
cautelosas em preparar, durante a paz, todo o material de
guerra de seus exercitos. No momento de perigo, carecem
ellas de empregar todos os seus recursos e esforços ; mas,
pelas condições da sua pequenez, não podem contar com

os improvisos da industria a que recorreu com éxito admi
rável a America do norte, na pugna fratricida que assom
brou a Europa, pela energia e perseverança que patenteou
aquelle povo excepcional.
Nào contribue menos para propormos o augmento das
bocas de fogo o principio scientifico, geralmente admittido,
que limita o seu numero a 4 ou 5 por 1:000 homens; o que,
sem prejudicar o serviço da artilheria de guarnição, facilita
o montar de prompto no estado de guerra 300 peças de
campanha a cavallo e de montanha, limitando-se o numero
d’estas ultimas ao estrictamente determinado pelas conve
niencias do seu emprego especial.
Quanto aos principios constitutivos d’esta arma que de
sejaríamos comprehendesse tres baterias a cavallo, se não
tivessemos de attender á despeza, tambem adoptaríamos a
proposta da sub commissâo superior de guerra, que mani
festa estudo profundo e digno de elogio sobre o assumpto.
Será elevada a despeza, mas com proficuo resultado.
A sua instrucção pratica continuaria a ser ministrada
pela escola do polygono de Vendas Novas, do cuja frequên
cia se tem auferido resultados satisfactorios. Não nos po
demos dispensar de fazer sentir que de dia para dia se
torna mais sensivel a difficuldade de encontrar individuos
habilitados para exercerem as funcçSes de officiaes infe
riores nos corpos de artilheria.
Os estudos que constituem o curso d’esta arma, fechamlhes a porta do accesso a official, estabelecendo-se, assim,
uma grande desigualdade entre elles e os seus camaradas
de cavallaria e infantería. Para fazer desapparecer esta
diflerença de interesses e para alimentar nobres aspiraçSes
n’uma classe tão util, e hoje tão desprotegida, parece-nos
que seria de equidade e de justiça que os poderes do es
tado, prestando ao assumpto a attenção que elle merece,
melhorassem a sorte dos sargentos dos corpos de artilhe
ria.
O seu curso secundario, theorico e pratico, não obstante
ter sido muito rasoavelmente organisado pelo decreto com
força de lei de 13 de dezembro de 1869, consta-nos estar
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descurado. Finalmente, uma arma que nos modernos tem
pos tem subido consideravelmente de importancia, e que
tem entre nós a grande vantagem de possuir muitos officiaes distinctes e moços, é susceptivel de attingir mais
elevado grau de perfeição. Importa não desaproveitar tão
valiosos elementos.

Cavallaria

A cavallaria, apesar de não ser já considerada aquella
arma terrivel da antiguidade, é destinada ainda a desem
penhar importantes funeções, principalmente na guerra.
Se os modernos aperfeiçoamentos nas armas de fogo
têem augmentado prodigiosamente os seus meios destrui
dores; se a velocidade inicial dos projecteis, a rapidez e
certeza dos fogos diminuíram a importancia do choque da
cavallaria, principalmente da pesada; se dosappareceram
as massas, e o combate pelo choque entre duas cavallarias
se tornou hoje mais raro ainda do que o choque á bayo
neta entre duas infanterías, não é isso por certo rasão bas
tante para se condemnar uma arma que encerra outros
valiosos recursos, nem para trazer de novo á téla da dis
cussão a materia que, ha um século, debateram Boussanele e Folard.
A arma por Napoleão considerada o oculo de ver ao
longe do general, o prolongamento de seus braços, a aza
que fende o espaço, nunca ha de perder a sua importancia.
Ainda que reduzíssemos a isto a acçâo da cavallaria, fi
caria assaz justificada a sua conveniencia; mas, se attendermos a que só ella póde fazer reconhecimentos a gran
des distancias, vigiar constantemente os movimentos do
inimigo, impedir as surprezas, proteger a infantería e artilheria, velar pela segurança do exercito, fazer marchas
rapidas, fornecer esclarecimentos ao general em chefe; se
considerarmos que é também a cavallaria que preenche na
linha de batalha os grandes intervallos, algumas vezes
abertos entre as grandes unidades tácticas, obstando assim
a que o inimigo envolva qualquer das alas ; se ponderar
mos ainda que ó a mesma arma que nos assédios, prinei-

pálmente das grandes praças de guerra, mantem as communicações entre os diversos corpos de exercito, impede
a entrada de mantimentos e de munições na praça sitiada,
e intercepta as relações d’esta com o exterior, emquanto
a infantería e a artilheria se conservam em massas, occupando as posições convenientes para repellir as sortidas
dos sitiados, reconhecendo-se então a immensa utilidade da
cavallaria nas operações da guerra.
As rasões com que se tem pretendido amesquinhar a
importancia d’esta arma, poderão diminuir o seu brilho,
mas nunca attenuar o seu valor. Ao contrario, os funda
mentos da sua pretendida decadencia, apregoados pelos
seus detractores, elevam a sua importancia. Com effeito,
se a cavallaria tem muitas vezes de operar como corpo
independente e fazer parte das divisões ou brigadas, pro
tegendo os movimentos da infantería, ó claro que carece
de maior mobilidade, de instrucção mais aprimorada e de
mais independencia.
Apesar de não podermos ter cavallaria muito numerosa
pelas grandes despezas da sua sustentação, e de não de
mandar a topograpbia do nosso paiz o emprego d’esta ar
ma em maior escala, e conforme os preceitos da sciencia,
entendemos que deve ser diminuido o numero de corpos
na projectada organisação.
Julgámos conveniente reduzir os dez regimentos da or
ganisação de 1884 a tres de lanceiros, tres de caçadores
e um de guias, constituidos em tres esquadrões no tempo
de paz e cinco no tempo de guerra, com excepção do
ultimo.
A organisação por esquadrões ó adoptada em todos os
paizes da Europa, e nada justificaria a organisação por
companhias.
O esquadrão activo constaria de quarenta e oito filas,
além das reservas apeadas, dos officiaes inferiores, clarins
e ferradores. Os esquadrões de reserva teriam apenas o
quadro indispensável para o fim a que se destinam, que con
siste em instruir os soldados e os cavallos novos, a fim
de serem mobilisados facilmente.
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Por este systema, continuando o contingente annual a
ser decretado em relação a 30:000 praças de prêt, e sendo
preenchido com regularidade, não só o esquadrão teria
sempre um numero de tilas promptas, superiores a 36,
mas também a reserva ficaria habilitada a ministrar o nu
mero de praças necessário, para elevar rapidamente os
corpos d’esta arma ao estado de guerra.
Tem alguns exercitos um corpo de guias, cuja creação
foi devida a Bessierès por indicação de Bonaparte. É este
corpo destinado a fornecer as escoltas e ordenanças dos
generaes, bem como a proteger as marchas de flanco e a
acompanhar a artilheria, quando muda de posição.
Parece-nos conveniente estabelecer um corpo que, sa
tisfazendo ¿quelles impreteriveis serviços, evite o enfra
quecimento dos esquadrões, fazendo que possam operar
com todo o seu effectivo, quer como cavallaria divisiona
ria, quer como cavallaria independente.
Os esquadrões dos outros corpos, comprehendendo os de
reserva, mobilisado, seriam elevados á força de 160 ho
mens, incluindo os officines, e de 140 cavallos. Esta ele
vação permittiria ter 60 filas, constando cada regimento
de 823 homens e 729 cavallos, e apresentando a cavalla
ria 5:000 cavallos no estado de guerra. Deve adoptar-se
como unidade tactica e administrativa o esquadrão. A com
panhia n’esta arma é uma subdivisão demasiadamente pe
quena para administrar e para combater; e, quando for
ma esquadrão com outra, falta-lhe o chefe natural, cuja
preponderancia deve influir no espirito dos soldados.
Alguns militares illustres até sustentam a conveniencia
de uma nova entidade na hierarchia militar, denominada—
chefe de esquadrão — immediatamente inferior á de ma
jor.
A nossa cavallaria resente-se da falta de instrucção re
gular e uniforme, que só é possível adquirir em escola es
pecial, que forme instructores e ministre aos officiaes in
feriores os conhecimentos que lhes são indispensáveis.
Parece-nos acceitavel esta reforma da cavallaria, mais
conforme aos principios scientificos adoptados nas outras
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nações. E aproveitamos a oecasiâo de aconselharmos para
os corpos de caçadores a cavallo a clavina inventada nos
Estados Unidos da America do Norte, que nos parece su
perior á Winchester repeting, modelo de 1873. Aquella
arma de fogo, segundo as apreciações que lemos nos jornaes militares d’aquella grande nação, tem vantagens in
contestáveis sobre todas as outras da mesma natureza.
A remonta é um dos elementos essenciaes da organisação da cavallaria. Para que se possa realisar nas condições
convenientes é preciso que dentro do paiz se encontre o
numero sufficiente de cavallos, com as qualidades requeri
das para as duas especies de cavallaria do nosso exer
cito—-cavallaria ligeira e cavallaria de linha.
A primeira, destinada á acção individual na maioria dos
casos, e também ao combate segundo os preceitos da orde
nança, requer cavallos que á robustez e vigor reúnam bas
tante agilidade. A segunda, destinada a supprir a prece
dente, com especialidade no combate á arma branca, exige
cavallos mais corpulentos, igualmente robustos, posto que
menos ageis. Muitas causas têem concorrido para a deca
dencia da industria cavallar do nosso paiz. As principaes,
a nosso ver, são a extrema subdivisão da propriedade rus
tica, que não permitte os grandes emprehendimentos d’este
genero, e o desenvolvimento progressivo da nossa viação
accelerada, que diminue as viagens vehiculares.
Só o governo, como comprador em larga escala e com os
recursos de que dispõe, póde, pela adopção de providen
cias acertadas, dar vida a este importante ramo de indus
tria, com o que muito lucraria o paiz, ainda considerando
a questão sob o aspecto financeiro e económico.
Os meios de conseguir isto seriam :
1. ° Tornar a venda fácil e vantajosa ao creador e pro
ductor, continuando a remontar o exercito nos mercados,
e não contratando o fornecimento com um só individuo.
2. ° Fixar por districtos os typos do cavallo de guerra,
o que augmentaría necessariamente a producção do ca
vado de tiro mais ligeiro nos pontos que mais se prestam
ao seu desenvolvimento. Grande parte das sommas que
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todos os annos sáem para o estrangeiro pela compra de
cavados, ficaria em Portugal; e a artillieria,-pelo menos
a ligeira, poderia substituir nas baterias respectivas o gado
muar pelo cavallar, o que seria de grande vantagem para
a mobilidade das baterias a cavado d’esta arma.
3. ° Estabelecer concursos annuaes em que se concedam
premios á maior quantidade e melhor qualidade dos typos
assignados a cada districto hippico, excluidos os tÿpos di
versos, emquanto não constituíssem raça local, a fim de
evitar as sophisticações, como em 1874 aconsediava officialmente e muito bem o dlustrado coronel Salgado.
4. ° Crear pessoal habilitado para o serviço da remonta,
e ligar intimamente este serviço com a industria particu
lar, não só para que, formando-se o registo em cada dis
tricto hippico, o governo soubesse sempre qual a quanti
dade e qualidade dos cavados com que podia contar para
as remontas do exercito, como também para influir no me
lhoramento das raças cavallares pelos ensinamentos da
sciencia e da experiencia.
Tem sido este um dos systemas adoptados por algumas
nações da Europa, especialmente pela França, que d’elle
tem obtido resultados satisfactorios, como assegura SaintAnge no seu excedente livro de hippologia.

Infantería
De todos os elementos que entram na composição dos
exercitos é, sem duvida, a infantería o que forma a sua base
principal e constitue a sua força preeminente. Não emittimos uma opinião singular. A historia das guerras antigas
e modernas demonstra com toda a evidencia que os maio
res triumphos militares têem sido devidos á boa organisação d’esta arma.
A infantería de Turenne, de Frederico, de Napoleão,
concorreram poderosamente para as victorias d’estes gran
des vultos militares. Os adiados não teriam vencido a ba
talha de Waterloo, se não fôra a firmeza da sua infante
ría, principalmente a da ingleza. Durante um dia inteiro,
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defendeu o terreno palmo a palmo, e, resistindo ás impe
tuosas cargas dos esquadrões francezes, manteve a victo
ria indecisa até á chegada opportuna das forças comman
dadas por Blücher, cujos batalhões, depois de repetidas
vezes batidos por Napoleão, poderam ainda defrontal-o
para vibrarem ao audaz general o golpe mortal. A histo
ria militar do paiz também não é esteril em exemplos similhantes.
Já n’este século a intrepida infantería portugueza, ao
lado dos inabalaveis regimentos inglezes na peninsula, e a
par dos irresistíveis batalhões francezes nas guerras do
primeiro imperio, contribuiu para mais de uma assignalada
victoria. Ainda nas recentes campanhas não perdeu a in
fantería a sua preponderancia nos exercitos, apesar do
aperfeiçoamento a que têem chegado as outras armas, com
especialidade na artilheria.
Se algumas nações adquiriram celebridade guerreira
pela sua infantería, outras houve que deveram a sua ruina
á total decadencia d’esta arma. De qualquer modo nos
mostra a historia a importancia universal do elemento que
constitue a principal força dos exercitos.
A maioria das nações têem seguido o velho axioma —
que, á proporção que uma deseoberta scientifica ou um
melhoramento importante se introduz na arte de comba
ter, se torna preciso alterar a táctica das diversas armas
e harmonisar os differentes elementos constitutivos do
exercito com esses melhoramentos e descobertas.
Portugal é talvez a única nação que não tem attendido
a tão judicioso conselho, principalmente no que respeita á
sua infantería. A organisação d’esta arma não se recommenda nem pelos principios scientificos e económicos, nem
pela rapidez da sua mobilisação.
A solução de tão importante problema é realmente difficil. Convirá conservar a infantería de linha e a ligeira?
Será possivel prescindir da infantería de linha, attendendo
a que a configuração accidentada do nosso terreno e a na
tureza da guerra que nos cumpre fazer, exigem forças
mais avultadas de caçadores?
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A primeira vista afigura-se preferível a fusão das duas
especies d’esta arma, adaptando-se aos fins geraes de toda
ella; mas o exame demorado dos factos depressa nos de
monstra a impossibilidade pratica de um tal systema.
A maior difficuldade da organisação da infantería con
siste na sua força numérica. A excessiva agglomeração de
individuos, forçosamente diversos na intelligencia, na in
dole e na aptidão pliysica, torna difficilimo o seu ensino
homogéneo e completo.
O soldado de infantería ligeira, tendo quasi sempre de
combater em ordem extensa, de executar as evoluções da
ordenança a passo accelerado, de fazer marchas rapidas
com mais frequência do que o seu camarada de infantería
de linha, carece mais do que este, a quem se exige ser
viço menos violento, de receber uma educação aprimora
da, quanto á precisão do tiro, esgrima de bayoneta, cele
ridade do movimento e serviço de postos avançados, o que
tudo requer percepção prompta, agilidade e robustez fóra
do commum.
Não existindo estas faculdades, no maior numero, é mis
ter organisar, com a pequena parte que possue estes do
tes, um numero limitado de batalhões que possam supprir
as deficiencias da infantería em geral.
As mesmas diíficuldades que se encontram nas praças
de prêt notam-se nos officiaes que têem de as instruir e
commandar, pois que muitos d’elles, que poderiam ainda
prestar excellente serviço, não supportam o serviço violento
e aturado, que ó inherente á mobilisação das tropas ligeiras.
Cumpre augmentar quanto possível a força d’estas tro
pas, cedendo ás exigencias actuaes da sciencia da guerra,
que tão notáveis alterações tem realisado na arte de com
bater, dando ao soldado iniciativa nos proprios actos,
destreza nos movimentos e pericia no tiro.
A infantería ligeira, reunindo os predicados que lhe são
essenciaes, póde não só operar como infantería de linha,
mas ainda ser considerada, em consequência dos aperfei
çoamentos modernamente introduzidos nas armas de fogo,
uma especie de artilheria portátil, por isso que, da com
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binação táctica com esta arma, é-lhe possível entrar van
tajosamente em combate a maiores distancias.
A difficuldade, porém, da sua instrucção, junta á consi
deração de ser Portugal a primeira nação que cmprehendia este progresso na base fundamental do seu exercito,
decidiram-nos a adoptar uma organisação em que a infan
tería ligeira entre por l/z da de linha.
Suppondo que, em caso de guerra, poderemos, mobilisando a reserva, elevar o exercito até á força de 60 a
70:000 homens, e que a infantería entrava a 50:000, no seu
conjuncto, afigura-se-nos que, sem descurar os interesses
da paz e esquecer a eventualidade da guerra, não haverá
difficuldade em se organisai- economicamente esta arma
em 24 regimentos de 2 batalhões em tempo de paz, e 3
em tempo de guerra, sendo o l.° de infantería ligeira (per
manente) ou caçadores, distinguindo-se no grande e pe
queno uniforme por qualquer distinctivo.
O batalhão, tanto de caçadores como de infantería de
linha, constaria de 4 companhias, com 70 a 80 filas no
numero das quaes se contariam 4 de sapadores.
Os estados maiores e os estados menores dos regimen
tos da infantería seriam formados por modo a permittir
a separação das suas unidades tácticas, sem inconveniente
para a instrucção, regimen e administração dos corpos.
Os batalhões de infantería não devem ser inferiores a
500 homens, sempre com a precisa elasticidade para facil
mente na transição para o estado de guerra, e com a força
sufficiente, sem prejuizo da instrucção, da disciplina e
do espirito militar, poderem satisfazer aos multíplices
e variados serviços do exercito durante a guerra. Tanto
os batalhões como as companhias, constituidas nas condi
ções indicadas, apresentam a vantagem de poderem rece
ber maior mobilidade e de serem facilmente abrangidas
pelo relancear de olhos dos seus commandantes, os quaes
terão mais facilidade de attender a todos os pormenores
do serviço e da administração, de fazer observar os regu
lamentos, de prover á instrucção e de conhecer pessoal
mente os soldados. E importantíssima esta vantagem, es-
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pecialmente em tempo de guerra, e nos exercitos em que
o soldado permanece pouco tempo nas fileiras.
As unidades tácticas da infantería, na força que indi
cámos, são mais proprias para constituirem 3 divisões com
postas de 4 brigadas de cerca de 4:000 homens, satisfa
zendo, com a artilheria e cavallaria competente, a todos
os preceitos da grande tactica.
É a quanto podemos aspirar. Suppôr outra cousa é uma
illusão para lhe não chamar uma utopia, ou um egoismo.
Lisonjeio-me de que todos os meus illustres camaradas
são bastante patriotas e dotados dos sentimentos pró
prios da suanobre profissão, para não anteporem, por ephe
meras e insustentáveis vantagens, resistencias a uma fatal
reorganisação do exercito, económica, proficua e racional,
se por ventura a que proponho, nas gravíssimas circumstancias financeiras em que se encontra o paiz, merecesse uma
tal qualificação.

PARTE IV

Alvitres económicos
: Administração militar—Guarda fiscal—Divisões territoriaes — Praças de guerra — Supremo tribunal e conselhos de
guerra— Organisaçâo da reserva — Conclusão da memoria.

S u m m a r io

Administração militar
A historia offerece-nos poucos documentos ácerca do que
era na antiguidade a administração militar ; mas, em com
pensação, as guerras contemporáneas, e principalmente a
de 1870 entre a França e a Allemanha, deixou-nos fa
ctos bem característicos e dignos da maior attenção. A
França deveu grande parte dos seus infortunios á sua má
administração militar, emquanto que a Allemanha deveu
as suas victorias, precisamente, ao principio opposto.
Nem um só botão faltava ao exercito francez, dizia ufano
o ministro da guerra n’aquella epocha, tão notável em decepções inesperadas. Fatal illusâo que encobria o que so
brava aos exercitos do futuro imperio !
A administração militar foi sempre uma das mais impor
tantes attribuições de quem dirige o destino dos exercitos.
Se a primeira é o commando, a segunda é incontestavel
mente a administração. Uma completa a outra.
È d’ahi que deriva toda a acção efficaz dos exercitos.
Os principios geraes em que se funda a administração
militar pouco differem em todos os paizes ; variam simples
mente os systemas.
E como uma machina que se for mal construida, torna
se lenta nos seus movimentos e tardia pelos seus attritos.
Nos exercitos do imperio allemão funcciona ella sem

essas imperfeições. O seu combustível não é desperdiçado
e é n’elle que consiste, na nossa humilde opinião, o segredo
económico da reorganisaçfio de um dos primeiros elementos.
Julgámos, pois, de grande conveniencia o estudo maduro
sobre o assumpto.
É na administração militar do nosso paiz que se funda
principalmente a regeneração do exercito.
Seria longo e fastidioso tratar largamente d’este impor
tante objecto; mas para se fazer idéa de quanto elle é
defeituoso em Portugal, bastará apresentar á analyse do
publico o processo seguido nas forragens.
E característica esta comparação.
Referindo-me á boa administração da companhia dos ca
minhos de ferro americanos, anterior a 1893, quando era
director o nosso prezado, nobre o intelligente amigo o sr.
dr. Duarte Augusto de Abrantes Bizarro, temos :
Preço medio da ração do gado da companhia americana
dos carris de ferro de Lisboa, desde 1875 a 1892 :
1875 .....................................................................
1876 .....................................................................
1877 .....................................................................
1878 ...................................................................
1879 .....................................................................
1880 ...................................................................
1881 .....................................................................
1882 .................................................,.................
1883 .....................................................................
1884 ...................................................................
1885 ...................................................................
1886 ...................................................................
1887 .....................................................................
1888 ...................................................................
1889 .....................................................................
1890 ...................................................................
1891 .....................................................................
1892 ...................................................................

Réis

281
259
243
253,05
238,09
245,88
268,236
337,324
297,135
252,222
260,827
266,797
262,206
274,263
272,67
301,854
326,869
331,775
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Composição e preço medio de uma ração em 1888 :
Kilog.

Aveia...................................................
Cevada...............................................
Fava...................................................
Feno...................................................
Milho...................................................
Palha...................................................
Verde.................................................

2:212
1:333
2:167
0:325
0:305
4:635
1:234
12:111

Resumo :
Grão................................................... 6:017
Palha, fono e verde........................... 6:094
12:111

Valor
—
Réis

630725
450353
900257
40463
110603
530249
50613
2740263
2100938
630325
2740263

E na administração de iguaes vias de communicação em
Paris a economia ainda é mais considerável.
Pois no nosso exercito as forragens custam mais caras,
como já demonstrei! Não será isto uma prova da má
administração em que se encontra o exercito? Eu já pro
vei no parlamento que o custo do papel para requisição
de uma vassoura era superior á propria vassoura !
Na camara dos senhores deputados, dois dos seus illus
tres membros, referiram-se em 1893 ás rações de pão dos
soldados, provando que a economia no pão para as praças
d’aquella epocha podia ser de 15 réis por praça.
Mas o mais extraordinario é o que se passou na segun
da divisão militar. Ha ali excellente feijão de varias qua
lidades, cujos preços não excediam 500 a 600 réis por al
queire. Pois para fazer o rancho nos corpos estacionados
na mesma divisão, mandavam, n’essa epocha, de Lisboa
grão de bico a 10500 réis o alqueire!
Eis como está, ou como estava, a administração militar
do nosso exercito, e uma das razões por que custa ao paiz
a enorme verba de cerca de 6:000 contos de réis ! Incrivel.
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Muitos outros factos podia eu apresentar n’esta memo
ria para provar a necessidade de uma radical reforma na
administração militar, onde ha empregados, aliás, muito di
gnos.
E preciso, porém, que se fulmine o terrível syndicate,
que ha muito se apoderou do ministerio da guerra, segundo
se conta.
*
Quando foi ministro da guerra o illustre general Couceiro, cavalheiro honradíssimo, illudiram-no fazendo-o assignar
uma portaria em que se indemnisavam certos fornecedores,
sob pretexto de que tinha encarecido o preço de cereaes.
Conhecendo eu o facto, vim á camara annunciar uma
interpellação a tal respeito. Sabem o que aconteceu?Recebi
em minha casa uma carta anonyma, em que se me offerecia uma quantia avultada se não réalisasse a interpellação.
Claro está que, no dia seguinte, insisti no meu intento.
O syndicato lá estava a fazer-se sentir ; provando eu que
o estado era defraudado em mais de 300 ou 400 contos de
réis.
Respondeu-me o illustro marquez de Sá, como ministro
da guerra, com quatro palavras que nada destruíam a mi
nha accusação. Tudo quanto o valente general dizia era
considerado como um evangelho. Então um defensor incon
sciente, após as palavras do ministro da guerra, apresen
tou a seguinte moção :
«A camara, ouvidas as explicações do governo, passa á
ordem do dia.»
Note-se, não tinha havido explicações nenhumas!
O meu prezado e velho amigo Thomaz de Carvalho,
também deputado, pode dar testemunho do que deixo refe
rido. Elle, era deputado governamental, e eu da opposição.
A camara votou a moção, e em seguida o meu illustre
amigo, tomando a palavra, disse : «que depois da votação
de tal moção, se considerava deputado opposicionista».
O marquez de Sá, que era um cavalheiro na verdadeira
accepção da palavra, mandou-me chamar e ponderou-me :

«Eu não sei mais do que v. ex.a sabe, e isto apenas pelos
jornaes. O que entende que eu deva fazer?*
«Se o. ex.3, me dá licença, mandava pôr novamente em
praça o fornecimento das forragens.*
Assim succedeu, e o paiz poupou centenares de contos
de réis, que íam para as algibeiras dos syndicateiros ! Não
é edificante?
*
Em 1884, quando se tratou dos uniformes do exercito,
estabeleceu-se para a infantería ligeira o panno côr de
pinhão, por ser a côr característica e a de mais duração, e
a mais propria para o serviço especial d’estas tropas a
pé; mas começou-se a dizer que se adoptava esse panno,
porque os fornecedores tinham feito aequisição de uma
grande quantidade de panno avariado que, depois de tinto,
devia ser adoptado no exercito.
Eu não sei o que houve de verdade a tal respeito, mas
é notável o que aconteceu depois, ha poucos annos. Determinou-se nova mudança de uniformes, estabelecendo-se
para a infantería o uso de panno azul, exactamente o con
trario do que foi determinado em 1884! Quem póde con
testar que o panno de briche, feito com lã de côr natural,
não ó mais barato, e mais duradouro?
Qual foi, pois, a rasão d’esta substituição?
Eu não sei explicar estes mysterios, realmente extraordinarissimos. Não faço insinuações a ninguém, mas é certo
que elles se deram, sem que se saiba a rasão que os de
terminou !
Já então se manifestavam as influencias dos syndicates
no parlamento e nas secretarias d’estado, mal que está
affligindo no fim do século todas as nações, principalmente
a França, a Italia, a Hespanha e Portugal.
*
Se a pobreza dos homens politicos póde servir de des
culpa para taes... incorreções, é urgente remediar tão
grande mal.
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A democracia, que tudo quiz crear, esqueceu-se de insti
tuir uma cadeira importante: a «cadeira da pobreza». Pois
não se têem visto alguns parlamentares em tal ou qual paiz,
receberem bagatelas como 500/J000, G00$000, 800(51000
réis como luvas ? Isso já não chega a ser venalidade, é mi
seria. Devemos lamental-os, porque pai-a commetterem tal
falta devem ter soffrido grandes humilhações e grandes
privações. Ninguém lhes ensinou, pois, a obrigação, o des
interesse? Pois é isso o que deveria ensinar-se lhes natal
cadeira de pobreza.
Esses desgraçados, privados da influencia do evangelho
que prégava a resignação, a humildade, o amor do pro
ximo, quanto não ganhariam com o ensino das bellezas moraes que produziram esses heroes da antiguidade— os Aris
tides e os Phocios em Athenas, Cincinnato e Catão em
Roma, e o proprio Robespierre nos tempos modernos, esse
que pozera como principio da orthodoxia jacobina que «a
republica é a virtude»!
A característica do mundo dos politicos, dos que mettem a mão nos syndicates, dos que se julgam em paz com
a sua consciencia, manobrando fóra da letra expressa das
leis penaes, não é bem o cynismo, é a inconsciencia. Creem
elles que o parlamentarismo é uma carreira como qualquer
outra ; são os proprios que ridiculisam o subsidio que a na
ção lhes concede, e que representaria, para elles, quasi uma
fortuna nos cafés dos seus respectivos circuios. Sophismando, illudindo ou saltando por cima da lei, ainda por ci
ma jactam-se do feito, esquecendo que as sociedades desa
bam, se tudo obedece á venalidade e á corrupção.
Digam-nos agora, com a mão na consciencia, se é possivel entregar a mãos tão fracas e tão pouco dignas os
grandes interesses administrativos do paiz, a obra sagrada
da defeza nacional, a prosperidade do commercio, o pro
prio credito nacional? Pois não é verdade que, alem da
questão de honra e de moral, ha também a questão de vida
ou morte d’este pobre paiz?
D’alii procede a necessidade da virtude parlamentar.
Os homens que se dizem representantes da nação, e que
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assumiram de sua livre vontade essa missão, devem-na
tornar respeitada no exterior, e prospera e digna no inte
rior. Do contrario, são traidores e prevaricadores, o que é
mais grave do que ser pobre.
Chegámos a uma situação em que se não sabe se ó for
çoso castigar ou lamentar. Os que acceitaram o dinheiro
das mãos de Arton são criminosos ou uns desgraçados ape
nas dignos de lastima ? Optámos pela segunda parte do di
lemma. A sociedade castiga-os sufficientemente, estendendo
sobre elles a sua compaixão. Coitados! Tinham mulher e
filhos a sustentar, tinham dividas; afogando a voz da
miseria, suppozeram-se descarregados de um grande peso.
È que não imaginaram quanto pesa o desprezo publico!
Quaes os remedios para taes estados d’alina?
É simples: honrar a pobreza, ensinal-a, fazel-a admi
rada em todas as escolas, reagir cada um no seu lar do
mestico contra a torrente prevaricadora; formar a con
sciencia dos nossos filhos para a abnegação, fortificaba
contra os embates e tentações da vida; fazer que cada
qual ponha a satisfação da sua consciência acima de todas
as gloriólas, de todas as vaidades ephemeras, de todos os
prazeres que podem facilmente converter-se em remorsos,
em torturas íntimas, no desprezo de si mesmo.
Mas se por este processo, indirectamente moral, a questão
ficar insolúvel, a lei poderia, talvez, fazer o que a re
forma nos costumes seria impotente para levar a cabo.
O módo de depurar a representação nacional, seria re
duzir os deputados a um numero muito restricto, augmentando-lhes os subsidios. Já então elles não se desculpa
riam com a exiguidade dos seus recursos, e talvez até
que a representação nacional se desembaraçasse de uma
escumalha que a avilta e deshonra.
A proposito dos escândalos do Panamá apresentou mr.
Sembat, em abril ultimo, um projecto de lei na camara
dos deputados, estabelecendo um jury nacional para syndicar das fortunas «illegalmente adquiridas». A tal res
peito escreve Rochefort no Intransigeant, de 10 de abril
de 1897, um notável artigo.
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*
A historia antiga ó fértil em actos de corrupção prati
cados nas altas regiões, até pelos papas ! Não admira, pois,
mas deploramos que succedam taes factos no fim do século
no nosso paiz, onde a corrupção política continua impávida !
Já narrámos alguns no nosso ultimo folheto, intitulado
Lourenço Marques, mas apontaremos mais dois muito ca
racterísticos, succedidos na antiguidade.
Então a immoralidade tinha chegado em Allemanha até
ao palacio imperial, immoralidade que já a lei cincia, qua
trocentos e tantos annos antes de Christo, quiz repri
mir.
Um Papa escreveu a certo imperador, dizendo-lhe que
não podia consentir que os bispos fossem nomeados por
dinheiro (textual) ; mas elle, imperador, não fez caso da
advertencia. O Papa excommungou-o.
O excommungado fez todos os esforços para lhe ser levan
tada a excommunhão, o que só conseguiu, obrigando-se a ir
a Canossa, e prostrar-se lá descalço e de joelhos, durante
tres dias, e assim succedeu!
Passados annos outro Papa, suppomos que Bonifacio VIII,
procedeu do mesmo modo e pelos mesmos motivos com
Filippe, o hello; mas o monarcha francez, que era um es
pirito forte, em resposta á intimação, mandou a Italia
um exercito, ohrigando-o a fugir de Roma para Anegni,
indo até lá o mesmo exercito, e onde foi celebrado o pon
tifical!
Ficaremos por aqui no assumpto, aliás teríamos materia
para um livro, sendo um dos seus capítulos a triste histo
ria dos potris.
Guarda fiscal
O serviço especial, confiado a estas guardas, para
ser mais económico e proficuo para o exercito, conti
nuaria a fazer-se por tropas de cavallaria e infantería,
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destacadas do exercito activo, tendo a mesma organisação,
mas com as modificações reclamadas pelas necessidades
especiaes do serviço.
A estas guardas só pertenceriam as praças de prêt que
tivessem, pelo menos, um anno de serviço effectivo nas
fileiras do exercito sem nota alguma.
Os soldos, as gratificações dos officiaes e os prêts dos
officiaes inferiores e soldados que as compozessem, seriam
estabelecidos n’uma tabella que retribuísse condignamente
serviços mais fatigantes e rigorosos.
Os officiaes e praças de prêt da guarda fiscal seriam
substituidos de dois em dois annos por outros collocados
em iguaes circumstancias, para voltarem ao exercito activo,
a fim de renovarem a sua instrucção tactica.
Os officiaes só poderiam ser reconduzidos depois de
dois annos ; as praças de prêt, poderiam sel-o desde logo,
contando-se-lhes o tempo como feito nas reservas.
Este systema nada prejudicaria o serviço especial das
referidas guardas, cuja proficuidade apenas depende do
cumprimento rigoroso dos regulamentos fiscaes. A sua força
numérica ficaria a mesma ou maior e da mesma natureza,
desempenhando iguaes funeções, e habilitando um grande
numero de praças de prêt para outros misteres impor
tantes do paiz.
A economia resultante d’este systema seria valiosa, po
dendo ser applicada, com grande vantagem, ás reformas
imperiosas e instantes de que nos ternos occupado com
toda a solicitude.
A grande vantagem d’este alvitre seria dar ao exercito
a mobilidade de que precisa em tempo de guerra e instruir
os officiaes e soldados na topographia do paiz.
Segundo o orçamento de 1896-1897, esta guarda, que
presta realmente excellente serviço aduaneiro, custa ao
paiz 1:030 contos de róis, salvo erro, que podiam ser
aproveitados com mais proficuidade.
Provavelmente um tal alvitre não agradará, se não áquelles que desejarem sinceramente a regeneração, longinqua,
da fazenda publica.
c
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Divisões militares lerritoriaes
Quando o paiz não tinha estradas, caminhos de ferro,
telegraphos eléctricos ; quando havia generaes como Gomes
Freire, que escreveram livros primorosos sobre a consti
tuição do exercito ; quando havia martyres da patria para
a libertar do vergonhoso jugo estrangeiro; quando a força
do exercito activo era muito maior e menos considerável a
sua despeza... já aconselhava o benemérito general que
as divisões militares territoriaes fossem apenas tres: uma
entre o Tejo e o Douro, outra entre o Douro e o Minho,
outra ao sul do Alemtejo : isto em Lisboa, Porto e Evora.
Como as divisões territoriaes ficariam muito extensas,
estabeleceríamos subdivisões no continente e os comman
dos militares nos Açores e Madeira.
N'uma das organisações que se elaboraram depois de
1834, elevaram-se a oito as divisões militares, apesar da
opinião do desditoso general já citado, as quaes foram re
duzidas a quatro pela organisação de 1884, também condemnavel n’esta parte.
Actualmente, como já disse, o exercito em tempo de
paz não chega a 18:000 homens; menos de 6:000 para
cada divisão, o que corresponde a uma brigada.
Cada grande unidade tactica, divisão, ou pequeno corpo
de exercito, não deve ter menos de 20:000 a 25:000 ho
mens, correspondentes a uma divisão territorial. Pois ape
nas temos pouco mais de 3:000 para cada uma!
Conta-se que o destacamento que esteve em S. Pedro do
Sul, quando Sua Magestade a Rainha foi ali fazer uso das
aguas thermaes, destacou do Algarve, por não haver força
disponivel no Alemtejo, onde ha corpos em esqueleto, co
mo nas outras provincias.
Para tal não valia a pena constituir uma divisão mili
tar territorial ; não será isto mais esbanjamento ? Pois não
se podia prescindir da divisão estabelecida em Vizeu ? !
Era menos um general de divisão no quadro, e menos
um estado maior.
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Para que é esta exuberancia de generaes, quando o que
precisámos são de soldados?
Ainda, sein sombra de offensa pessoal para ninguém, es
tarão os nossos generaes á altura da sua elevada missão?
Ju!gando-me por mim, apesar de ter consagrado toda a
vida aos estudos da sciencia da guerra e do immerecido
conceito que, pela sua benevolencia, me dispensaram al
guns distinctos generaes, já fallecidos, sob cujas ordens
tive a honra de servir, creio sinceramente que não. O ge
nio só o dá Deus.
Até 1893 era a Hespanha que tinha maior numero de
generaes. Agora leva-lhe a palma Portugal.
Só no quadro effectivo do exercito temos generaes para
500:000 homens!
Alguns coronéis de cavallaria que assentaram praça em
1859, isto é, ha trinta e oito amios, estão próximos a as
cender ao posto de general de brigada. Não duvido da
sua competencia, mas lastimo mais esta despeza que podia
ser applicada a outras necessidades instantes do exercito.
Repito: com excepção da artilheria, actualmente no
corpo do estado maior e nas outras armas do exercito
o accesso tem sido rápido e porventura desigual, princi
palmente se o compararmos com referencia ás epochas
passadas, quando o exercito tinha menos ofíiciaes e mais
soldados.

Piafas de guerra
Muito teria que dizer sobre o assumpto, se não tivesse
que synthétisai' as minhas pobres considerações.
As praças de guerra e pontos fortificados, em geral, no
nosso paiz, perderam toda a importancia, a não ser Peni
che, extremo da l.a linha de defeza de Lisboa, S. Julião, extremo da 2 .a, e bem assim, por outras rasões,
Abrantes, que pode ser substituido por um campo entrin
cheirado em Tañeos, e quasi todas as outras fortificações.
Entretanto tem-se gasto milhares de contos com os es
tados maiores de taes praças, e na construcção de outras
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obras modernas de pouca importancia. A praça de Almeida,
jâ condemnada na excellente memoria do capitão de enge
nheiros Manuel José Dias Cardoso, notável no assumpto,
foi considerada, por influencias eleitoraes, praça de pri
meira ordem, na penúltima administração progressista, ape
sar das minhas ponderações na imprensa e no parlamento !
E tão considerável a verba consumida em taes desper
dicios, que se tivesse sido aproveitada desde meiado do
século, teríamos concluidas e artilhadas todas as novas
obras do defeza de Portugal !
Disse-o, provei-o no parlamento com a minha débil voz,
mas n’aquelles recintos só se ouvem as vozes dos minis
tros! É por isso que não temos exercito, nas condições
expostas n’esta pobre memoria que, provavelmente, ficará
servindo de pasto ás traças dos archivos d’esta camara,
como todos os projectos de lei da nossa iniciativa.
Oxalá que d’esta vez seja ouvida essa fraca voz que
deixa echo no paiz; mas não vejo um raio de luz esperan
çosa nas sombras negras que cobrem o paiz, tão digno de
melhor sorte.

Supremo tribunal e conselhos dc guerra
Não só pelo lado económico, muito importante nas circumstancias financeiras em que se encontra o paiz, mas
pela independencia dos juizes, entendemos que o supremo
tribunal e os conselhos de guerra devem ser constituidos
com oíficiaes reformados.
O official reformado, em geral, no ultimo quartel da vi
da, quando já não tem ambições, desprendido de interes
ses que ás vezos influem nos julgamentos, principalmente
na epocha actual; conhecendo melhor os negocios e a le
gislação, são decerto os mais proprios para administrarem
justiça.
Ninguém á luz da verdade póde contrariar estes princi
pios, que podem influir no accesso dos oíficiaes em effe
ctive serviço, mas que são salutares e económicos.
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Provavelmente o egoísmo da epocha oppor-lhe-Iia resis
tencias injustificáveis, julgando improcedente o nosso alvi
tro, fillio do sincero desejo que nutrimos, a fim de que o
paiz obtenha uma organisação militar eíficaz e económica.
#
Sobre a classe dos officiaes reformados já tinhamos escripto algumas considerações, mas lendo sobre o assumpto
o excellente artigo do Popular de 10 de maio de 1897,
para dar algum relevo á nossa modesta Memoria, com a
devida venia, transcrevemos tão sensatas como judiciosas
considerações, com as quaes concordámos até certo ponto,
e que muito elucidam a questão:
«Tem dispertado uma penosa impressão no exercito o
boato propalado, com fundamento ou sem elle, de que o
governo pensa em propor ás camaras alterações nas tari
fas dos reformados, estabelecendo um quadro de reforma
dos militares cujo ingresso seria por meio de cabimento.
D’este modo as reformas ficariam dependentes da mortali
dade dos reformados, não podendo nenhum official refor
mar-se sem que primeiro tivesse fallecido no quadro dos
reformados outro de igual patente. Este pensamento, attribuido ao governo, que, repetimos, não sabemos so tem
fundamento ou não, obedeceria não só á conveniencia ou
antes necessidade de reduzir as despezas, mas seria prin
cipalmente o modo indirecto de acabar com os limites de
idade para os quadros da effectividade do exercito, contra
os quaes se movem, ao que corre, esforços e influencias
grandes.
«Em principio, é claro que nfio podemos e não poderá
ninguém deixar de applaudir todas as diligencias que se
empregam para sensata e prudentemente diminuir os en
cargos do thesouro, e é innegavel que, no que respeita a
reformas de officiaes ou despezas com uma legião infinita
de generaos reformados, ultrapassa a méta do que rasoavelinente se poderia permittir.
«Pois se successivas administrações imprevidentes têem
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gradualmente aggravado a verba destinada ás reformas do3
officiaes, não havendo capitão de fileira, almoxarife, offi
cial de fazenda ou de secretariado, que não pense e lide
por alcançar a reforma em general, porque repetidos exem
plos de camaradas nas mesmas condições lhes justificam a
exagerada aspiração ; se no civil, como no militar, tudo
tem corrido da mesma forma vertiginosa, tem-se multipli
cado por tal forma os quadros, crescido os serviços, avo
lumado as despezas, que os directores geraes,. chefes de
serviço, inspectores e mais dignidades administrativas ou
fiscaes, quasi se contam pelo numero das estrellas; se tudo
está assim, como necessariamente todos reconhecem; não
pode um governo que queira a serio fazer administração
deixar de pôr cobro na torrente dos gastos, que dia a dia e
sob todas as administrações têem assombrosamente crescido.
«Mas para poder fazel-o, para ter auctoridade moral
para isso, indispensável ó que primeiro do que tudo pautúe o seu procedimento pela mais inflexa justiça. As suas
providencias pódem ser cruéis, se o rigor das circumstancias assim d’elle o exigirem ; podem ferir implacavelmente,
desapiedadamente, classes e individuos, se as convenien
cias publicas e a salvação do paiz, imperiosamente assim
o reclamarem ; mas classes e individuos só acceitarao resi
gnados o sacrificio, por mais que seja doloroso, se a rectidão incontestável da justiça presidir á concepção e á
pratica das providencias do governo. Este poderá ter a
força material de fazer votar as propostas que entenda,
poderá alcançar a sancção regia e convertel-as em lei do
paiz ; poderá tornal-as executorias ; mas nem os individuos
sacrificados, nem as classes feridas, nem a opinião publica
escandalisada, consentirão que taes leis sejam duráveis, e
ellas não poderão portanto produzir nenhum beneficio apre
ciável ás condições geraes do paiz.
«E isto não é applicavel, evidentemente, ao governo
actual apenas, mas a todo e qualquer que o substitua e
que pense em querer administrar o paiz. Têem-se feito
largas, larguíssimas despezas, umas justificadas até certo
ponto, outras sem sombras de justificação possível. Ora é
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duro que ao cabo de tantos desvarios sejam as classes e
os individuos menos beneficiados, que principalmente ve
nham a soffrer as consequências dos desregramentos, e se
jam elles que paguem os erros e as prodigalidades de que
nem foram auctores nem receberam os beneficios. Concedeu-se uma pensão importante á viuva do fallecido Pedro
de Carvalho, que prestára serviços importantes, mas que
já em vida tinha sido sufficientemente remunerado por es
ses serviços. Concedeu-se outra pensão, ainda mais gene
rosa, á familia de João de Deus, urna sobrevivencia ere
mos que até, que se extinga a sua familia. Teem-se con
cedido outras pensões, menos ruidosas talvez, mas com
menos legalidade ainda. Isto só no capitulo de pensões, e
colhidas ao acaso, sem nos occuparmos do que é me
nos sabido. Ora como é possível que um paiz, que os
tenta estas prodigalidades, possa impôr ¿quelles que arrui
naram a saude durante longos annos de serviço no exer
cito, que só se reformem quando tenham cabimento para
isso ?
«Pois o mesmo paiz que concede pensões com tal muni
ficencia, que permitte graciosamente reformas como aos
actores e actrizes de D. Maria, os quaes estavam tão im
possibilitados que continuaram durante muitos annos a fa
zer as delicias e a gloria da scena portugueza, póde lá
exigir para aquellos que estão a toda a hora em risco de
ír morrer na Africa, na Asia ou na Oceania, aos tiros do
gentio ou á infecção mortifera dos pantanos, que durante
largos annos honradamente serviram nos seus postos, ca
bimento para lhes dar uma magra pensão de reforma, ca
bimento que não se lembrou de exigir ás pensionistas de
sangue, ás familias de João de Deus e de Pedro de Car
valho, aos actores e actrizes do D. Maria ?... Cremos que
o governo, em cujo espirito de rectidão nos fiamos bas
tante, não pensaria em apresentar uma proposta de lei de
cabimento para as reformas dos officiaes, e muito menos
iria procurar este pretexto para especiosamente acabar
com os limites da idade para a effectividade do serviço. Se
tal se visse forçado a fazer, seguramente as providencias
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teriam de revestir um carácter radical, que não poderia
por isso deixar de ser profundamente perturbador e talvez
dificilmente exequível.
«Para acabar com os limites de idade, seria mister avassallar todas as reformas feitas e todas as promoções a que
essas reformas deram origem. Seria necessário repôr os
officiaes nas situações que teriam se a lei dos limites de
idade não tivesse existido, indemnisai' os prejudicados e
ir buscar aos beneficiados o que tiveram de beneficio. Em
summa, seria uma complicação, um cahos, uma impossi
bilidade talvez até, de proceder com justiça. Mas o que
seria monstruoso é que o governo considerasse a lei dos
limites de idade como uma lotería, em que o exercito foi
obrigado a tomar bilhetes, perdendo ou ganhando os seus
officiaes como succédé em todas as loterías. Aos promovi
dos pelas consequências da lei couberam os numeros pre
miados. Aos reformados pertenceram os numeros brancos.
Ora para lotería parece bastar-nos a lotería do parlamen
to, e não demos mais testemunho de falta de juizo e falta
de respeito por nós mesmos.
«Cremos, pois, que o boato a que nos referimos não
passa de mera creação de quem procura perscrutar os se
gredos, que justificadamente envolvem os estudos e os tra
balhos financeiros e económicos do governo, trabalhos e
estudos que são por certo de mais alcance pratico e de
mais justiça na essencia, do que as atoardas de cabimento
para as reformas militares e extincção dos limites de ida
de para a effectividade dos officiaes do exercito, que o Sé
culo para ahi anda a espalhar ao vento.
«Este nosso inventivo eollega parece comprazer-se ás
vezes, no seu furor de excellentemente informado, em fa
zer do sr. ministro da fazenda um tyranno dos servidores
do paiz, que é o contrario exactamente do que s. ex.a tem
demonstrado pelos seus actos como ministro. Elle já o poz
um dia a degolar o sr. conselheiro Pedroso dos Santos, no
meado director geral havendo addidos, e s. ex.a conserva
felizmente a cabeça no logar onde antes a tinha. Elle
transformou-o em Attila dos do sêllo, em Alarico dos da
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caixa dos depósitos, em Odoacro dos da junta; mas, feliz
mente, as hecatombes annunciadas pelo chronista sinistro
do Século, ficaram reduzidas a pequenos sacrificios de in
nocentes cordeiros pascaes, que, emfim, eram sempre in
dispensáveis ao lusfre do ritual das economias. Do mesmo
modo cremos que estas historias dos cabimentos para as
reformas militares são outras novas historias com que o
informador incansável do Século anda a intrigar o sr. mi
nistro da fazenda, e nada mais.»

Organisait) da reserva
Para garantir a independencia nacional não bastam : exér
citos permanentes bem organisados, quadros constituidos
por forma que possam comportar um numero considerá
vel de soldados, leis orgánicas militares em harmonia com
a indole dos povos e com as suas instituições politicas,
administração fácil e económica, tributo de sangue equita
tivo, material de guerra indispensável em relação ao estado
de guerra do exercito activo, instrucção theorica e pra
tica. .. E indispensável também que a reserva não conti
nue a ser mera ficção, e que se atienda convenientemente
á sua organisação, aliás o exercito é inútil.
Este segundo elemento da força publica é tanto mais
importante, quanto representa a differença entre os dois
estados do exercito activo, perinittindo augmental-o con
sideravelmente sem maior difficuldade e grande despeza.
A reserva só póde preencher o importante fim a que é
destinada, quando tiver a instrucção militar precisa, ar
mada e equipada para mobilisar o exercito no momento
preciso. Por isso e pelas circumstancias especiaes do paiz,
parece-nos que o segundo elemento da força publica deve
ria ser constituido da seguinte maneira:
Em harmonia com as nossas idéas, a reserva de l.a classe,
constituida com as praças que tivessem concluido o seu tem
po de serviço no exercito permanente, seria destinada a
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preencher os quadros do mesmo exercito, a fim de passar
ao estado de guerra.
A reserva de 2 .3 classe seria constituida pelos indivi
duos apurados no recenseamento, mas excluidos pela sorte
do serviço activo do exercito, e pelos que estivessem comprehendidos nas bases respectivas do projecto de recru
tamento incluido n’esta memoria.
As praças do batalhão de engenheria, dos regimentos de
artilheria e cavallaria, que concluíssem o seu tempo de
serviço no exercito activo, seriam addidas ás companhias
da reserva nos districtos onde fossem residir, passando-selhes para isso a competente guia.
As companhias da reserva seriam commandadas por
tenentes e alferes do quadro effectivo do exercito, a fim
de facilitar a sita passagem ao estado de guerra.
Os officiaes empregados na reserva seriam considerados,
para todos os eífeitos, como se estivessem em serviço activo
do exercito, não podendo permanecer n’esta situação além
de dois annos. Teriam a seu cargo as estatísticas militares
dos respectivos districtos, e desempenhariam as funeções
que estivessem incumbidas aos militares nas operações do
recrutamento.
As companhias da reserva seriam distribuidas pelos dis
trictos ou concelhos administrativos do continente do reino
e ilhas adjacentes. A cada companhia corresponderia uma
determinada circumscripção territorial.
As mesmas companhias reunir-se-iam duas vezes cada
anno na primavera e no outomno, por espaço de quinze
dias, aos corpos mais próximos da sua residencia.

Conclusão da memoria
Não temos a estulta pretensão de submetter á analyse
publica e á consideração dos altos poderes do Estado, um
trabalho isento de incorrecções e lacunas. Essa ardua ta
refa seria digna de penna mais aparada, de intelligencia
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mais robusta e de inspiração mais fecunda; mas póde ser
o incentivo que consiga dispertar do prejudicial lethargo
os poderes executivo e legislativo.
Sirva de indulto para os erros commettidos o sentimento
patriótico que inspirou o nosso arrojado trabalho.
Um govemo enérgico, conscio do seu alto dever e fiel á sua
consciencia e ao seu programma (quasi sempre esquecido
e sophismado), prestaria o seu valioso apoio a urna reforma
instante e reclamada pelas gravissimas circumstancias finan
ceiras em que se encontra o paiz, circumstancias aflictivas,
que o pódem levar á humilhação de urna infallivel tutella
estrangeira, senão á perda da sua autonomia ! ! !
Respeitamos as opiniões de todos os críticos, estranhos
á nossa nobre profissão, e as dos nossos illustres camaradas
que nos fizerem a honra de discutir comnosco tão importante
assumpto, a que estão ligados os seus legitimos interesses,
que podem ser prejudicados pela suprema lei da imperiosa
necessidade publica. Meditem bem.
Do cahos resulta muitas vezes a luz, a ordem, a eco
nomia, a proficuidade e a justificação plausivel de uma
instituição que, por isso mesmo que é nobre, não póde
renegar o attribute que lhe é nato.
As instituições militares, não me canço de o repetir, são
o barómetro por onde se aquilata a prosperidade de um
paiz, segundo o aphorismo de Montesquieu e a maxima de
Jomini, infelizmente applicaveis a Portugal.
Tarde ou cedo a reorganisação do exercito, nas condi
ções referidas, é fatal. Escrevendo esta pobre memoria não
me preoccupei senão com as circumstancias do paiz, prin
cipalmente sob dois aspectos consideradas : o financeiro e o
da sua autonomia, não esquecendo comtudo os legitimos in
teresses dos meus camaradas, pelos quaes tenho sempre
pugnado com solicitude na imprensa e no parlamento.
Constituiria um crime de lesa nacionalidade e economia
o adiamento da questão, por fraqueza ou conveniencias
politicas.
Nos últimos treze annos gastámos com o exercito, repito,
calculando 5.500:000,0000 réis, media annual dos orçamen-
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tos, que estão longe da verdade, a enorme verba de mais
de 71:000 contos de réis! ! !
Suppondo que se tinha gasto com o exercito sem solda
dos, não a média calculada pelos outros paizes, nas mes
mas condições de Portugal (vide pag. 31), mas l/z ; ainda
assim tinha-se esbanjado cerca de 24:000 contos de réis,
não incluindo n’este calculo a differenç.a do prêt das pra
ças que não completaram o numero que vem consignado
no orçamento ; a differença dos soldos dos officiaes com li
cença registrada, na actividade temporaria e outras... incorrecções; a remissão a dinheiro, (tributo de sangue do
povo para o exercito) que só n’este anno excede 780
contos de réis ; a grande verba com os estados maiores de
praças e fortificações condomnadas e inúteis, e as das por
tarias surdas. Assombroso ! ! !
O nosso fim não é melindrar ninguém, e se porventura
alguma palavra d’esta modesta memoria pode ter essa intrepretação, considere-se como eliminada, comquauto acima
de quaesquer considerações pessoaes, estejam os sagrados
interesses do paiz.
A crítica é fácil, assim como o remedio difficil ; mas com
abnegação e boa vontade tudo se consegue, e a vontade
da nação é evidente, como clara a luz da verdade.
Mas para que não sejamos accusados com injustiça, submettemos á apreciação d’esta camara, em bases, o se
guinte projecto de lei:

PARTE Y

ï*vojecto rtc lei em bases

Artigo l.° É o governo auctorisado a reorganisar a força
publica, conforme as bases juntas.
§ único. 0 governo dará conta ás cortes na próxima
sessão legislativa do uso que tiver feito d’esta auctorisação,
ficando igualmente auctorisado a fazer os regulamentos ne
cessários para a execução d’esta lei.
Art. 2.° Fica revogada a legislação em contrario.

Constituição da Torca publica
1. a B ase
A força publica constaria dos elementos seguintes:
Exercito activo;
Reserva de 1.a e 2.a classe;
Milicia nacional, em n de batalhões por n de circumscripções, ficando dependente de uma lei especial.

Recrutamento
2. a B ase
(a) Todo o cidadão portuguez seria obrigado a ser sol
dado desde a idade de dezenove annos completos até á
idade de cincoenta annos.
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(ò) 0 tempo de serviço no exercito activo.deveria ser
fixado em oito annos, tres n’este primeiro elemento da
força publica e cinco na reserva de 1.a classe.
(c) O contingente annual nunca seria inferior a 10:000
recrutas.
(d) Para o recenseamento dos mancebos aptos para o ser
viço militar, estaria aberto, na casa da administração de
cada concelho ou bairro, desde 1 até 31 de dezembro de cada
anno, um registo no qual seriam obrigados a inscrever-se
todos aquelles que no 1.® de janeiro seguinte tivessem
dezoito annos de idade completos. A falta de cumpri
mento d’este preceito, consideraria refractario e como tal
obrigado a servir cinco annos activamente e tres na reserva,
aquelle que a comme ttesse, quando, até á occasião de en
cerrar-se o apuramento dos recrutas recenseados, não se
fizesse inscrever.
(e) A ordem pela qual os recrutas definitivamente apu
rados seriam chamados ao serviço activo continuaria a ser
regulada pela sorte.
(/) Seriam só excluidos do serviço militar:
Todos aquelles que não tivessem l m,56 de altura ;
Os que soffressem molestia incurável, devidamente com
provada, que os tornassem improprios para aquelle servi
ço; os que tivessem sido condemnados em alguma das
penas maiores que importem perda dos direitos politicos,
segundo o codigo penal.
(g) Os mancebos, a que se refere a prescripção (e), que
soubessem 1er, escrever e contar, seriam dispensados de
um anno de serviço activo, passando no fim do segundo
do seu alistamento, para a reserva da l.a classe. Aquel
les que se habilitassem com o primeiro grau das escolas
regimcntaes, seriam dispensados dos últimos dois annos do
serviço activo no exercito ou na reserva de l.a classe, de
que fariam parte. Estas disposições, porém, não aproveita
riam aos refractarios.
(h) Limitar-se-ía a readmissão nas fileiras do exercito
permanente aos officiaes inferiores, músicos, cabos, clarins,
ferradores, corneteiros e tambores, não só pela difficuldade

que existe em habilitar do prompto praças que os possam
substituir, como também para conservar nas fileiras aquelles que se dedicassem á vida militar, e principalmente para
não desfalcar as reservas.
(i) No exercito activo seria sempre licenciado o maior
numero de praças possível sem prejuízo do serviço e da
instrucção do mesmo exercito. Na concessão das licenças
deveria prescrever-se que nenhuma praça do contingente
activo passaria á reserva sem ter servido, pelo menos,
seis mezes effectivamente, salvo quando se fizesse substi
tuir.
(j) Os cidadãos pertencentes ao contingente da reserva
seriam obrigados, no anno a que elle se referisse, a ser
vir por tres mezes nas fileiras e unicamente nos corpos de
infantería. A instrucção que durante este tempo lhes se
ria ministrada limitar-se-ía á da escola de pelotão.
(k) A reserva seria exclusivamente destinada a elevar o
exercito ao estado de guerra, e só poderia ser convocada
para o serviço activo do exercito por auctorisação especial
do poder legislativo, em caso de guerra estrangeira.
(l) Todo o cidadão poderia alistar-se voluntariamente no
exercito. N’este caso, ser-lhe-ía facultativa a escolha de
arma e corpo, salvo se não tivesse as condições exigidas
para o serviço militar e para a arma que preferisse.
(m) Tanto os voluntários, como os compellidos ao serviço
activo, poderiam fazer-se substituir por individuos que
tivessem concluido os oito annos de serviço e estivessem
nas condições que actualmente se exigem aos substitutos
que foram militares, ou trocar com outros que estivessem
na reserva.
Em qualquer dos casos, porém, seriam obrigados a ser
vir activamente tres mezes no exercito permanente; ter
minado este praso, passariam á reserva.
Aquellos com quem houvessem trocado, findo o seu ser
viço activo, regressariam á situação de onde tinham saído
para completarem o tempo que lhes faltasse.
(n) Os mancebos designados pela sorte para o contin
gente do exercito activo, que tivessem no mesmo contin-
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gente um iranio servindo como praça de prêt, seriam tranferidos para reserva de 2.a classe.
(o) Igualmente seria isento de servir no exercito activo,
mas encorporado na reserva, todo aquelle que provasse
que elle só, pelo seu trabalho, sustentava qualquer dos
seus ascendentes ou irmãos que não podessem alimentar-se
por absoluta carencia de meios, ou impossibilidade de obtel-os, e bem assim o exposto, abandonado ou orphão que
sustentasse só com o seu trabalho a mulher pobre ou se
xagenaria que o tivesse creado gratuitamente e educado
desde a infancia.
(p) O tempo de serviço na reserva de 2.a classe seria,
para os que trocassem ou se fizessem substituir, na con
formidade da disposição (j), o que lhes faltasse para com
pletar oito annos, incluindo os tres mezes em que tivessem
estado nas fileiras do exercito permanente, para adquiri
rem a indispensável instrucção militar.
(q) As reservas ficariam sujeitas á legislação penal mili
tar relativa a delictos puramente militares; em todos os
mais casos, seriam as praças que as constituissem julgadas
pelos tribunaes civis.
(»•) Estabelecer-se-íam multas e penas para os infracto
res da lei, e para a execução d’esta seriam fixadas as re
gras do processo.
(«) Nenhum individuo seria despachado para qualquer
emprego publico, se não tivesse provado por documento
authentico estar quite para com a nação do tributo de
sangue, consignado na lei do recrutamento.
(t) Seria adoptado o systema regional.

Elementos constitutivos do exercito
3.a B ase
O estado maior general será constituido por: 1 mare
chal general, posto que só póde ser conferido ao Rei;
2 até 3 marechaes do exercito, posto que só póde ser con-
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fei’ido aos generaes de divisão que se tiverem assignalado
em campanha ; 4 generaes de divisão ; 22 generaes de bri
gada, distribuidos pela seguinte forma :
I para o corpo do estado maior, 2 para anna de engenheria, 3 para arma de artilheria, 4 para arma de cavallaria, 8 para arma de infantería, 1 para o corpo do esta
do maior ou de qualquer arma que se tornar mais distin
cte durante a paz, apreciado por um jury especial, e 3
para o coronel do mesmo corpo ou de qualquer arma que
preceder na escala de aecesso.

4. a B ase

O corpo do estado maior será reorganisado segundo as
necessidades restrictas no tempo de guerra, e a elle pode
rão ascender os officiaes de todas as armas no posto de te
nente, que por uma lei especial lhes for permittido.

5. a B ase
O corpo de engenheria será reduzido e reorganisado em
duas restrictas secções, tima para o serviço do exercito em
tempo de guerra, outra para o serviço das obras publicas
em tempo de paz.
A despeza d’esta secção ficará a cargo do respectivo
ministerio, regulando o da guerra o seu aecesso, reformas
e recompensas.

6. a B ase

A arma de artilheria será reorganisada em:
4 regimentos de artilheria de campanha a 10 baterias ;
2 regimentos de artilheria de guarnição a 8 companhias;
1 grupo de 4 companhias de artilheria de costa e mais
3 das mesmas companhias, independentes (as das ilhas).
Elimina-se a brigada de artilheria de montanha.
Cada um dos regimentos de campanha terá 8 baterias
de campanha e 2 de montanha. N’um dos regimentos se
rão substituidas por 2 baterias a eavallo.
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Cada nm d’estes regimentos terá destacado ura grupo
de baterias commandado por 1 major, para cujo fim será
augmentado com 1 official d’esta patente o quadro do es
tado maior dos ditos regimentos.
(Ha actualmente 4 grupos de baterias destacados ou
aquartelados nas seguintes localidades: Amarante, Serra
do Pilar, Figueira da Foz e Queluz). Cada um d'estes gru
pos ficará pertencendo ao seu regimento.
O grupo de companhias de artilheria de costa também
será comman^ado por 1 major ou tenente coronel, ficando
a fazer parte d’esse grupo as companhias do Bom Successo
e S. Julião da Barra, podendo as outras duas ter a séde
em Caxias, e fornecer destacamentos para guarnecerem as
diversas obras de fortificação ao longo da margem do Tejo.
Por este projecto de nova organisação augmenta-se o qua
dro da arma com 1 coronel, 7 majores e 9 capitães, podendo
o quadro dos capitães elevar-se a mais 8 se o serviço dos
ajudantes for desempenhado por officiaes d’aquella patente.
As baterias de montanha continuam a ter G bocas de
fogo em tempo de paz e 8 em tempo de guerra, devendo o
pessoal ser escolhido entre os recrutas destinados a cada
um dos regimentos, havendo sempre por esta forma ba
terias d’esta especie perfeitamente organisadas c promptas
para qualquer serviço urgente.
Estes 4 regimentos podem apresentar em pé de guerra
252 bocas de fogo, algarismo ainda deficiente para as neces
sidades da guerra.

7.a B ase

A cavallaria será constituida por 7 regimentos, assim de
nominados: 1 de guias, sempre com 3 fortes esquadrões,
3 de lanceiros e 3 de caçadores, todos de 3 esquadrões
em tempo de paz e 5 em tempo de guerra.

8.a B ase
A arma de infantería será constituida de 24 regimentos
de 2 batalhões no estádo de paz, sendo o de caçadores
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permanente, e de 3 batalhões no estado de guerra. Cada
batalhão terá 4 companhias, não inferiores a 160 soldados1
no mesmo estado, a fim de que a sua força total attinja
50:000 homens, quando o exercito for mobilisado. O es
tado maior de cada regimento será como o actual.

9. a B ase

A reserva de l.a classe será organisada em tantas com
panhias quantas forem necessárias para o estado de guer
ra, isto é, 48, as quaes serão distribuidas pelos districtos
administrativos ou concelhos do reino mais próximos das
localidades dos reservistas.
Estas companhias, a que serão addidas todas as praças
de engenheria, artilheria e cavallaria, serão commandadas
por um subalterno, coadjuvado por um ou dois officiaes in
feriores, todos pertencentes ao quadro effectivo do exercito,
mas não podendo permanecer n’esta commissão mais de dois
annos, devendo ser substituido por iguaes entidades e com
iguaes direitos.
Os reservistas reunirão aos corpos de infantería duas ve
zes por anno, na primavera e outono, por espaço de quinze
dias, pelo menos, tendo direito a prêt e pão.
Os officiaes e officiaes inferiores no serviço da reserva
serão considerados para todos os effeitos como se estives
sem no serviço activo do mesmo exercito.

10. a B ase

As divisões militares territoriaes serão reduzidas a 3. A
primeira estabelecida em Lisboa, a 2.a no Porto e a 3.a
em Evora, podendo haver commandos militares em Vizeu,
Bragança, Faro ou Tavira, Funchal e S. Miguel.

11. a B ase

Serão extinctos os commandos geraes das armas e do
corpo do estado maior, á excepçâo do de artilheria, cujo
1 Dos quaes é quasi sempre deduzida a quinta parte.
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commandante accumulant as funcções de inspector do ar
senal. Os outros commandos ficarão annexos ao ministerio
da guerra, subsistindo as mesmas repartições, funccionando nas mesmas localidades.
As attribuições dos commandantes geraes das armas de
cavallaria e infantería, serão exercidas pelos commandantes
das divisões militares territoriaes.

12. a B ase
Todas as praças de guerra ou fortificações na métropole,
á excepçao de Peniche, S. Julião e Eivas (por ser um
monumento de arte militar) serão vendidas em hasta pu
blica e o seu producto, em dinheiro, applicado á compra
de material de guerra, especialmente de bocas de fogo de
campanha de tiro rápido.
Esta disposição será applicada a todas as obras de for
tificação, também na métropole, nas mesmas condições.

13. a B ase
Nenhum official, qualquer que seja a sua graduação, po
derá ser promovido ao posto immediato sem ser j ulgado
apto para o serviço do exercito por uma junta militar de
saude.
Aquelles que se julgarem prejudicados pelo resultado
da inspecção, poderão respeitosamente requerer ao minis
terio da guerra para serem novamente inspeccionados por
uma junta mixta, composta de tres medicos militares e tres
civis. No caso de haver empate terá voto de qualidade o
ministro da guerra, para confirmar ou revogar a decisão
da primeira.

14. a B ase
E revogada a lei dictatorial que estabeleceu o limite de
idade para os officiaes do exercito, e bem assim o decreto
da mesma natureza de 2 de agosto de 1894 que revogou
as justas e convenientes disposições do artigo 3.° do de-
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1
crcto ele 16 de abril de 1890, as quaes continuam em vi
gor1.

15.a B ase
O supremo tribunal de justiça militar e os conselhos de
guerra serlo constituidos por officiaes reformados. O pri
meiro com generaos e os segundos com officiaes superiores
e capitães, todos com direito a uma gratificação condigna,
durante o tempo que estiverem n’este serviço.

1 Os officiaes de qualquer patente que têem a honra de com
por o estado maior de El-Rei, devem ser os mais distinctes do exer
cito, e como taes não podem ser dispensados do tirocinio a que são
obrigados os seus camaradas em serviço não menos honroso no
exercito.
Se, por qualquer eventualidade política na Europa, Sua Magcstade assumisse o commando em chefe do exercito, para entrar em
campanha, como era natural pelas tradições da sua familia e, creio,
que pela indole do seu carácter, decerto que iria procurar officiaes
n’aquellas condições, exigidas pelas necessidades da guerra, o que
não seria lisonjeiro para aquelles que fossem substituidos.
Julgo que os cavalheiros que constituem o estado maior de ElRei se consagram, nas horas vagas, ao estudo da sua nobre profissão,
mas falta-lhes a pratica indispensável para exercerem condigna
mente os seus misteres em campanha.
Em todas as nações da Europa, que têem exercitos hem organisados, os estados maiores dos Reis obedecem a estes principios incon
testáveis, embora sèjam reconduzidos, para que não aconteça como
na actual campanha entre a Turquia e a Grécia, nação celebre na
antiguidade pelo seu espirito guerreiro.
Contam alguns jornacs estrangeiros, que os gregos n’uma das ul
timas batalhas, apesar da sua coragem, foram derrotados pelos erros
commettidos pelo estado maior inexperiente do principe real d’aquella heroica nação, a ponto de ser necessário suhstituil-o !
O facto é característico para demonstrar exuberantemente que a
sorte de uma nação não pode estar dependente de excepções e pri
vilegios.
Eis a rasão por que, com a devida venia, não julgámos aeceitaveis as considerações do decreto de 16 de abril de 1894.

Artigos transitorios
1. °
Os officiaes, qualquer que seja a sua graduação, de re
conhecido mérito, sem nota alguma, que foram reformados
em virtude da citada lei dictatorial de limite de idade, po
derão voltar ao serviço eífectivo do exercito, como supra
numerários, se forem presentes novamente a uma junta
de saude e julgados aptos physicamente, ficando sujeitos
á doutrina do artigo 3.°, abaixo exarado1*3.
2. °
Os officiaes que excederem os quadros em virtude das
consequências d’esta reforma do exercito, serão considera
dos para todos os effeitos como se ella não tivesse existido,
devendo os capitães, tenentes e alferes serem empregados
na reserva, e os officiaes superiores em outros serviços do
mesmo exercito, alternativamente, a fim de que a sua instrucção pratica não seja affectada.1*3
1 Era fins de abril proximo passado existiam os seguiutes offi
ciaes, que foram reformados pelo celebre decreto da dictadura rela
tivo aos limites de idade, com os soldos annuaes que vão indicados :
10 generaes de divisão a 2:160$000 réis; 11 ditos a 1:560$000
réis; 1 general de brigada, 1:080¿000 réis; 18 coronéis a 881 $000
réis; 5 tenentes coronéis a 792$000 réis; 2 majores a 618 $000 réis ;
1 major almoxarife, (il8$000 réis; 1 capitão almoxarife, 510$000
réis; 1 capitão não almoxarife, 132*1000 réis. Isto é, 21 generaes
de divisão, 1 general dc brigada, 18 coronéis, 5 tenentes coroneisi
3 majores e 2 capitães, ou seja um total de 50 officiaes, ainda em
estado de servir, e que foram mandados passear com a bagatella de
63 contos dc réis annuaes.
Ora esta quantia corresponde hoje apenas a 3:000 contos dc réis
de divida publica consolidada a 3 por cento com que o paiz teve de
augmentar as centenas de mil contos de tal divida.
Nas tristes eircumstancias financeiras em que está o paiz, não é
necessária outra rasão, ou facto, para eondemnar uma similhante lei
esbanjadora, que ainda encontra propugnadores !
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3. °

Emquanto o novo quadro do exercito nao estiver redu
zido aos seus naturaes limites, só poderá haver promoções
nos differentes postos, quando se derem duas vagas em
cada um.
4. °
Os officiaes que forem prejudicados no accesso em vir
tude dos effeitos d’esta lei, serão indemnisados no acto
da reforma.
Sala da cantara dos dignos pares do reino, em 10 de
junho de 1897.
O p a r do rein o ,
t/it Saina ia
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