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Introdução 

 

O trabalho que constitui esta dissertação de doutoramento incide sobre a 

indústria militar nacional, representada nas suas maiores estruturas pelos 

Arsenais Reais do Exército, o de Lisboa e o do Porto. Pretendemos que este 

trabalho não fosse somente uma investigação em História, mas também 

fizesse propiciar uma abordagem no âmbito das memórias do Património 

Industrial. Tivemos presentes as dificuldades de um tema tão pouco abordado 

no âmbito da História Militar e assim optámos pelo estudo e pela pesquisa do 

quotidiano laboral, produtivo, e das dificuldades sentidas por estas estruturas 

industriais num período tão conturbado e traumático como foi o da Guerra 

Peninsular. Estes quotidianos foram exarados nos documentos de arquivo, 

nomeadamente nas Ordens do Dia dentro do período referido, assim como nas 

séries documentais do Arquivo Histórico Militar, Arquivos Nacionais da Torre do 

Tombo, Arquivo Distrital do Porto, Arquivo Distrital de Braga e dos National 

Archives, em Londres. Assim, as nossas fontes traduziram-se em cerca de 

catorze anos de documentos de arquivo e de séries publicadas como as 

Ordens do Dia, compiladas coevamente em Lisboa. Embora as Ordens do Dia 

só se começassem a publicar em 1809, com o Exército já sob o comando do 

Marechal William Carr Beresford, os dados lá contidos permitem confrontar 

indirectamente a produção do Arsenal com a sua distribuição e uso pelas 

tropas, reflectindo a sua importância logística em termos do abastecimento de 

material de guerra às unidades em campanha. Estes confrontos de dados 

serão da maior importância para se perceber a inserção dos materiais 

provenientes dos Arsenais no dia a dia das tropas em campanha. Pretendemos 

levantar e analisar a realidade das estruturas industriais militares em situações 

de crise, o que ditou a sequência cronológica deste trabalho, tendo como 

objectivo construir uma imagem dos Arsenais nacionais perante os tremendos 

desafios da Guerra Peninsular, no período de 1807 a 1814, e tentar avaliar as 

suas capacidades de resposta. Apesar de balizarmos cronologicamente o 

trabalho para as datas atrás referidas, muita documentação remete para a 

Campanha de 1801, ou Guerra das Laranjas. A intenção de é perceber o efeito 

desta campanha sobre o Exército Português no ciclo que vai de 1802 a 1807, 



 2 

em que se inicia uma intenção de o reestruturar, oficialmente anunciada com a 

reorganização de 1806, mas bruscamente truncada com a 1ª Invasão 

Francesa, sob o comando de Junot. Este ciclo afectará também as questões 

materiais respeitantes ao material de guerra e à sua gestão pelos Arsenais 

Nacionais. Veremos como o Governo Português encetou esforços simultâneos 

de adquirir armamento, sobretudo ligeiro, no estrangeiro assim como teve 

intenções, não concretizadas, de modernizar tecnologicamente os Arsenais 

com novas fábricas de armas e com a contratação de pessoal estrangeiro. 
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Capítulo 1 – As Fontes Documentais e Iconográficas para o 

estudo das indústrias militares 

 

A necessária pesquisa da documentação, da bibliografia e da iconografia 

levou-nos ao Arquivo Histórico Militar, em Lisboa (AHM), ao Arquivo Nacional 

da Torre  do Tombo (ANTT), igualmente em Lisboa, ao Arquivo Distrital do 

Porto (ADP), ao Arquivo Distrital de Braga (ADB), aos National Archives (TNA) 

em Londres, e à biblioteca do Museu Militar do Porto (MMP). Os documentos 

encontrados e levantados forneceram-nos dados e informações importantes, 

que nos fizeram modificar a nossa visão sobre a indústria militar portuguesa, 

que embora tecnologicamente atrasada em relação à inglesa e a uma escala 

menor, conseguiu manter um ritmo produtivo que lhe permitia manter, 

parcialmente, o Exército abastecido em termos de uniformes, correames, 

vestuário, pólvora e munições. Neste trabalho também se dá importância ao 

factor humano, os que faziam os Arsenais de Lisboa e Porto funcionar e que no 

primeiro caso o constituíam como uma das principais estruturas industriais do 

país, se excluirmos o Arsenal de Marinha, que não foi abrangido por esta 

investigação. 

Estruturalmente esta dissertação está dividida em vários capítulos, 

cronológicos, que estudam a composição e a evolução dos principais Arsenais 

nacionais, não esquecendo factores importantes como o apoio militar inglês e o 

contexto histórico da Guerra Peninsular. Por isso, revimos a bibliografia 

nacional e estrangeira existente sobre a indústria, nomeadamente as várias 

teses sobre o atraso industrial português e em que medida é que estes factores 

influenciaram as estruturas das indústrias de defesa nacionais entre 1800 e 

1814 e também os contributos na área da História Militar, o que nos ajudou a 

estabelecer modelos comparativos entre a realidade externa e a realidade 

nacional. As indústrias militares e de defesa, para serem entendidas na sua 

essência, não podem estar arredadas do campo da História Militar e da História 

em geral.    

A análise de um uniforme militar, de uma arma ou de qualquer outro tipo de 

material militar, não pode ser levada a cabo sem dados fiáveis e seguros, 

embora surjam lacunas de difícil ou impossível resolução, devido ao 
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desaparecimento frequente de algumas fontes materiais, que permitem a 

comprovação das fontes escritas ou iconográficas. Mesmo assim, deve-se 

proceder a uma investigação cuidada, tendo em conta os períodos históricos 

em estudo e a sua relação com as respectivas fontes. 

Dentro da problemática das fontes em análise, podem-se extrair dois grupos 

principais: 

 

Fontes escritas, manuscritas ou impressas 

 

• Documentos 

- Públicos: estatais, institucionais de domínio público. 

- Privados: de instituições ou pessoas particulares. 

• Imprensa, obras escritas e literárias, memórias ou monografias 

• Correspondência manuscrita ou publicada (de carácter público ou privado) 

 

Fontes iconográficas 

 

• Materiais gráficos, gravuras, desenhos ou fotografias. 

• Materiais plásticos como pintura ou escultura. 

• Materiais dinâmicos como o cinema ou o vídeo. 

 

 

1.1 As especificidades do caso português 

 

O nosso ponto de partida para este trabalho foi a análise histórica dos Arsenais 

Reais do Exército, no período da Guerra Peninsular, mais concretamente entre 

1800 e 1814 e no respeitante somente às unidades de 1ª linha e milícias. A 

partir daí, pretendeu-se estabelecer, sempre que possível, vários tipos de 

relações, ligadas a alguns conceitos fundamentais na história da indústria 

militar: a capacidade de produção própria de material de guerra e armamento, 

os tecidos laborais e as suas origens sócio-económicas, a capacidade de 

resposta tecnológica em tempo de guerra, a análise das interdependências 
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entre o material de origem nacional e o material de origem externa, a guerra e 

a paz como realidades da indústria militar. 

Para que tal se verifique, tornou-se necessária uma busca criteriosa dos dados. 

Contudo, a historiografia Portuguesa dedicada à indústria militar é muito 

escassa ou abordada indirectamente em outras obras. 

Existem importantes contributos para o estudo dos uniformes e equipamentos, 

e muitos autores que estudaram o vestuário militar e a sua evolução. No final 

dos anos 40 do século XX, James Laver escreveu sobre os uniformes militares 

britânicos (1948)1 e na Bélgica Liliane e Fred Funcken escreveram e ilustraram 

vários livros sobre a uniformologia mundial.2 Outros autores escreveram obras 

referenciais para o estudo da uniformologia e do material de guerra. São de 

salientar autores anglófonos como Alun Chalfont (1993),3 John Mollo(1972),4 

J.B.R. Nicholson(1973)5 ou Bryan Fosten (1989)6 e em língua francesa temos 

vários autores como Louis Delpérier, André Jouineau, Bertrand Malvaux 

(2000)7, Michel Pétard (1997)8 ou Rigo, um importante ilustrador que trabalha 

na área da uniformologia desde 1960.9 Uma abordagem essencial é dada por 

Daniel Roche que aborda uma vertente social e antropológica do soldado e dos 

seus hábitos de uso do uniforme e do vestuário,10 uma perspectiva partilhada 

por Quentin Bell (1992), que estuda os efeitos do vestuário em ambientes 

sociológicos, especialmente no contexto militar.11 Diana de Marly (1986) 

também refere a importância do uniforme na moda masculina,12 uma 

perspectiva também analisada por Douglas Gorsline, fortemente baseada em 

informação visual.13 

Na bibliografia estrangeira sobre a uniformologia militar portuguesa podemos 

destacar René Chartrand, um historiador canadiano, cujas investigações 

incidem sobretudo sobre a História Militar e a uniformologia, e que realizou um 

estudo detalhado e inovador sobre o Exército Português da Guerra Peninsular 

                                                 
1Laver, J. (1948). British Military Uniforms. London: Penguin Books. 
2Funcken, L.; Funcken, F. (1967). Le costume et les armes des soldats de tous les temps. Paris: Casterman. 
3Chalfont, A. [et al.] (1993). Battledress. The uniforms of the world’s great armies: 1700 to the present. London: Artus Books. 
4Mollo, J. (1972). Trois siècles d’uniformes militaires. Fribourg: Office du Livre. 
5Nicholson, J.B.R. (1973). Uniformes Militaires. Paris: Grange Batelière. 
6Fosten, B.; Katcher, P. (1989). U.S. Infantry Equipments: 1775-1910. London: Osprey Publishing, 1989. 
7Delpérier, L. , Jouineau, A. , Malvaux, B. (2000). La Garde Impériale de Napoleon III. Nantes: Editions du Cannonier; Delpérier, 
L. (1983) - Les officiers d’infanterie: 1845-1914. Tradition Magazine. Paris: Editions A & C Collections.  
8Pétard, M. (1997). De Fontenoy A Waterloo. Paris: Histoire & Collections. 
9Rigo, começou a publicar as suas pranchas no início da década de 1960 e continuou até à década de 80, com a marca "Le Plumet". 
10Roche, D. (1989). La culture des apparences. Une histoire du vêtement: XVII - XVIII siècle. Paris: Librairie Anthème Fayard. 
11Bell, Q. (1992). Mode et société: essai sur la sociologie du vêtement. Paris: P.U.F. 
12Marly, D. (1986). Fashion for Men: an illustrated history. London: B. T. Batsford Books. 
13Gorsline, D. (1991). A History of Fashion. A Visual Survey of Costume from Ancient Times. London: Fitzhouse Books. 
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(2000-2001),14 com importantes referências aos uniformes, armamento e 

equipamento. Phillip Haythorntwaite e Michael Chappell também produziram 

trabalhos significativos sobre os uniformes e equipamentos usados na Guerra 

Peninsular, em que são feitas referências importantes aos uniformes 

portugueses (1996).15 O trabalho de Otto von Pivka sobre o Exército Português 

na Guerra Peninsular, publicado pela Editora Osprey em 1977,16 foi importante, 

mas a investigação de René Chartrand fornece uma perspectiva mais profunda 

e correcta deste tema.  

Para além das obras gerais que configuram uma necessária revisão 

bibliográfica sobre estas matérias, procedeu-se à pesquisa da documentação 

oficial e institucional do Exército Português, sempre que possível com o apoio 

essencial dos dados iconográficos. Estes permitem a visualização e 

compreensão dos vários decretos sobre fardamentos, armamento e material de 

guerra fabricado nos arsenais ou importados do exterior, mas que eram 

armazenados e distribuídos a partir desses mesmos arsenais. Neste trabalho 

referem-se momentos importantes como a reorganização do Exército, de 1806, 

logo truncada pela 1ª Invasão Francesa de 1807-1808 e que durante algum 

tempo paralisou os arsenais e as posteriores reorganizações levadas a cabo 

por dois elementos fundamentais, William Carr Beresford e Miguel Pereira 

Forjaz, que levantando o Exército Português da situação de quase inexistência 

em que se encontrava, lograram transformá-lo numa afinada máquina de 

guerra e para tal há que ter em conta os Arsenais Reais do Exército de Lisboa 

e do Porto e as suas centenas de trabalhadores.  

O estudo da indústria militar não se deve cingir unicamente à forma e à 

estrutura cromática do vestuário militar, dos armamentos e equipamentos 

produzidos e das quantidades distribuídas às tropas pelos comissariados. O 

uniforme não se resume à barretina, ao casaco, às calças ou ao calçado, 

alargando-se, como iremos constatar, às suas variantes de serviço, exercício 

ou campanha. Os equipamentos e o armamento completam o quadro 

                                                 
14Chartrand, R. (2000). The Portuguese Army of the Napoleonic Wars (vol. 1). Oxford: Osprey Publishing; Chartrand, R. (2000). 
The Portuguese Army of the Napoleonic Wars (vol. 2). Oxford: Osprey Publishing; Chartrand, R. (2001). The Portuguese Army of 
the Napoleonic Wars (vol. 3). Oxford: Osprey Publishing. 
15Haythorntwayte; P., Chappell, M. (1996). Uniforms of the Peninsular Wars 1807-1814. London: Arms and Armour. P.15-16; 114-
119. 
16Pivka, O. (1977). The Portuguese Army of the Napoleonic Wars. London: Osprey Publishing. 
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operacional e muito de tudo isto não seria possível sem o papel fundamental 

das indústrias de defesa e dos seus trabalhadores.  

No fim deste trabalho, existe ainda um anexo iconográfico, que embora possua 

algumas figuras a preto e branco, pretende ilustrar o contexto teórico e geral 

das matérias estudadas. As gravuras, representativas das plantas dos Arsenais 

de Lisboa e do Porto, provêm de diversas fontes, como o Arquivo Histórico 

Militar de Lisboa, o Museu Militar do Porto e várias publicações dos séculos 

XIX e XX, referenciadas nas legendas das estampas. 

Achámos pertinente a descrição dos sistemas de armamento, dada a sua 

relação e interacção com o uniforme e com os materiais de guerra produzidos 

nos arsenais. No entanto, não introduzimos iconografia específica sobre o 

armamento, por limitações de espaço e de tema. Tal não impede, contudo, que 

em algumas das gravuras aqui incluídas sejam visíveis alguns dos armamentos 

associados aos uniformes, nas respectivas épocas. 
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Capítulo 2 - Os contextos do uniforme, da arma e do  

equipamento: os produtos dos Arsenais 

 

A guerra e as suas campanhas revelam a verdade do material militar que 

conforma o soldado, na sua funcionalidade. É o campo onde por vezes se 

revelam os caprichos dos decretos de fardamento, dos sistemas de armas e 

das suas aplicações em termos tácticos. No que respeita aos equipamentos e 

acessórios, é onde se vê a sua resistência aos condicionalismos aleatórios do 

clima, os excessos do uso ou a pura e simples inadaptação. 

Os tecidos dos uniformes e do vestuário podiam favorecer o corte e o feitio, 

mas os tintos tendiam a ceder perante o desgaste, face aos rigores do clima, 

às marcas que o terreno deixava, a que se juntavam os rigores do combate, o 

sangue, o suor, a urina, o sol, a pólvora. 

A descoloração geral era rápida, os uniformes tomavam um tinto indefinível, os 

azuis esverdeavam, os vermelhos esmaeciam e tornavam-se acastanhados, os 

alvadios ficavam amarelados e irreversivelmente sujos. 

Um exército tornava-se uniforme em termos de desgaste, sob as intempéries, 

mais rapidamente do que os tecidos podiam resistir. Era quase um milagre que 

as indústrias tintureiras dos séculos XVIII e XIX garantissem a durabilidade dos 

tintos dos uniformes. 

Para o soldado em campanha (e o português não era excepção), contava 

sobretudo ter a barriga cheia, a astúcia e o expediente de se abastecer um 

pouco por todo o lado, quando as linhas de abastecimento falhavam. No caso 

do soldado de infantaria, este devia velar pelos seus pés e consequentemente 

pelo calçado. Quando em campanha, se faltava ou se destruía uma peça de 

fardamento ou de equipamento, não era raro substituí-las por outras peças 

retiradas de um cadáver, de um ferido ou mesmo de um prisioneiro e depois 

restava retomar a marcha, conforme se estivesse, com peças de todas as 

espécies, como sucedeu com a retirada de Napoleão, da Rússia, em 1812.  

Com chuvas intensas, as águas encharcavam os uniformes, mesmo com 

capotes e oleados, restando ao soldado aguentar estoicamente e proteger a 

cabeça com uma pesada barretina, que mais pesada se tornava, conforme os 

feltros ou os couros se vergavam ao peso da chuva. Quando o clima 
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deteriorava as peças mais vulneráveis do uniforme (fardas, casacos, jaquetas e 

calças), o soldado fazia prodígios de costura, mesmo usando materiais dos 

locais onde decorria a campanha, ou assumia o papel de correeiro, tentando 

consertar os correames. 

Uma necessidade constante do soldado era e é a roupa interior e o problema 

que se tornava a sua lavagem ou reposição, já que o uso prolongado de roupas 

interiores sem a necessária muda, implicava o surgimento de doenças à base 

de micoses e viroses, e outros sérios problemas de higiene. 

Um uniforme desconfortável, pesado e justo, como os que caracterizavam os 

exércitos do Antigo Regime e início do liberalismo europeu, teria sido um 

suplício para o soldado em marcha apeada, a cavalo ou na carreta de artilharia. 

As lãs grosseiras dos uniformes sufocavam as tropas debaixo de intenso calor, 

ou ensopavam-se com as primeiras chuvas, causando uma terrível sensação 

de desconforto permanente. Era nesta situação que o soldado tinha de entrar 

em combate, por vezes já profundamente desmoralizado devido ao mal-estar 

físico.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Coelho, 1998: 240-241. 
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Capítulo 3 – A disciplina do uniforme e da arma  

 

Os uniformes, o vestuário militar, os equipamentos e o armamento possuem 

um elevado valor histórico e patrimonial. Dada a escassez frequente desses 

materiais, representativos de momentos ou períodos da História, devem ser 

considerados bens valiosos do Património Histórico-Militar, assim como os 

acervos documentais, iconográficos e artísticos com esta matéria relacionados 

e que os descrevem na medida da exactidão dos documentos oficiais. 

Podem-se definir como uniformes, equipamentos e armamentos os materiais 

que, por via de legislação, concessão, hábito ou moda, foram usados por 

diferentes exércitos ao longo da História. 

No caso dos uniformes criou-se uma diferenciação entre o vestir na sociedade 

civil e o da instituição militar, baseada em alguns factores: 

 

• Como resposta à exigência social de distinguir os membros de um colectivo, 

que estaria ao serviço de um Estado, ideologia, religião ou poder económico. 

• Pela necessidade de distinguir, num campo de batalha, as tropas de um 

exército e os seus inimigos. 

• Como consequência directa da própria actividade militar, recheada de 

incomodidades e sobretudo riscos. 

• Como sinal externo de disciplina e organização da estrutura e sociedade 

militar, principalmente tomando em conta o factor económico, já que é 

obviamente vantajoso aplicar critérios gerais e sistemáticos na dotação de 

uniformes e equipamentos padronizados. Uma correcta aplicação destes 

princípios tem reflexos positivos nos factores eficácia e desempenho.18 

 

O conceito de uniforme apareceu em finais do século XVII e implementou-se ao 

longo dos séculos XVIII, XIX e XX, tornando-se um atributo da transição da 

Idade Moderna para o período contemporâneo, no que respeita à instituição 

militar. 

Durante todo este tempo, o uniforme vai evoluindo através de diversas fases, 

traduzidas nos seguintes factores: 

                                                 
18 Coelho, 1998: 232. 
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• Por razões funcionais e práticas, adequando a sua forma, cor e materiais 

utilizados na confecção, às condicionantes ambientais e climatéricas, mais a 

necessidade de adaptação ao combate, às tácticas e estratégias militares e 

à própria evolução do armamento.  

• Pelas circunstâncias políticas, sociais e económicas, tanto ao nível interno 

do Estado, como ao nível externo, que influem, muitas vezes de forma 

decisiva, na adopção de figurinos ou de cânones estéticos. Estes podem 

harmonizar-se de acordo com uma ideologia específica, similar às das 

potências que detêm a hegemonia em dado momento histórico, casos da 

França, Inglaterra ou Prússia. 

• Pela evolução das técnicas e indústrias têxteis, assim como o surgimento e 

aplicação de novas fibras e materiais para confecção de fardamentos. 

• Pelas interacções entre a moda civil e o vestuário militar, cuja relação se 

torna um facto pela adopção de figurinos militares pela sociedade civil, ou 

vice-versa. 

 

Propomos uma série de parâmetros, os quais são de interesse essencial, para 

compreender de maneira conceptual o significado do uniforme militar e a sua 

relação directa com a História e a sociedade. 

Esses parâmetros podem surgir em cinco pontos básicos, cujo 

desenvolvimento se tornará visível ao longo deste trabalho: 

 

• O nível de legislação, entendendo-se uma maior ou menor corrente de 

decretos e outros tipos de emanações oficiais, que estabelecessem normas, 

estruturas, figurinos ou equipamentos, assim como decretos que exigiam o 

cumprimento de disposições anteriores que teriam sido pouco ou nada 

respeitadas, ou seja, ordens do exército aonde se incluíam planos de 

uniforme e aonde também se regulamentava o uso e atavio dos mesmos. 

• O nível de cumprimento das legislações e acatamento prático do que era 

decretado. As tentativas sucessivas de uniformizar eficientemente o Exército 

Português, são frequentemente ignoradas, mesmo durante a primeira 

metade do século XIX, dando origem a vários decretos e ordens do dia, 
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impondo a disciplina de uso do uniforme. Um dos alvos deste tipo de 

situações era a própria oficialidade, que por variadas razões, se furtava 

amiudadamente a usar os seus uniformes, ou submetendo-os a variações, 

ao gosto dos caprichos ou luxos ostentatórios de cada um. 

• A diversidade dentro da uniformidade, significando uma maior ou menor 

diferença entre vários tipos de unidades. No caso português, e para o início 

do século XIX, a diversidade cingiu-se às variações de golas, canhões, 

forros e vivos, existindo um elevado índice de padronização  dos designados 

grandes uniformes (parada, campanha e manobras), cingindo-se  às cores 

azul ferrete e castanho, esta última como símbolo dos Batalhões de 

Caçadores criados durante a Guerra Peninsular (usando têxteis de lã 

denominada saragoça). São de ter em conta as variações nas coberturas de 

cabeça, correames, armamento e outros tipos de equipamento, que irão 

estar presentes ao longo deste trabalho e que influenciavam fortemente a 

produção dos arsenais. 

• A funcionalidade do uniforme, que se define como a adaptação do mesmo 

ao serviço e ao campo de batalha. A racionalização do uniforme e 

consequente funcionalidade pode ter a sua origem no abandono dos 

combates em ordem cerrada, mercê do desenvolvimento dos sistemas de 

armas e correspondente aumento do poder de fogo.  

• A aceitação social do uniforme seria um valioso ponto de análise, ficando 

como ponto de referência para futuros estudos, dada a sua importância no 

contexto da história social e das mentalidades. 19 

 

 

3.1 A Indústria Militar e a Cultura das Aparências 

 

Tendo em conta que o uniforme e os seus equipamentos associados são 

componentes básicas para entender a mecânica de produção dos arsenais, 

será necessário desenvolver conceptualmente o que é o uniforme. Uma das 

leituras fundamentais para a teorização da uniformologia, num contexto geral, 

encontra-se na obra de Daniel Roche La culture des apparences, Une histoire 

                                                 
19 Coelho, 1998: 233. 
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du vêtement XVII-XVIII siècle, publicada pela Librairie Arthéme Fayard, em 

1989. O capítulo IX, intitulado La Discipline des apparences: le prestige de 

l’uniforme, apesar de, cronologicamente, tratar um período entre os séculos 

XVII e XVIII, permitiu-nos retirar algumas leituras aplicáveis à época que o 

nosso estudo contempla, e que aqui trataremos. 

O uniforme, tal como o conhecemos e vemos, é de origem recente, tendo em 

conta a marcha da humanidade, só com excepção do período compreendido 

entre os séculos I a V D.C., em que os exércitos imperiais de Roma teriam 

alcançado níveis razoáveis de uniformização, mercê do que teriam sido os 

primeiros exemplos de arsenais, as fabricae. O sentido da palavra uniforme 

tem três séculos na Europa, conforme se começaram a ditar regras de 

fardamento a partir de decretos e outras publicações régias (em Portugal, 

surgem alguns exemplos, como o Regimento da Junta dos Três Estados, 

publicado em 1721 e a Milicia Pratica, de Bento Gomes Coelho, publicada em 

1740, sendo o Conde de Lippe mentor do primeiro plano de uniformes, 

devidamente estruturado, a surgir em 1764).20 

O século XVII, teria ainda em conflitos como a Guerra dos Trinta Anos, ou a 

Guerra da Restauração, a policromia do vestuário militar, resultado de tipos 

indefinidos de recrutamento, do uso intenso de mercenários e da quase 

inexistência de exércitos nacionais, a não ser o aparelho militar sueco de 

Gustavo Adolfo, e posteriormente o exército de Luís XIV. 

A intensificação do uso da arma de fogo e das suas pólvoras criou a 

necessidade de se distinguirem os regimentos no campo de batalha, agora 

submerso em densos lençóis de fumo, levando à uniformização dos vestuários 

a nível regimental e, mais tarde, a nível de exército, com o surgimento dos 

exércitos nacionais do absolutismo. Assim, já no século XVIII, assistem-se a 

mudanças funcionais como resposta às exigências tácticas do campo de 

batalha, que se podem resumir da seguinte maneira: 

 

• Distinção das unidades no campo de batalha. 

• Evitar confusões em combate, no meio do fumo denso da mosquetaria e da 

artilharia. 

                                                 
20 Coelho, 2000: 121. 
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• Generalização do uso de fardamentos de cor uniforme em cada unidade, 

padronização das coberturas de cabeça (tricórnios, bicórneos e 

posteriormente a barretina), dos acessórios, armamento e sinais materiais 

de reconhecimento.21 

 

O uniforme vai substituir a imitação da moda e da necessidade individual, 

surgindo uma impulsão de regulamentos colectivos, que toma lugar com o 

advento do absolutismo (Antigo Regime). 

O vestuário do soldado, em todos os graus hierárquicos, vai tornar-se num 

símbolo de classe, socialmente tendente a sobrepor-se à sociedade civil, por 

vezes de modo discriminatório. O uniforme torna-se num sinal de 

reconhecimento para aqueles que o envergam e para os que estão de fora, o 

que contribui para, a partir do século XVIII, solidificar o espírito de corpo, os 

exércitos nacionais, o mundo militar, mesmo quando este se tornar num factor 

de revolução. 

O uniforme fixa a hierarquia, a partir dos seus paramentos, dentro das próprias 

variações impostas pelos planos de uniformes e mudanças regulamentares, “il 

soumet les esprits à l’habit et non à l’homme”.22 O fardamento identifica o 

portador com o personagem social que o uniforme, num sentido abrangente, 

estabelece. 

Do quartel para a parada e desta para o campo de batalha, o uniforme vai 

adquirindo o seu prestígio, e segundo Daniel Roche, irá atingir a maturidade na 

sociedade igualitária (liberal) do século XIX.23 

Esta definição implica várias realidades que, somadas, constituem a essência 

do soldado. O imperativo disciplinar impõe uma moldagem do corpo e do 

espírito, contextos nos quais o uniforme, a arma e o equipamento 

desempenham um papel essencial, em termos da educação e controle da força 

individual do soldado. 

O objectivo fulcral da uniformização deixa de ser unicamente o reconhecimento 

das tropas no terreno e passa a ter um papel formativo no desempenho e na 

combatividade das unidades militares. 

                                                 
21Coelho, 1998: 238. 
22Roche, 1989: 213. 
23Roche, 1989: 214. 
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O uniforme está no cerne da lógica da estrutura militar, a partir de uma época 

em que a guerra se torna o essencial da continuação de uma política 

estratégica. Assim, cada vez mais o uniforme veste o soldado para confrontos 

crescentemente letais; ao longo dos tempos o fardamento vai ter que se 

adaptar às transformações tecnológicas que sucessivamente aparecem no 

campo de batalha: a espingarda de pederneira, a de percussão, o fuzil de 

agulha, as armas de repetição e retrocarga, a metralhadora, a artilharia de fogo 

rápido. Definitivamente o campo de batalha era cada vez mais perigoso para o 

soldado. 

O vestuário militar, símbolo e fonte de eficácia no combate (nos séculos XVIII-

XIX), vai-se impondo como meio de poder social. Pode derrubar e erguer 

regimes, governos, réis e repúblicas. Pode conferir poder aos cidadãos, 

quando estes se constituem em milícias, guardas nacionais ou unidades de 

voluntários, como foi o caso português na primeira metade do século XIX. O 

uniforme como símbolo pode afirmar um projecto político (as tristemente 

célebres SS de Hitler, são disso um exemplo).24 

Os efeitos políticos, sociais e científicos da disciplina militar, de que o uniforme, 

a arma e o equipamento são das bases mais importantes, podem-se traduzir 

de várias maneiras: 

 

• O exército podia tornar-se numa escola de cidadania, de que são exemplos 

as forças armadas saídas da Revolução Francesa e do consulado 

napoleónico. 

• O surgimento de conceitos médicos e pedagógicos sobre a condição física, 

onde o treino deve exacerbar a resistência, sendo possível ao uniforme 

permitir esta correlação de forças. 

• O uniforme deveria contribuir para modelar o gesto e a atitude, já que 

passou a estar frequentemente no centro de uma imaginação utópica e 

voluntarista do social.  

• A postura a que obriga o uniforme revela o trabalho individual do corpo e 

simultaneamente a aquisição de princípios de rigor e de sentimento 

colectivo.25 

                                                 
24 Coelho, 1998: 239. 
25 Coelho, 1998: 239. 
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O uniforme inscreve-se numa nova delimitação do espaço público, criando 

distâncias e instaurando códigos de comportamento e padrões sociais. Ele vai 

encarnar totalmente o espírito da sociedade militar, esta que sobrevive, 

constitui e se justifica nas crises e nas conturbações das ordens interna e 

externa. 

Na cadeia que une todos os elementos da estrutura militar, a disciplina, atavio 

e apresentação correcta do aparato material saídos dos arsenais e das 

fábricas, permite transmitir o sentido de brio e de propriedade, aplacar os 

arremedos de contestação e moldar os hábitos pessoais do soldado. Isto 

levava a algumas tarefas educadoras do militar: polir botões, couros, chapas de 

cinturão ou de barretina, limpar o mosquete, a baioneta ou o sabre, lavar as 

suas roupas e o seu corpo. Esta cadeia de gestos, quando imposta, podia 

transformar o soldado em objecto de exposição ou de parada, mas nos séculos 

XVIII e XIX, o aparato ainda permitia ter influência táctica no campo de batalha, 

pelo impacto moral. O exército era também o único local colectivo em que 

desempenhos de carácter feminino se entrecruzavam com as tarefas 

eminentemente masculinas, ou seja, num exército em campanha, o soldado 

cozinhava, lavava a sua roupa interior, cosia e remendava o seu fardamento. 

Os exércitos nacionais, alguns de conscrição como o francês (La Nation aux 

armes), começaram a significar os depósitos de recrutas, os quartéis fixos, o 

conceito de caserna como o local de habitação do soldado, e tal contribuiu para 

a separação do militar do civil. 

Os métodos de recrutamento também vão influir na vontade individual de cada 

soldado, com profundas implicações na sua aparência: as sortes, as levas, os 

press gangs (sistema compulsivo de recrutamento usado na Grã-Bretanha, até 

aos inícios do século XIX), que também implicavam vários tipos de isenções, 

normalmente insertas em esquemas de corrupção do sistema. Assim, muitos 

dos contingentes formavam-se a partir de indigentes, aventureiros e marginais, 

que, recrutados contra a sua vontade não propiciariam altos índices de 

preparação militar, com consequentes lapsos e lacunas na disciplina e no 

atavio do vestuário, a menos que sujeitos a regimes férreos de disciplina, 

frequentemente com recurso à violência física e psicológica (como sucedia no 

exército britânico sob o comando de Wellington, ou as pranchadas, usadas no 
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Exército Português até meados do século XIX). Mesmo assim o uniforme 

deveria assumir um papel não negligenciável por altura da leva de recrutas, e 

mesmo que superficial era um catalisador decisivo para aceitar um 

compromisso. 

Posteriormente, o gesto e a atitude do recruta deviam ser modeladas pelas 

práticas regimentais. Frequentemente, a uniformização do homem e da sua 

unidade dependia das características do recrutamento, do comando, da 

diversidade de práticas aculturantes, ligadas ao lugar e às zonas de 

destacamento, aos meios materiais e às circunstâncias. 

 

No quotidiano, podem-se aplicar dois princípios fundamentais, que 

condicionam o uso do uniforme:  

 

• Separar, para impor a ética militar e o senso de hierarquia. 

• Unir, para tornar visível um senso de pertença comum, o espírito de corpo. 

 

Assim, o uniforme é paradoxal, porque gera níveis de distinção, da sociedade 

civil, entre as próprias Armas de um exército e entre a elite e as tropas comuns, 

e porque também faz surgir um senso de conformidade, através das 

hierarquias, do espírito de corpo e da noção de colectividade. 

A hierarquia exige a aplicação de regras estritas no domínio do vestuário 

militar, ou seja, os uniformes básicos dos oficiais, sargentos e soldados 

tenderam a ser similares, mas os paramentos, os acessórios e os distintivos 

marcariam a diferença. 

A unicidade, a uniformização tornam-se num espelho de obediência e eficácia. 

Quando a estrutura de topo, ou seja o aparelho de Estado e as cadeias de 

comando, falha, o conceito acima referido torna-se de difícil aplicação e o 

desleixo surge. 

De acordo com a função e com o uso, os uniformes dividem-se em vários 

recortes e denominações, evoluindo consoante as épocas e os conceitos de 

utilidade. Tal pode dar origem a dois grupos globais de função: 

Uniformes de representação e de estatuto, cujo uso se vincula aos actos de 

gala, de sociedade ou ao serviço nas altas instâncias das forças armadas. Este 
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tipo de uniforme, de características quase exclusivas, destinava-se ao uso 

pelas pessoas reais ou altos dignitários de poder. 

Para além destes, toda a classe de oficiais superiores, desde marechais a 

brigadeiros, usava uniformes exclusivos, embora baseados nos figurinos 

elementares, e que se distinguiam por uma maior e mais luxuosa profusão de 

adornos. Estes adornos iam desde intrincados bordados em galão de ouro, até 

ao uso de agulhetas de prata ou ouro, com cordões de seda e o tradicional 

chapéu armado com vários tipos de penacho. 

Em Portugal, durante o século XIX, não se criou nenhum corpo específico de 

guarda real, sendo para esse efeito mobilizadas unidades do exército de linha, 

tanto de infantaria como de cavalaria, com particular incidência após a Guerra 

Civil de 1832-1834. Dessas unidades são exemplos: o Regimento de 

Voluntários da Rainha, o Regimento de Granadeiros da Rainha, o Regimento 

de Lanceiros da Rainha e o Regimento Nº2 de Caçadores da Rainha. Estes 

corpos nunca se fardaram de maneira peculiar para estas funções, à excepção 

dos Granadeiros da Rainha, que se limitaram a usar um modelo exclusivo de 

barretina. Por isso, podemos afirmar que, no exército de linha, o uniforme de 

representação se limitou maioritariamente aos postos de poder e superiores da 

instituição militar.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Coelho, 1998: 234. 
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Capítulo 4 – A guerra, desafio aos Arsenais 

 

A importância do material de guerra e do seu estudo liga-se à própria evolução 

da arte da guerra e dos sobressaltos da História. À medida que a tecnologia 

militar se desenvolvia e as tácticas evoluíam, também os uniformes, armas e 

equipamentos passavam gradualmente da elegância esplendorosa para os 

actuais sistemas miméticos de camuflagem e o armamento crescia em 

letalidade. 

O desenho dos uniformes militares e de outros materiais de guerra como os 

correames e as mochilas, no passado, parecia estar arredado de todos os 

conceitos de conforto e ergonomia, situação que chegou às Guerras 

Napoleónicas. Só em meados do século XIX, com a Guerra da Crimeia (1854), 

a Guerra Civil Americana (1861-1864) e a Guerra Franco-Prussiana (1870-

1871), tais factores começaram a ser levados em conta, no sentido de 

aumentar o conforto do soldado e o seu desempenho em campos de batalha 

crescentemente letais e tecnologicamente mais complexos. A necessidade daí 

decorrente ditou que os uniformes tivessem cores disruptivas, notando-se em 

campanhas coloniais como a da Zululândia, em 1879 e a Guerra dos Boers, em 

1899-1900, pouco antes da Primeira Guerra Mundial, quando foram 

introduzidas mortíferas novidades nas frentes de combate. Foi a pólvora sem 

fumo, o cada vez maior alcance das armas ligeiras e pesadas, o fogo 

automático das metralhadoras e os novos explosivos, que obrigaram as tropas 

a diluírem-se no terreno. No Somme e em Verdun, em 1916, foram as 

primeiras e sangrentas lições desta nova forma de fazer a guerra. Centenas de 

milhares de mortos, franceses, ingleses e alemães, chacinados por algumas 

dezenas de metros de frente, provaram que a infantaria já não podia carregar 

impunemente sob o fogo de metralhadoras e artilharia pesada, sendo obrigada 

a definhar dias a fio em trincheiras fétidas. 

Mas até pouco antes, a cor, o corte, o estilo e mesmo a elegância do uniforme 

e dos seus acessórios eram a marca distintiva do ofício de soldado. Isto não 

impedia que os uniformes fossem concebidos de maneira a oferecer protecção 

contra golpes ou estocadas de armas brancas. Na Idade Média, a armadura, 

parcial ou completa, cumpria esta função. Mas para o soldado de infantaria era 
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extremamente difícil usar o pesado lorigão de cota de malha ou armaduras 

integrais, apanágio dos cavaleiros da aristocracia Europeia. A partir do século 

XV, a infantaria, que ressurge como corpo disciplinado e eficaz (refiram-se os 

famosos alabardeiros suíços e os tercios espanhóis), equipa-se com pequenas 

couraças de torso ou vestuário grosso, feito com materiais resistentes como 

couro espesso e camadas de tecido reforçado. Contudo de pouco lhes servia 

contra setas e virotões de besta, e muito menos contra projécteis de armas de 

fogo. Assim estas couraças e vestuários reforçados foram caindo em 

progressivo desuso, até aos fins do século XVIII, quando o mosquete e o 

arcabuz, aliados à artilharia, começaram a decidir a sorte dos exércitos em 

combate, subsistindo os peitorais da unidades de cavalaria pesada do período 

Napoleónico. 

Ao longo do tempo, o uniforme, além de peça de vestuário militar, preencheu 

capazmente múltiplos e variados objectivos. Serviu para distinguir o militar do 

civil, embora a moda e alguns caracteres destes dois mundos tão distintos se 

tocassem e não raras vezes se influenciassem. No entanto, esta distinção 

criava e mantinha uma auréola mista de rudeza e exuberância, reputação 

tradicionalmente associada ao homem de armas. Este efeito acentuou-se 

quando o uniforme começou a ser usado não somente para distinguir o soldado 

em geral, mas para diferenciar regimentos e outros tipos de unidade entre si, 

por entre as densas nuvens de fumo de pólvora negra da artilharia e das armas 

ligeiras. 

Quando, na Europa, os regimentos de infantaria e cavalaria eram formados a 

expensas próprias da grande aristocracia, esta era usualmente a criadora dos 

uniformes das suas próprias unidades, alcançando-se níveis de exotismo e 

exuberância a roçar a excentricidade.27 A centralização estatal dos exércitos 

nacionais levou à uniformização da aparência do soldado, mas não impediu 

que as unidades de milícias e de voluntários, muitas vezes desvinculadas de 

regras e imposições ministeriais, também criassem os seus próprios 

fardamentos, igualmente exuberantes. Esta situação era exemplar no exército 

dos Estados Unidos onde, por volta de 1880, os regimentos de voluntários 

ostentavam uma aparência profundamente inspirada no estilo prussiano. As 

                                                 
27Schick, 1993: 6. 
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unidades regulares de primeira linha pautavam-se por uniformes discretos que 

pouco haviam mudado desde a Guerra da Secessão.28 

Também uma aparência intimidatória, acessória à própria constituição física do 

soldado, podia ser criada pelo uniforme. Assim, nos exércitos europeus, 

durante os séculos XVIII e XIX, era comum nos corpos de granadeiros, para 

além da grande estatura do soldado, o uso de altos e volumosos gorros de pele 

de urso, típicos da Grande Armée de Napoleão, ou coberturas em forma de 

mitra como as usadas pelos exércitos prussiano ou russo. Adicionados a estes 

acessórios, verificava-se ainda o uso de uniformes com ombreiras largas e 

polainas até meio da coxa, que com um calçado pesado conferiam ao indivíduo 

uma aparência ainda mais corpulenta, enfatizada quando integrado em 

compactas colunas de infantaria ou cavalaria. 

Mais recentemente, o uniforme reflecte um ponto de vista pragmático e, 

simultaneamente, desencantado da vida militar. Desde a Guerra dos Boers até 

hoje, tornou-se menos importante distinguir regimentos uns dos outros, sendo a 

ocultação das tropas um factor fulcral no campo de batalha. Sejam a selva, a 

floresta europeia, o deserto ou as zonas urbanas, qualquer um destes 

ambientes exige ligeireza e mobilidade, características fundamentais do 

uniforme moderno.29 

Os uniformes funcionais pretendiam-se menos luxuosos e mais cómodos, o 

que nem sempre acontecia. Deviam estar aptos para o combate e para o 

serviço diário nos quartéis. 

Neste grupo, de mais vasto alcance, incluem-se os uniformes de campanha e 

combate, que com a devida ornamentação serviam igualmente para as paradas 

e que no século XIX eram classificados de grande uniforme. 

Para instrução, serviços, marchas e trabalho existiam os fardamentos 

designados de pequeno uniforme e que no caso português, consistiu durante 

muito tempo nos bonés ou barretes de caserna, na sobrecasaca ou na jaqueta, 

no jaquetão e calças de brim de algodão. Este tipo de uniforme acumulou com 

frequência algumas das tarefas destinadas ao grande uniforme, como 

poderemos verificar ao longo deste trabalho. 

                                                 
28Nicholson, 1973: 53. 
29Mollo, 1993: 7. 
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A documentação oficial e institucional apontava frequentemente esta situação, 

imprimindo-lhe por vezes um carácter negativo, principalmente em publicações 

como as Ordens do Dia. Quanto às razões, podem-se ligar a factores 

económicos, logísticos ou com a própria disciplina, esta conectando-se ao 

posicionamento moral dos militares, principalmente ao nível de sargentos, 

cabos e soldados, classes que durante muito tempo foram desvalorizadas, 

reflectindo os próprios abismos da sociedade civil, mesmo quando as esferas 

de poder absolutistas foram substituídas pela burguesia liberal, que em muitos 

aspectos adquiriu os vícios dos regimes anteriores. 

Estes tipos de uniformes, como se poderá verificar, não são estanques e 

segundo tradições instituídas, os fardamentos de ontem, são ainda, em alguns 

casos, usados hoje como uniformes de representação. São exemplos, os 

uniformes de gala do Colégio Militar, ou os casacos raglan dos oficiais 

generais, cujo feitio remonta ao plano de uniformes de 1885, continuando a ser 

em azul ferrete. 

Em termos gerais, a uniformologia, quando passa à análise técnica e prática, 

deve contemplar alguns pontos essenciais. Para tal, há que dividir o uniforme 

nos elementos que o compõem, e estudá-los separadamente, para 

posteriormente integrá-los num contexto mais abrangente, adaptando as 

sequências e os elementos às respectivas épocas.  

Neste trabalho e de acordo com a cronologia proposta (1800-1814) decidimos 

elaborar a seguinte tabela básica, com base no Plano de Uniformes de 1806 e 

que se desenvolveu posteriormente com a Guerra Peninsular: 

 

Chapéu armado (Oficiais superiores) 

Barretina (Oficiais, Sargentos e Praças) 

Boné de caserna (Sargentos e Praças) 

Farda (Oficiais, Sargentos e Praças) 

Colete (Oficiais, Sargentos e Praças) 

Jaqueta (Sargentos e Praças) 

Sobrecasaca (Oficiais) 

Capote (Oficiais, Sargentos e Praças) 

Calças ou Pantalonas (Oficiais, Sargentos e Praças) 

Calçado e acessórios (Oficiais, Sargentos e Praças) 

Mochila (Sargentos e Praças) 
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Correame (Oficiais, Sargentos e Praças) 

Patrona (Sargentos e Praças) 

Cantil (Sargentos e Praças) 

Bornal ou mochila de víveres (Sargentos e Praças) 

Armamento (Oficiais, Sargentos e Praças) 

 

Esta relação aplica-se ao período entre 1800 e 1814 e refere o material de 

guerra principal, uniformes, equipamento e armamento que seriam usados por 

oficiais, sargentos e praças e que seriam provenientes de duas fontes, a 

produção nacional dos Arsenais e os materiais importados, que durante a 

Guerra Peninsular seriam quase exclusivamente de origem britânica. Mas a 

produção do Arsenal Real do Exército em Lisboa e do seu congénere do Porto, 

não se ficavam por aqui, já que muitos outros artigos eram aí fabricados, como 

as selas e respectivos acessórios, tendas e barracas de campanha, 

ferramentas de sapadores, ferramentas de manutenção do armamento e 

equipamento, palamenta de artilharia e munições para artilharia e armas 

ligeiras. Neste último caso era importante a relação dos Arsenais com outras 

estruturas fabris, como a Real Fábrica da Pólvora de Barcarena, as fundições 

de ferro de Paço de Arcos, próximas de Lisboa, ou as Ferrarias da Foz do Alge, 

em Figueiró dos Vinhos. 
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Capítulo 5 – As problemáticas do atraso industrial português 

no contexto da Guerra Peninsular 

 

No sentido de se ter uma perspectiva do que seriam as indústrias de defesa em 

Portugal, nos finais do século XVIII e inícios do século XIX, pretendemos 

demonstrar algumas linhas de pensamento de vários autores, que analisaram o 

contexto geral da indústria Portuguesa, no período referido. Deste contexto 

pretende-se articular estas perspectivas com o que caracterizava os Arsenais 

Reais de Lisboa e Porto entre 1800 e 1814, tanto em termos da sua evolução 

tecnológica como estrutural. 

 

 

5.1 – Os antecedentes da crise de 1800-1814 

 

Na leitura que pode ser analisada no trabalho de Eugénia Mata e Nuno 

Valério,30 estes autores classificam o período que vai de 1790 a 1851 como o 

fracasso de uma descolagem precoce, em profundo contraste com o caso 

britânico, cuja revolução industrial e tecnológica viria a ditar o seu 

posicionamento mundial até aos inícios do século XX, e ao mesmo tempo que 

introduzia um modelo de crescimento económico adoptado por muitos países 

na balança estratégica global. Mata e Valério referem que Portugal não 

participou nesse movimento, e muitos outros autores responsabilizaram a 

Inglaterra por esse facto, influenciando o atraso económico nacional em 

proveito próprio.31 Existem vários factores de ordem político-militar que 

contribuiriam para esta situação. A situação política da Europa após a 

Revolução Francesa vai levar Portugal a entrar em conflito com duas 

potências, uma em ascensão, a França, e outra em declínio, a Espanha. Logo 

em 1793, o governo português alinhou numa coligação anti-revolucionária, com 

resultados militares que viram a ter profundos reflexos no futuro. Apesar do 

bom desempenho das tropas Portuguesas na campanha do Rossilhão, em 

1795, são traídas pelo governo espanhol, que assina um armistício com a 

França à revelia do governo português, tendo o contingente nacional que retirar 
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para Portugal desde a Catalunha. Mas este processo iniciou um ciclo de 

consequências negativas a nível económico e financeiro, que se agravaram 

pela necessidade de preparar Portugal contra um ataque às suas fronteiras por 

parte da coligação Franco-Espanhola, apesar dos esforços da Coroa 

Portuguesa em se manter neutral. A Guerra das Laranjas, em 1801, viria a 

confirmar os piores receios, porque um desastroso comando das tropas 

Portuguesas permitiu uma ofensiva Espanhola no Alentejo, que ocupou várias 

praças fortes e resultando na perda definitiva dos 750 quilómetros quadrados 

respeitantes à comarca de Olivença. A Guerra Peninsular (1807-1814) foi o 

culminar da precária situação em que Portugal se via envolvido face à França 

Napoleónica, impelido para aderir ao Bloqueio Continental e tentando manter a 

sua neutralidade até aos limites. Depois da saída da família real para o Brasil, o 

país foi devastado por três invasões que destruíram o exército português em 

1807 e levaram a que o governo britânico interviesse directamente em 

Portugal, financiando em parte o Erário Régio e reequipando quase totalmente 

às suas custas o novo exército português, tornando-o numa estrutura eficiente 

e bem equipada, mas na prática sob comando inglês. O preço a pagar por 

Portugal era muito elevado, tanto em relação aos efeitos das Invasões 

Francesas como no que dizia respeito ao apoio inglês. Estes teatros de guerra 

foram amplamente prejudiciais para a economia portuguesa, que havia logrado 

alcançar um quadro de prosperidade no último quartel do século XVIII, e entrou 

num período de depressão cuja recuperação havia de ser muito lenta, com 

reflexos que se estenderam por todo o século XIX. Com um país pilhado por 

franceses e espanhóis, os problemas financeiros avolumaram-se, a influência 

Inglesa nos assuntos portugueses e no Brasil tornou-se numa realidade que 

em muitos aspectos haveria de perdurar muitos anos.32 

Os problemas económicos e financeiros, resultantes da guerra, mostraram-se 

extremamente difíceis de superar, dado que mesmo após 1815, Portugal tinha 

a germinar o que seria a fractura do país com um clima permanente de guerra 

civil entre liberais e absolutistas. Conforme apontam Eugénia Mata e Nuno 

Valério33, a normalidade monetária só regressaria na década de 1830 e a 

estabilidade financeira, relativa, só na década de 1850. 
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5.2 – O Bloqueio Continental na economia e na indús tria portuguesas 

 

Importa, neste trabalho, analisar as perspectivas mais recentes ou pertinentes 

dos autores que estudam a problemática do atraso do desenvolvimento 

industrial português e que pode ser vista em duas correntes principais de 

pensamento. A primeira envolve a comparação entre a realidade portuguesa e 

o processo de industrialização da Inglaterra, modelo para muitos dos casos 

sucedidos na Europa. A segunda vertente diz respeito ao quadro interno e à 

sua evolução. De acordo com a primeira perspectiva têm-se gerado correntes 

de pensamento e estudo que defendem a não existência de revolução 

industrial, que no caso português, Vitorino Magalhães Godinho definiu como 

uma industrialização falhada. Por outro lado, em oposição a esta perspectiva, 

defende-se que em Portugal, se não existiu uma revolução industrial, surgiu, 

pelo menos, um processo de industrialização.34 

Embora o período pombalino esteja fora do âmbito deste trabalho, será 

pertinente reflectir nos efeitos posteriores do designado período de fomento 

industrial associado a este estadista. Mesmo após a queda do consulado do 

Marquês de Pombal, algumas medidas e iniciativas continuaram no reinado de 

D. Maria I, sobretudo com o apoio de uma crescente iniciativa privada, ligada, 

sobretudo, às indústrias transformadoras, como por exemplo os têxteis. Mas 

essa iniciativa foi mais beneficiada pelas circunstâncias internacionais, 

caracterizadas pelo surgimento dos Estados Unidos da América e no 

aproveitamento dos efeitos da Revolução Francesa, nomeadamente com o 

reacender da forte rivalidade entre ingleses e franceses. A este contexto 

adicionava-se no plano interno uma política proteccionista, inclusive em relação 

ao Brasil, chegando-se a proibir a instalação de fábricas no Brasil. Esta 

situação iria ter um fim com a ascensão de Napoleão e a aplicação do Bloqueio 

Continental à Inglaterra,35 envolvendo Portugal de uma forma traumática e 

profunda, e radicalizando a dependência externa do país em relação à 

Inglaterra. Este momento faz parte do culminar de outros que levaram Portugal 

para o meio da tempestade Napoleónica.  
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Embora abordado maioritariamente em termos políticos e militares, a 

perspectiva histórico - económica é fundamental para se entenderem alguns 

dos efeitos reais no país, no contexto da Guerra Peninsular. As Invasões 

Francesas, outra designação para a mesma série de factos e conjunturas, 

foram usadas a posteriori como explicações factuais para os males nacionais. 

Simão José da Luz Soriano teria tentado contrariar essa tendência, 

perspectivando a Guerra Peninsular para lá do seu contexto político-militar, não 

deixando, contudo, de reduzir esses males à questão da dependência de 

Portugal face à Inglaterra.36 Borges de Macedo entende as Invasões Francesas 

como um fenómeno que não deverá ser analisado isoladamente ou somente 

remetido aos aspectos políticos e militares, sob pena de não se oferecer mais 

do que uma visão isolada e não integrada.37 O que sucedeu em Portugal 

ultrapassou esses factores, tendo uma realidade social e económica como 

dinâmicas a considerar. Desde meados do século XVIII que Portugal tinha uma 

intensa actividade atlântica, suporte do comércio ultramarino e as suas 

relações políticas continentais eram pouco significativas. Era muito mais 

proveitoso a Portugal o seu compromisso ultramarino, do que uma implantação 

continental e permanentemente ameaçada pela Espanha, e o seu equilíbrio 

económico dependia disso. Mas o posicionamento atlântico português era de 

uma grande importância estratégica face ao comércio externo internacional, 

sobretudo para a Inglaterra e para o seu adversário, a França. Portugal via-se 

assim no meio de um conflito crescente e a agressão francesa terá como 

elemento catalisador a questão do Bloqueio Continental. Por decreto imperial 

de 21 de Novembro de 1806, Napoleão fazia proibir todo o comércio com a 

Inglaterra, considerado um país sitiado. No tráfego marítimo, as unidades 

navais francesas e as com autorização de corso do governo francês, tinham 

ordens de apresamento de navios que tivessem tocado portos ingleses e 

posteriormente, por decreto de 17 de Dezembro de 1806, os navios que 

tivessem pago imposto ao Tesouro britânico ou sido visitados por navios 

ingleses passavam a ser também considerados boa presa. Tal destinava-se a 

intimidar a navegação neutral, na qual se incluíam, ainda, os mercantes 

portugueses. 
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Os objectivos estratégicos do bloqueio eram bastantes claros – inviabilizar a 

economia inglesa fechando-lhe o acesso dos seus produtos industriais aos 

mercados europeus do Continente e com isso desestabilizar todo o aparelho 

produtivo e os equilíbrios sociais em Inglaterra. A economia e as finanças 

inglesas deixariam de ter possibilidades de sustentar o exército e a marinha de 

guerra em operações militares contra a França. Esta era uma situação 

problemática para a Inglaterra, já que cerca de metade da sua população vivia 

da indústria, do comércio e da marinha mercante. Muitas das matérias-primas 

que a Inglaterra importava vinham dos portos do Báltico, vulneráveis a qualquer 

tipo de intervenção militar francesa.38 

As condições ditadas pelo Bloqueio foram transmitidas a Lisboa e não eram de 

todo surpreendentes. Portugal tinha uma posição geográfica e estratégica 

importante, tanto para apoio à guerra naval (e a sua frota não era de desprezar, 

especialmente após a destruição parcial das frotas Francesa e Espanhola em 

Trafalgar) como para o tráfego de produtos, mercadorias e matérias-primas 

para e de Inglaterra. Enquanto os portos portugueses se mantivessem abertos, 

a Inglaterra tinha um ponto de apoio essencial. A 17 de Julho de 1807 o 

governo português era advertido sobre a obrigatoriedade de fechar os portos à 

navegação britânica e do confisco dos bens britânicos em território nacional, 

sob pena de declaração de guerra. A 27 de Julho já se concentravam em 

Baiona as tropas francesas, que juntamente com as espanholas, deveriam 

atacar Portugal. Para que o Bloqueio resultasse em pleno, a França não tinha 

mais alternativas senão ocupar Portugal e fechar os portos pela força.39 Em 

1806 já o governo Francês fizera um ultimato à Inglaterra para estabelecer uma 

paz marítima, senão atacariam Portugal, que se tornava assim refém da 

política internacional. No entanto estas ameaças, a nível naval, não eram fáceis 

de concretizar para a França. Com a frota de guerra depauperada desde 

Aboukir e Trafalgar, tal como ficara a frota espanhola, não tinha uma grande 

liberdade de movimentos. Em 1807, Portugal tinha os mares seguros e o 

tráfego assegurado no Atlântico Sul com a cobertura da armada Inglesa, mas o 

aumento da pressão francesa, conivente com a Espanha, era cada vez maior. 

O governo português, apreensivo, tenta manter o status quo da neutralidade e 
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a 25 de Setembro de 1807 adere ao Bloqueio, mas só a 20 de Outubro é que 

dá a ordem de saída aos navios ingleses, aportados em território nacional, já 

com o exército franco-espanhol a caminho da fronteira Portuguesa.40 Quando 

Junot entrou em Portugal e se dirigiu à capital, visava o porto de Lisboa e a 

frota de guerra portuguesa, que não conseguiu aprisionar, visto já estar no mar 

alto a caminho do Brasil, com a família real, o que o deixou numa posição 

embaraçosa face a Napoleão. O porto de Lisboa, amplo e com vastas 

possibilidades de importação e armazenamento, com bons arsenais navais, 

era, segundo Borges de Macedo, a mais alta expressão económica e o símbolo 

da excepcional capacidade da costa Portuguesa como zona intermediária e 

entreposto de passagem entre a Europa e as zonas tropicais e semitropicais 

das Américas e de África.41 Assim, entende-se que o porto de Lisboa não era 

só importante para a Inglaterra, como também o era para a França, não só 

numa perspectiva militar, como também comercial. Apesar das difíceis relações 

de Portugal com a França, sobretudo após a Revolução Francesa, o comércio 

entre os dois países alcançava valores consideráveis. Em 1806 as exportações 

para França chegaram aos 5395402285 de contos de réis, contra 1286686057 

de contos de réis de produtos importados.42 Os dados totais das balanças 

comerciais com França, embora Borges de Macedo não os considere fiáveis 

devido à omissão de elementos importantes como registos, isenções e 

contrabando, esclarecem que Portugal exportava para França uma grande 

quantidade de produtos ultramarinos, com incidência nos provenientes do 

Brasil. As madeiras, os couros, o açúcar, o tabaco, os panos da Índia, as lãs e 

o algodão formavam o contingente de produtos que a França importava, e 

enquanto exportava para Portugal trigo e produtos manufacturados, como 

móveis, tecidos, jóias e objectos de ouro, representando uma forte inclinação 

da sociedade portuguesa pelos produtos sumptuários franceses.43 Perante este 

cenário, entende-se que Napoleão, ao ter de intervir militarmente em Portugal, 

perderia uma fonte importante para o abastecimento de matérias primas à 

França, mas a imposição do cumprimento dos seus objectivos estratégicos 

militares não lhe permitia qualquer outro tipo de opção. E se tal era assim com 
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a França, o comércio com a Inglaterra atingia o dobro dos valores registados. 

De 1801 a 1810, com excepção do ano de 1808, a balança comercial com a 

Inglaterra era favorável a Portugal em termos de exportações. Os anos de 1811 

e 1812 assistem a uma inversão da tendência, com um forte aumento das 

importações de Inglaterra.44 

Pouco antes das Invasões Francesas, mas com campanhas militares a 

decorrer na Europa continental e com os Estados Unidos da América num 

estado beligerante com a Inglaterra, o algodão brasileiro vai assumir uma 

grande importância. Portugal ficava a ganhar, já que para a França o algodão 

brasileiro era mais fácil de transportar e para a Inglaterra constituía um 

fornecimento mais seguro e constante do que o algodão americano, permitindo 

manter em bom funcionamento as suas indústrias têxteis, recentemente 

evoluídas em termos tecnológicos.45 Assim Portugal ocupou o segundo lugar 

como exportador de algodão para Inglaterra, logo a seguir aos Estados Unidos 

e em relação à França, este produto era tão importante, que durante a Guerra 

Peninsular, era contrabandeado de Portugal para Cádiz e daí para França. 

Borges de Macedo classifica estes movimentos como um surto exportador 

nacional, tanto de produtos metropolitanos como ultramarinos, tendo 

quadruplicado os seus valores entre 1789 e 1807.46 Não se deve deixar de 

mencionar o contrabando, cuja importância como gerador de receitas foi, no 

entanto, bastante afectado pela guerra. 

A posição comercial portuguesa era muito significativa, traduzida na 

capacidade dos seus portos marítimos. Através deles eram distribuídas várias 

tipologias de produtos, muitos deles exóticos e bem ao gosto europeu, e em 

grande quantidade. O encerramento dos portos portugueses representaria para 

a França um avultado prejuízo, assim se constatando que não seria só a 

Inglaterra a ser afectada por esta medida de carácter militar. Com as primeiras 

ocupações francesas e sobretudo a primeira, que chega até Lisboa e ao seu 

porto, o tráfego comercial sofreu bastante. Napoleão tentava impor uma guerra 

total à Inglaterra, tanto terrestre como naval, eliminando os seus intermediários 

comerciais, entre os quais Portugal, em cujas costas a armada britânica e a 

sua marinha mercante tinham abrigo seguro. Com as Invasões Francesas, 
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Portugal viu afectadas, temporariamente, as suas vantagens geográficas, 

económicas e portuárias e consequentemente o comércio praticado por 

portugueses e ingleses. No entanto, Portugal teve, segundo Borges de 

Macedo, uma notável capacidade de resposta, ao tirar partido dessa mesma 

geografia, que possibilitava o desembarque de tropas, neste caso inglesas, e 

também o controle costeiro por parte da armada britânica. A retirada de D. 

João VI para o Brasil e a abertura dos seus portos ao tráfego comercial directo 

com a Inglaterra, frustrou, quase imediatamente os planos franceses, já que 

estes não tinham capacidade para bloquear o Atlântico aos comboios navais 

ingleses.47  

O porto de Lisboa era um dos portos europeus mais importantes para o tráfego 

atlântico e havia investido ainda mais em projecção com o decreto régio de 

1797, que o tornava num porto franco.48 Aos seus cais chegavam produtos de 

todos os pontos do mundo e de toda a variedade, e que conheceram um forte 

incremento depois de 1801. As instalações portuárias eram constituídas por 

extensos complexos de manufacturas de biscoito, velames, cordoarias, 

armazéns, ancoradouros, estaleiros estatais e privados, fundições de artilharia 

naval, logística, etc. Uma das maiores estruturas que operava com o porto de 

Lisboa era o Arsenal Real da Marinha, que apesar de afectado durante o 

período da primeira invasão, não sofreu desmantelamentos nem destruições. 

Uma das suas mais valias era o elevado número de operários especializados 

que trabalhavam directamente nas suas instalações, chegando aos 2830 

homens em 1788 e reduzindo a 2007 em 1808, por força da guerra.49 No 

entanto, as folhas de serviço do Arsenal da Marinha mostram os registos de 

muitas intervenções e reparações em navios ingleses, entre 1803 e 1807 e a 

importância que este facto tem, já que a armada britânica tinha um local, fora 

dos seus portos, para se apoiar logisticamente. O Arsenal Real do Exército 

também era uma peça fundamental neste contexto, pois mesmo em operações 

navais era habitual embarcarem-se contingentes de infantaria do exército ou 

então unidades de infantaria de marinha. O Arsenal do Exército foi descrito 

pelo Barão de Thiébault, oficial do Estado Maior de Junot,50 como uma 
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estrutura plena de recursos, reunindo operários de todas as especialidades e 

demais pessoal auxiliar, que trabalhavam em várias forjas, oficinas de fundição, 

manufacturas de armas e canhões e outros tipos de oficinas, ao que se 

somavam extensos armazéns para abastecimentos. 

A intervenção em força dos britânicos contrariou os efeitos que o Bloqueio 

pretendia alcançar, tanto em relação a Portugal, como em relação à própria 

Inglaterra, mas com um alto preço para a economia portuguesa, já bastante 

afectada pela guerra. O tratado de comércio entre Portugal e Inglaterra em 

1810 e a concessão de largas somas de dinheiro a Portugal para a 

reorganização do exército, tornaram os ingleses credores das redes de 

comércio nacionais e, em 1811, Lisboa estava nas mãos das companhias de 

comércio britânicas. As entradas de mercadorias inglesas tinham atingido 

valores que não se verificavam desde os finais do século XVIII. Como afirma 

Borges de Macedo, começara outra invasão, com efeitos mais devastadores a 

longo prazo do que a das tropas francesas.51 Ao porto de Lisboa chegavam, 

nos anos de 1810 a 1813, vastas quantidades de mercadorias, muitas delas de 

difícil colocação no mercado e que abalavam o já frágil equilíbrio económico 

nacional. As movimentações dos comerciantes ingleses, face à paragem de 

sectores produtivos da economia nacional, entraram no campo da especulação 

sobre os produtos e os seus preços, vislumbrando uma oportunidade para 

enriquecerem. As alfândegas de Lisboa e do Porto ficaram repletas de 

manufacturas inglesas, muitas delas para serem reexportadas para Espanha. 

Nem tudo resultou nesta investida em força do comércio inglês em Portugal, 

simplesmente por que entre os preços praticados e a capacidade de consumo 

não existiu correspondência e teve-se, inclusive, de proceder a leilões e 

arrematações de artigos parados em armazém. Esta precipitação de colocação 

do excesso do produto industrial britânico chegaria a provocar falências em 

Inglaterra.52 No entanto, estes casos não impediram que a Inglaterra, acedendo 

livremente aos portos de Lisboa e Porto, fortalecesse o seu aparelho comercial 

em Portugal e as casas e companhias comerciais mais sólidas resistissem, 
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inclusive, à primeira invasão Francesa, que afectou, sobretudo, Lisboa e a 

segunda, que atingiu o Porto.53 

O historiador inglês Charles Esdaile refere que as Guerras Napoleónicas 

afectaram a própria estabilidade política dos governos de Londres, em que 

estes se sucediam, mostrando diferentes posturas face à guerra com a França. 

No entanto, a Inglaterra foi capaz de contornar os efeitos do Bloqueio 

Continental desenvolvendo novos mercados, como o brasileiro e chegando a 

restabelecer relações comerciais com a Europa Continental. Mas, em 1807, 

não era visível uma melhoria da situação de isolamento em que a Inglaterra se 

encontrava, tanto que os Estados Unidos chegam a proibir o comércio com os 

negociantes ingleses. Muitas indústrias ficaram paralisadas, tanto pela restrição 

das importações de matérias-primas como pela sua exponencial subida de 

preços. A tudo isto se somava um aumento da pirataria comercial francesa no 

Atlântico e no Índico e uma crescente instabilidade laboral nas fábricas 

inglesas. Estas circunstâncias viriam a ter profundas influências na economia e 

nas indústrias portuguesas, paralisadas pela Guerra Peninsular e vulneráveis à 

entrada contínua de produtos ingleses, sobretudo após os tratados de 1808 e 

1810. J.A. Amado Mendes aponta para uma conjuntura de crise nacional na 

década de 1820, resultado das Invasões Francesas e do domínio britânico nos 

sectores político e militar, que resultariam numa série de obstáculos ao 

processo de evolução do quadro pré-industrial português. Referindo um 

inquérito realizado pela Junta do Comércio em 1811-1813 (tido como muito 

incompleto), constatou-se um elevado número de empresas estagnadas e 

mesmo encerradas, situação já verificada para a cidade do Porto nos estudos 

de José Manuel Lopes Cordeiro.54 Apesar disso, alguns sinais de recuperação 

começavam a tomar forma, através da fundação de algumas empresas em 

Lisboa e no Porto, no período 1809-1813. A primeira metade do século XIX, 

embora caracterizada pelos contínuos estados de conflito civil, apresentou 

algumas tentativas de inovação pela introdução das máquinas a vapor nos 

transportes marítimos. Embora não aplicadas à mecanização fabril, estas 

inovações marcam um passo para uma primeira vaga de industrialização, 
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apesar do peso que as formas de energia hidráulica e animal tinham nas 

fábricas nacionais.55  

 

 

5.3 – O contexto industrial em Portugal no pensamen to de Borges de 

Macedo 

 

A investigação historiográfica da indústria, com várias metodologias, tem 

tentado explicar este momento da história moderna, resultando em várias 

vertentes e correntes de pensamento sobre este assunto. Adam Smith (um livre 

cambista) tendia a explicar o fenómeno industrial como resultado da expansão 

do mercado, aliado à maior facilidade em comunicações. Segundo o autor de 

An Inquiry concerning the Wealth of Nations (1776) a divisão do trabalho 

oficinal também teria sido um estímulo para a concepção e introdução de 

maquinaria, no sentido de aumentar a eficácia da produção. No entanto este 

conceito era alvo de objecções, pela razão de que a divisão laboral já se 

verificava há muito tempo e não havia originado revoluções técnicas mais cedo. 

Na verdade muitas das oficinas manufactureiras já funcionavam com a divisão 

do trabalho instalada e as maquinarias poupavam e não dividiam as tarefas 

fabris. Não seriam as transformações técnicas do século XVIII que teriam 

originado o princípio da divisão do trabalho.56 Após os conceitos enunciados 

por Adam Smith, muito tempo tidos como suficientes, surge a interpretação 

desta problemática por parte de Karl Marx. Para Marx a revolução industrial 

insere-se num processo em que a manufactura representava uma etapa de 

desenvolvimento relacionado com os métodos capitalistas de produção e o 

surgimento da indústria e produção em larga escala. Para muitos 

investigadores contemporâneos o desenvolvimento industrial não se prende 

somente ao conceito de capitalismo, mas também a um movimento da procura 

da quantidade. Estes movimentos remontariam aos séculos XVI e XVII, em que  

as experiências industriais se verificaram em escala reduzida, numa espécie de 
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proto Revolução Industrial e de prenúncio das transformações que se viriam a 

dar no século XVIII.57 

Conforme refere Jorge Borges de Macedo, o total triunfo do industrialismo teria 

tido lugar no fim do século XIX. Nas alterações ocorridas anteriormente, 

durante o século XVIII, só um limitado número de locais tinha beneficiado da 

industrialização e respectiva mecanização. No entanto o impacto produtivo, a 

nível da Europa Continental, foi significativo, como foi a disseminação gradual 

das novas técnicas produtivas e de uma subsequente contribuição tecnológica 

continental. Esta corrente resultou em novas perspectivas de concorrência 

económica e financeira entre os países europeus. A evolução tecnológica deu 

à Inglaterra condições de domínio económico, que permitiram baixar os preços 

dos produtos e torná-los altamente concorrenciais face à produção de natureza 

artesanal. Os produtos industriais dominaram os mercados, sobretudo quando 

os próprios transportes evoluíram, facilitando as comunicações na Europa e 

propiciando a entrada dos produtos ingleses em condições de difícil 

concorrência. O avanço técnico industrial permitiu uma nova economia de mão 

de obra e de rapidez de fabrico, o que levava a uma eficiente reposição de 

produtos nos mercados, a preços que viabilizavam o rendimento dos capitais 

aplicados. Jorge Borges de Macedo aponta para uma primeira crise de sobre 

produção entre 1788 e 1793. O mercado ficou saturado de produtos ingleses e 

tal demonstrou que as suas unidades fabris só teriam a ganhar com a 

destruição da concorrência de outros países. Surgiu daqui o choque entre a 

indústria inglesa, desenvolvida tecnicamente e sólida financeiramente, e a 

Europa continental, que na sua maioria ainda assentava numa economia 

agrária e artesanal, resistente por vezes aos saltos tecnológicos.58 

Os finais do século XVIII português representaram uma fase de recomposição 

económica, sem o sustento do ouro brasileiro, segundo a perspectiva de 

Borges de Macedo. O comércio nacional teve que se desenvolver, sem se 

poder apoiar nas remessas auríferas e houve que investir numa produção de 

carácter metropolitano e ultramarino.59 

Esta situação não se restringiu ao comércio de matérias primas e produtos 

agrícolas. O sector industrial também teria tido um desenvolvimento, embora 
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mais disperso. No que respeita aos têxteis, destacam-se as sedas, sobretudo 

de Bragança e da Real Fábrica do Rato, paralelamente aos linhos, lãs e 

algodões. Os lanifícios também foram fundamentais no processo de pré-

industrialização deste período, correspondendo a um forte investimento no 

sector manufactureiro. Portalegre recebe um complexo produtivo para o fabrico 

de lãs em grande escala, assim como a Covilhã. As balanças comerciais 

atestam, segundo Macedo, este facto.60 No caso da Covilhã as peças 

fabricadas passam de 3928, em 1758, para 7074 em 1802.61 

As ferrarias também se irão desenvolver, pelas exigências ditadas pelo 

aumento de oficinas que trabalham o ferro (o Real Arsenal do Exército é um 

dos casos) e a Suécia era um dos países que exportavam este material para 

Portugal. No período de 1780 a 1784, atingem-se importações no valor de 5250 

toneladas, voltando para as 3450 entre 1785-1789.62 O ferro e o cobre ingleses 

também são relevantes em termos da importação de metais, chegando-se às 

15229 toneladas no triénio de 1781-1783.63 Conforme aponta Borges de 

Macedo, as balanças comerciais demonstram uma tendência de subida, visível 

nos dados relativos ao ano de 1800, em que as exportações nacionais foram 

superiores às importações, embora por diferenças relativamente baixas. Este 

ciclo de aumentos nas exportações portuguesas traduziu-se em produtos 

manufacturados, tendo como destinos principais as possessões ultramarinas. 

Mas a Europa, e mesmo a Inglaterra recebiam os produtos nacionais. O 

comércio externo português também se alargou, nomeadamente à Rússia, aos 

recém-criados Estados Unidos da América e mesmo a Marrocos.64 

À excepção do ano de 1797, a balança do comércio com Espanha era 

favorável a Portugal. Se os produtos ultramarinos nacionais saíam para Castela 

pelo porto de Lisboa, muitos produtos metropolitanos eram exportados através 

das fronteiras terrestres correspondendo às respectivas regiões.65 

O desenvolvimento geral do comércio e do tráfego portuário, onde se situavam 

as alfândegas (também as havia nas fronteiras terrestres) traduziu-se num 

aumento das receitas do Estado, através das taxações e cobrança de 

                                                 
60Macedo, 1982: 200. 
61Macedo, 1982: 201. 
62Macedo, 1982: 201. 
63Macedo, 1982: 202. 
64Macedo, 1982: 203. 
65Macedo, 1982: 205. 



 37 

impostos.66 A questão fabril surge ligada à importância do sector dos tecidos e 

têxteis, enquadrada nas tentativas de fomento industrial e na introdução de 

novas maquinarias neste processo. Nas indústrias tradicionais, embora se 

possam encontrar referências à necessidade de renovar as oficinas, a técnica 

não é um factor prioritário. Referindo a indústria dos lanifícios, esta era 

vulnerável a factores como a fraca qualidade das matérias primas, más vias de 

comunicação, a criação de gado ou as crises agrícolas, a que se somariam 

falta de competências nas áreas do fabrico, pouca transversalidade com outros 

ofícios relacionados e casos de fraude. O problema tecnológico não era 

encarado como causa principal. As modificações nas técnicas industriais eram 

lentas e não implicavam grandes transformações estruturais, nem tão pouco as 

formas de escoamento dos produtos. A produção tanto se concentrava como 

se encontrava dispersa, sobretudo no caso dos lanifícios. No primeiro caso 

eram fábricas, repartidas por várias oficinas em que as lãs entravam em rama e 

saíam como tecidos acabados, enquanto a produção dispersa era realizada 

pelos denominados fabricantes, empresários sem instalações próprias, que 

trabalhavam num ciclo de produção que consistia em ir adquirindo os produtos 

em cada oficina e ir passando-se à seguinte até se atingir o produto acabado.67 

As medidas de fomento para a indústria nacional levadas a cabo no período 

pombalino, situadas nas condições acima referidas, tiveram continuidade no 

reinado de Dª Maria I, nomeadamente com as concessões de licenças e 

privilégios a empresas privadas e por outro lado retirando poderes a interesses 

corporativos. Numa evolução geográfica, as unidades manufactureiras, que 

habitualmente se instalavam no interior do país, tenderam a deslocar-se para o 

litoral. As indústrias que se haviam instalado no interior procuravam uma maior 

facilidade de acesso a matérias primas próprias, isolando-se da concorrência e 

defendendo os preços praticados. As grandes unidades manufactureiras 

tinham protecção estatal (como por exemplo as que trabalhavam com os 

contratos militares), mas como refere Borges de Macedo subsistiam com 

grandes dificuldades.68 Isto reflectia uma muito limitada capacidade de 

investimento, mesmo nas oficinas sedeadas em Lisboa, evitando grandes 

movimentos de capital. No entanto, os finais do século XVIII trouxeram outras 
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condições que perspectivaram o que poderia ter sido uma mudança 

significativa. Com a introdução de novas estruturas fabris e novos produtos, 

com o aumento quantitativo e qualitativo de muitas matérias-primas coloniais, 

tais como o algodão, as madeiras exóticas ou os couros, processo 

acompanhado por um crescimento urbano nas cidades costeiras, criaram-se 

condições para que a indústria se viesse instalar no litoral, beneficiando da 

proximidade dos portos e do tráfego comercial marítimo.69 No entanto, a 

instalação de indústrias na costa não substituiu as estruturas manufactureiras 

do interior, já que os lanifícios da Covilhã, do Fundão e de Portalegre 

continuaram a ter uma importância capital neste sector da indústria e 

abasteciam o exército em boa parte das suas necessidades de fardamento e 

outros materiais. Mas verifica-se que a indústria algodoeira tendia a situar-se 

na costa, reflectindo claramente que a matéria-prima era importada, e seria um 

enorme prejuízo transportar o algodão em bruto para o interior. 

A indústria portuguesa do final do século XVIII, investindo nos novos mercados 

e matérias-primas de importação, sobretudo colonial (seguindo o modelo 

inglês) e tentando implementar novas tecnologias, entra num período que 

Borges de Macedo designa de euforia de produção e de optimismo.70 

Este investigador classifica o período de entre 1789 e 1806 como 

caracterizador de um surto exportador de produtos ultramarinos e 

metropolitanos, associado ao aumento e desenvolvimento do tráfego comercial 

com o Brasil. Existiu um aumento da aplicação de capitais e de instalações 

fabris e manufactureiras. Lisboa, Porto, Coimbra e Tomar foram sedes de 

estruturas fabris cujos produtos competiam com os que eram importados da 

Inglaterra e da Europa continental.71 

Esta prosperidade, baseada no comércio, e que Borges de Macedo considera 

incontestável, mercê dos dados quantitativos, teria sido ignorada por alguns 

sectores da historiografia nacional, já que poderiam contradizer os conceitos, 

generalizados, que apontavam para a decadência da economia nacional. Mas 

esta prosperidade teria sido o apoio da neutralidade portuguesa até 1807, já 

que a França importava de Portugal grandes quantidades de produtos 

ultramarinos, necessários inclusive para o seu esforço de guerra (algodão e 
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couros). Esse desenvolvimento comercial da qual a França tanto beneficiava 

comercialmente, favorecia também o seu principal adversário, a Inglaterra. 

Assim, esta conjuntura e o anúncio do Bloqueio Continental vieram a provocar 

as Invasões Francesas, já que Napoleão não tinha grandes alternativas de 

sucesso desse bloqueio sem fechar os portos nacionais à Inglaterra.72 É 

importante referir que a abertura dos portos brasileiros aos Britânicos, em 

1810, não teve um efeito imediato no porto de Lisboa, dado que a frota 

mercante da Inglaterra se baseava em navios de pequena tonelagem que 

necessitavam de portos de acostagem e apoio frequentes, mas que ao mesmo 

tempo ofereciam menos riscos em fretes, segurança e eram mais rentáveis 

para os pequenos e médios armadores.73 O tráfego intercontinental, durante as 

guerras napoleónicas, era arriscado e obrigava os Ingleses a organizarem os 

navios mercantes de longo curso em comboio, escoltados por navios da Royal 

Navy, aumentando os custos e os riscos. 

O tratado de comércio com a Inglaterra, de 1810, tem servido de argumento 

para a quebra drástica do desenvolvimento comercial português. No entanto, 

esta quebra poderia ter origens anteriores ao envolvimento directo de Portugal 

nas guerras napoleónicas. Integrado numa contracção de longa duração 

Borges de Macedo cita Vitorino Magalhães Godinho: Os acontecimentos 

político-militares (invasões Francesas) e mudança de estrutura política (marcha 

do Brasil para a independência) vêm enxertar-se na contracção anterior da 

produção industrial e nas modificações da produção agrícola (aparecimento da 

batata) e desencadeiam em conjunto uma crise comercial muito profunda que 

se prolonga em depressão duradoura. A crise comercial depois de ter feito 

saltar os preços num último impulso, inflecte as suas curvas de longa duração 

da alta para a baixa.74 Assim, segundo esta perspectiva, o desenvolvimento 

industrial que se tinha iniciado no final do século XVIII e que dependia do 

incremento do comércio geral, teria abrandado antes de 1806, da guerra e do 

tratado comercial de 1810 com a Inglaterra.75 Nos gráficos apresentados por 

Borges de Macedo76 verifica-se que após a alta das manufacturas nacionais 

exportadas para o ultramar, nos finais do século XVIII, a produção industrial 
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começa a descer, claramente, a partir de 1802. Este processo é acelerado com 

a Guerra Peninsular, sobretudo na primeira invasão, comandada por Junot, e 

em 1814 detecta-se um sinal de subida, coincidente com a primeira deposição 

de Napoleão e uma aparente paz europeia, mas o retomar dos negócios não 

volta a atingir os valores anteriores a 1801. Nesse ano verificou-se a subida da 

concorrência inglesa, com o aumento das importações, legais ou clandestinas, 

de algodões, lãs, estampados, ferros ou quinquilharias de origem britânica.77 É 

importante, neste contexto, referir que o desenvolvimento comercial português, 

dos finais do século XVIII, acelerado pelo tráfego colonial, mas assente em 

bases manufactureiras tecnicamente obsoletas, não teve consciência 

generalizada da evolução tecnológica industrial que se verificava fora das suas 

fronteiras. Após as Invasões Francesas, levantou-se o problema da 

recuperação da economia e das produções agrícola e industrial. No sector 

agrícola foram introduzidas medidas de crédito e fomento da pecuária e da 

renovação das culturas e em 1813 o sector manufactureiro foi alvo de 

deliberações da Junta do Comércio para o reinício da produção fabril. As 

grandes estruturas como as papeleiras de Alenquer, as fiações de Tomar, as 

manufacturas de chita e algodão de Alcobaça e Azeitão, as sedas de Chacim e 

da Real Fábrica do Rato e os lanifícios da Covilhã e de Portalegre, apesar de 

terem recebido indicações expressas da Junta do Comércio para o 

restabelecimento da sua produção, estavam em estado ruinoso. Os 

equipamentos estavam danificados, obsoletos e desguarnecidos de operários, 

a frágil base financeira das fábricas e o mercado interno, cuja capacidade de 

consumo fora profundamente afectada pela guerra, mostraram claramente o 

peso que, naquele momento, significava a concorrência inglesa e a perda do 

mercado brasileiro. O prefácio da balança de comércio de 1810 referia o estado 

deplorável da indústria portuguesa, devastada pela entrada em força dos 

produtos britânicos a preços baixos, que mais baixos ficaram com a 

sobrelotação das alfândegas portuguesas destes produtos. Os reduzidos 

preços da mercadoria Inglesa reduziam quaisquer hipóteses de recuperar a 

indústria nacional, que deixava de ter lugar no mercado interno nacional.78 Os 

produtos armazenados não se vendiam, as exportações para o Brasil haviam 
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deixado de gerar rendimento, os negócios estavam arruinados. Os empresários 

não tinham capacidade de reabrir as suas fábricas, pois a concorrência não 

permitia correr riscos quanto aos capitais investidos. Por parte do governo 

foram implementadas medidas proteccionistas, isenções de impostos ou 

facilidades nas aquisições de matérias-primas. Mas isto não era suficiente para 

os empresários, já que não garantia totalmente a protecção contra a 

concorrência dos produtos estrangeiros. No caso dos lanifícios foi possível, 

parcialmente, reverter esta situação com os contratos de fornecimento do 

exército, em que estes produtos ficavam fora do quadro concorrencial. De outra 

forma os armazéns sobrelotavam-se com os panos por vender. Para se 

conseguir ultrapassar esta situação teria sido necessária uma alteração 

profunda dos métodos e das tecnologias de fabrico, de modo a conseguir 

competir de forma simétrica com os produtos importados. No caso dos 

lanifícios, apesar da consciencialização para esta situação e do potencial 

empresarial e capitalista que poderia ter dado um novo impulso ao sector, a 

verdade é que a crise se tinha instalado em força, conforme o que surge no 

inventário fabril de Acúrsio da Neves. Nesse documento são referidas quarenta 

e quatro unidades fabris da área têxtil e só três não dadas como decadentes. 

No campo laboral os trabalhadores especializados (mestres) começavam a 

decrescer em número, o que também configurava uma decadência 

profissional.79 Em outros sectores da indústria como as ferrarias, como as que 

foram montadas na Foz do Alge, com o seu auge entre 1801 e 1804 (chegando 

a abastecer o Arsenal Real do Exército) e seguindo as técnicas alemãs dos 

processos metalúrgicos, acabariam por dar avultados prejuízos, tal como veio a 

suceder em Torre de Moncorvo, que usava técnicas diferentes. O caso da Foz 

do Alge revelou que, mesmo com a contratação de alemães para a gestão 

técnica e produtiva, estes não estavam à altura de introduzir modificações 

tecnológicas que permitissem competir com os ferros ingleses. A experiência 

com a Foz do Alge e com outras ferrarias menores teria gerado um prejuízo 

muito superior à receita e o ferro nacional nem nas oficinas do Estado era 

consumido, sendo substituído por ferros ingleses, suecos ou russos. Como 

afirma Borges de Macedo, a instalação de algumas unidades fabris no contexto 

da indústria nacional, entre 1814 e 1826 e integradas num modesto regime de 
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recomeço das actividades, não foi significativo nem propiciador de um 

verdadeiro surto industrial.80  

No início do século XIX, a indústria portuguesa não conseguiu competir com as 

largas quantidades de produtos a baixo preço que inundaram o mercado 

nacional. Tendo resistido durante o século XVIII a várias crises, onde se incluía 

o contrabando, a indústria portuguesa foi esmagada pela tecnologia introduzida 

na mecanização fabril da Revolução Industrial. A concorrência de novas 

técnicas levou ao fecho de oficinas, fábricas e ferrarias, que dependeriam de 

uma modernização tecnológica para a sua sobrevivência. Outras indústrias, 

como a sumptuária e de artigos de luxo, não sofreram muito dentro deste 

contexto, mas também não tinham representatividade para combater o atraso 

económico. A posição de Portugal na economia europeia pós-napoleónica 

confrontou-se com uma prosperidade perdida nos anos imediatamente 

anteriores à Guerra Peninsular, face aos dois blocos estratégicos, a França 

continental e a Inglaterra insular, dotadas de meios superiores em todos os 

aspectos e do livre-cambismo que lhes era completamente favorável.  

 

 

5.4 – Decadência e atraso da indústria Portuguesa 

 

Analisando outras perspectivas, na obra Estrutura Industrial e Mercado Colonial 

– Portugal Brasil (1780-1830), Jorge Pedreira refere que a Grã-Bretanha, tida 

como a primeira nação industrial de facto, comprovaria, pelo processo a que 

conduziu esse estatuto, o carácter decisivo das relações económicas com a 

periferia (entendam-se os mercados coloniais próprios e posteriormente de 

outros como o mercado brasileiro), para o desenvolvimento do centro, que 

neste caso é a estrutura económica, financeira e industrial da Grã-Bretanha.81 

Ou seja, a Inglaterra dependeria fortemente de um amplo mercado colonial 

para o fornecimento de matérias primas para as indústrias, em acelerado 

crescimento quantitativo e também tecnológico. Ainda segundo este autor, o 

triunfo da chamada Revolução Industrial, e de acordo com as teorias mais 

divulgadas, dever-se-ia ao alargamento dos referidos mercados coloniais, 
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passando dos domínios britânicos para as ricas possessões portuguesas e 

espanholas, como sucedeu com o tratado Anglo-Português de 1810. Mas Jorge 

Pedreira aponta, no entanto, para a possibilidade de desvios a estas teorias, 

invertendo a ordem dos factores – as periferias que também buscavam as 

relações económicas com o centro de desenvolvimento, neste caso a 

Inglaterra. As periferias, mesmo dependendo fortemente das exportações das 

suas matérias-primas, não recebiam em troca desenvolvimento tecnológico e o 

seu atraso podia, inclusive, ser benéfico para os centros colonizadores. O que 

nas perspectiva de Patrick O’Brien e de Pedreira82 podia significar que as 

periferias coloniais contribuiriam decisivamente para um desenvolvimento 

económico da Europa Ocidental, sem tal gerar contrapartidas que 

contrariassem o atraso industrial e económico das zonas periféricas. As 

receitas geradas pelo comércio ultramarino britânico em finais do século XVIII, 

eram largamente suficientes para sustentar o capital fixo envolvido nas 

indústrias extractivas e manufactureiras, e possibilitar o seu próprio 

desenvolvimento tecnológico, respondendo eficazmente às próprias pressões 

do mercado europeu e americano. Mas estes processos de industrialização, no 

que diz respeito à Inglaterra, podem já não significar o mesmo para as 

restantes realidades europeias. Outros países não puderam contar com 

mercados ultramarinos próprios e eram receptores desses produtos de forma 

indirecta. Só a França, pela sua condição de potência concorrente, teria 

alcançado as condições de ter tido um arranque industrial em paridade com a 

Inglaterra, o que lhe daria vantagem estratégica no contexto da Europa. Mas 

uma série de factores, geralmente ligados a crises de conflito político e militar, 

viriam a protelar esse arranque, em que a insularidade da Inglaterra, a sua 

superioridade naval e os seus acessos privilegiados aos mercados coloniais se 

mostraram superiores à posição continental da França, assolada por 

revoluções e conflitos à escala europeia, mas que também se repercutiam nas 

suas colónias, elas igualmente vulneráveis às convulsões verificadas na 

metrópole. Mais timidamente a industrialização europeia tendeu a situar-se nas 

faixas litorais que, servidas por portos importantes como Nantes, Marselha, 

Bordéus, Hamburgo ou Copenhaga,83 dependiam da importação de matérias 
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primas vindas dos impérios coloniais da Inglaterra, da Espanha, de Portugal, 

dos recém-criados Estados Unidos da América, e desses portos dependiam 

igualmente para o escoamento dos produtos transformados. As Guerras 

Napoleónicas e as consequências daí resultantes, nestas áreas, tiveram efeitos 

que Pedreira classifica, baseado em François Crouzet,84 como geradores de 

desindustrialização e de uma nova pastoralização. Tudo isto parece passar ao 

lado da Grã-Bretanha, porque como já referido, conseguiu assegurar o domínio 

das rotas marítimas e do comércio colonial, o que lhe permitiria uma 

industrialização precoce em relação ao resto da Europa, e a possibilidade de 

pressionar os mercados internacionais a receberem os produtos das suas 

fábricas, nomeadamente Cádiz e Lisboa. Estes canalizam os produtos ingleses 

para os seus respectivos impérios coloniais. Os factores de desenvolvimento 

da Inglaterra articulam-se entre si – investimento dos sucessivos governos 

britânicos na sua capacidade naval, comprovada nas vitórias de Aboukir (1798) 

e Trafalgar (1805) que fechariam o Mediterrâneo à França e à Espanha, e à 

capacidade de projectar forças militares em operações anfíbias e terrestres em 

vários teatros de guerra, o desenvolvimento da agricultura e o progresso 

técnico que resulta no incremento da produtividade industrial, que nestes casos 

específicos foram essenciais para suprir e manter a sua máquina de guerra, 

associada a uma fiscalidade eficaz. 

Jorge Pedreira, em relação ao caso português, aborda a questão do atraso 

agrícola e industrial nacional, remetendo para o que Portugal havia logrado 

realizar na Expansão e a descontinuidade que sucedeu entre os séculos XVI e 

XIX. Citando Vitorino Magalhães Godinho, no que se pode definir como uma 

emergência abortada de uma verdadeira classe burguesa, empreendedora e 

inovadora. O processo de decadência nacional traduziu-se num conflito entre 

ideais de glórias passadas e ideias mercantilistas, mas obsoletas, que 

resultariam no bloqueio de qualquer tentativa de desenvolvimento real do país. 

Tal agravar-se-á no período da Guerra Peninsular e logo após, com a forte 

dependência externa, sobretudo da Inglaterra, e do que daí viria a resultar em 

termos do que foi considerado uma humilhação nacional. O 24 de Agosto de 

1820 termina com a ocupação inglesa de Portugal, mas não trará soluções 

para a crise nas finanças públicas e para o sempre adiado arranque industrial, 
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agravado pela perda definitiva dos mercados brasileiros a favor dos 

negociantes ingleses.85 O autor nota que a historiografia nacional não teria 

ainda chegado a conclusões precisas sobre o atraso industrial e económico 

português, sobretudo na segunda metade do século XIX e face ao que sucedeu 

em outros países europeus. No que diz respeito à sua abordagem prévia à 

questão industrial Portuguesa, Jorge Pedreira reflecte sobre as relações entre 

a estrutura industrial e o mercado ultramarino e as suas fases de incentivo e de 

bloqueio. O que poderia ter sido um motor de desenvolvimento nacional, o 

sistema colonial luso-brasileiro na sua última fase, balizada entre os finais do 

século XVIII e inícios do século XIX, entra em crise a partir de 1808, agrava-se 

com o tratado luso-britânico de 1810, com a abertura ilimitada dos portos 

brasileiros aos navios ingleses e desaparece definitivamente em 1822-1825 

com a independência do Brasil. Pedreira enuncia os factores mais marcantes – 

a Guerra Peninsular, os bloqueios, os efeitos das invasões sucessivas e 

predatórias do território nacional, a abertura dos portos do Brasil e o 

consequente tratado de 1810, e a extrema dependência em relação à 

Inglaterra, que investiu enormes somas em Portugal para financiar o esforço de 

guerra na Península entre 1807 e 1813. Mas tais factores não são suficientes, 

pois, segundo este autor, seria necessário analisar as funções que o comércio 

colonial desempenhava para o conjunto da economia Portuguesa e para aquilo 

que seria o nosso aparelho industrial, assim como estudar os agentes 

económicos e sociais, ou seja o capital humano envolvido neste processo.86 

Ao reflectirmos sobre a conceptualização de Jorge Pedreira verificamos que 

tanto a Inglaterra como Portugal tinham, antes da ascensão de Napoleão, as 

mesmas condições para um arranque industrial, se basearmos tal premissa na 

posse de um império colonial, fornecedor directo das matérias primas 

necessárias para abastecer as estruturas fabris e de uma marinha mercante 

capaz de o fazer, escoltada por uma força naval eficiente. A Inglaterra é 

superior em termos de projecção de meios militares marítimos, sobretudo em 

navios rápidos de longo curso como fragatas, corvetas e brigues, optimizadas 

para a escolta de comboios marítimos. Em menor escala, Portugal também 

possuía estes meios, que se tornaram ainda mais importantes com a quase 
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destruição das frotas francesa e espanhola em Trafalgar e com o apresamento 

da frota dinamarquesa em Copenhaga. 

 

 

5.5 – Educação, cultura e tecnologia no âmbito da i ndústria nacional, de 

1800 a 1814 

 

Se como factor de atraso as questões ligadas à falta de instrução da mão de 

obra industrial e o próprio desinteresse do Estado em contrariar esta situação, 

são propiciadoras de um claro deficit tecnológico, Ana Maria Cardoso de 

Matos, no seu trabalho Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Industrial no 

Portugal Oitocentista – O caso dos Lanifícios do Alentejo, faz uma abordagem 

profunda a estas problemáticas. Associa-as a factores fundamentais e 

relevantes para se entender o atraso industrial português, a ciência e a 

tecnologia. Não porque não se tenham feito esforços nessas áreas, mas sim 

porque a sua aplicação efectiva muitas vezes não se verificou, nem se difundiu. 

Conforme aponta a autora, a história económica tem gerado várias correntes 

explicativas para o atraso económico português, assentes em muitos factores, 

por vezes contraditórios. No entanto algo parece ser consensual – o carácter 

obsoleto da agricultura portuguesa, fortemente caracterizada pela permanência 

de métodos tradicionais, a dependência externa, a instabilidade geral que 

marcou a primeira metade do século XIX e se reflectiria longamente na 

segunda parte do século, e as políticas económicas que seguiram os governos 

de oitocentos. Mas nestas correntes tem-se remetido para segundo plano o 

desenvolvimento da ciência e de tecnologia, e não têm sido unânimes as 

abordagens que se fazem a estes temas, à excepção do trabalho de Jorge 

Pedreira, Estrutura Industrial e Mercado Colonial – Portugal e Brasil (1780-

1830) que já aponta para esta problemática. Segundo Ana Maria Cardoso de 

Matos, alguns autores tendem a considerar pouco significativas as ligações 

entre ciência, tecnologia e desenvolvimento económico até meados do século 

XIX.87 O cruzamento de estudos recentes tem feito evoluir as perspectivas que 

relacionam os factores acima mencionados, estudando-se a forma como se 
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encaravam as ligações entre cientistas e industriais. Um conceito muito 

importante para o nosso trabalho é a articulação da evolução tecnológica com 

o desenvolvimento das técnicas de organização social na indústria, remetendo 

para uma nota de Luís Pablo Sanmartín88 em que é referido que o estudo da 

difusão da arma de fogo portátil na Europa fez sobressair a necessidade de se 

analisar a evolução da técnica instrumental e das técnicas de organização 

social.89 Esta é uma das perspectivas que permitem, por exemplo, estudar os 

modos como o Arsenal Real do Exército em Lisboa organizava os seus meios 

de produção e estruturava as suas oficinas, ao mesmo tempo que tinha que 

responder às necessidades de prover à logística do Exército Português, tanto 

em tempo de guerra (na 1ª metade do século XIX) como em tempo de paz (2ª 

metade do século XIX). 

As questões da ciência que se direccionam para o desenvolvimento industrial 

terão as suas raízes nos últimos anos do século XVIII, em várias instituições 

que irão ter um papel fundamental – a Universidade de Coimbra, a Academia 

Real das Ciências e alguns estabelecimentos fabris como a Real Fábrica de 

Lanifícios de Portalegre.90 No entanto as indústrias ligadas à defesa também 

desempenharão aqui um papel fundamental, já que o Arsenal Real do Exército, 

o posterior Arsenal do Porto e os Trens das Praças Fortes desenvolveram 

actividades que se ligaram às necessidades de desenvolvimento da química, 

tanto para uma melhor qualidade e produção das pólvoras, como das 

tinturarias para a confecção de uniformes. A indústria militar é mobilizadora da 

produção de indústrias e estruturas produtivas subsidiárias como os lanifícios e 

outros têxteis, fiações, curtumes, tinturarias, chapelarias, e tudo o mais que 

permitia manter o estado de operacionalidade militar.  

O processo de industrialização na Europa marca também um processo de 

avanço tecnológico, em que o trabalho oficinal manufactureiro é 

progressivamente substituído pela introdução de novas formas de energia e por 

novas maquinarias, o que passou a significar como uma das etapas 

fundamentais do desenvolvimento económico e símbolo de progresso. Apesar 

disso, e Portugal não foi excepção, a discussão gerada em torno da 

mecanização industrial foi condicionada entre a necessidade de aumentar o 
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produto por preços mais baixos e a consequente abertura de conflitos laborais 

e sociais, quando a máquina começou a substituir a mão de obra humana. A 

industrialização portuguesa é muito incipiente, quando comparada com a 

britânica e mesmo com outras congéneres europeias, mas tal não impediu que 

surgissem empresários agrícolas, industriais ou políticos que questionaram o 

crescimento desigual dos diferentes sectores da economia e os emergentes 

problemas sociais e económicos. Alguns políticos como o Visconde de Coruche 

chegariam a mostrar hostilidade à introdução da maquinaria na indústria, se o 

mesmo não fosse acompanhado pelo aumento da produção agrícola, ou seja, a 

manutenção da paridade entre os sectores agrícola e industrial. No entanto, 

havia quem defendesse que a mecanização do sector industrial deveria ser 

realizada de forma racionalizada e apenas tendo em conta as necessidades 

reais do país.91 As vantagens da utilização da maquinaria e os avanços 

tecnológicos foram amplamente abordados por publicações e deram origem a 

várias colectivos como a Associação Industrial Portuense ou a Associação para 

a Promoção da Indústria, gerando o debate que era fundamental e que tratava 

da relação entre a generalização das máquinas e o que deveria ser uma 

melhoria das condições de vida do proletariado e a sua instrução, pois a 

crescente especialização das máquinas exigiria cada vez mais operários com a 

instrução suficiente para entender o seu manuseamento e também com a 

capacidade de se adaptarem a novas tarefas.92 

              Mas se esta questão da necessidade de aumentar o grau de instrução dos 

trabalhadores industriais se punha, em especial num país com uma elevada 

taxa de analfabetismo, igualmente se colocava outra questão, que era a dos 

quadros médios e superiores das empresas industriais. Tal pressupõe que a 

antiga estrutura que existia nas oficinas pré-industriais, composta pelos 

mestres, contramestres, oficiais, aprendizes e moços, como por exemplo 

existia no Arsenal Real do Exército, no período respeitante à Guerra 

Peninsular, e em que os mestres ascendiam de aprendizes, por vezes ao longo 

de muitos anos desde a infância, sem qualquer tipo de educação formal, iria 

sofrer alterações. Não que os mestres tivessem desaparecido da estrutura 

laboral das fábricas, mas sim pela introdução de novos elementos na cadeia 
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hierárquica da fábrica, naquilo que Ana Maria Cardoso de Matos designa como 

técnicos e engenheiros, símbolos do avanço tecnológico.93 Para o caso 

português, nem mesmo as medidas tomadas no período do Marquês de 

Pombal foram suficientes para criar uma consciência colectiva ciente de que a 

inovação tecnológica era fundamental para o desenvolvimento industrial. E os 

trabalhos desenvolvidos na Universidade de Coimbra, a nível da aquisição de 

conhecimentos e tecnologia industrial, não chegavam à maior parte dos 

industriais, dos empresários agrícolas e dos artífices, que eram fundamentais 

para a implementação das maquinarias. Aqui preferimos designar os operários 

como artífices, pois em finais do século XVIII era ainda esse o estatuto que 

detinham, conforme por exemplo a documentação relativa ao Arsenal Real do 

Exército, em depósito no Arquivo Histórico Militar, e que continua a referir-se 

aos seus trabalhadores como tal, sendo exemplo a Companhia de Artífices do 

Arsenal, criada por Decreto de 7 de Agosto de 1803. Na verdade, à excepção 

da Universidade de Coimbra, foram o Exército e a Armada que durante muito 

tempo desenvolveram os estudos e o ensino das matemáticas, da física e a 

própria evolução do fenómeno da guerra obrigava à posse de conhecimentos 

dependentes do progresso tecnológico. As Aulas de Artilharia, pela sua 

natureza transversal, em que se exigiam domínios nas matérias de cálculo, 

balística, materiais e a química, no que diz respeito ao fabrico e à qualidade 

das pólvoras, foram precursoras de um ensino moderno, científico e prático.94 

No período que vai da segunda metade do século XVIII até aos inícios do 

século XIX o ensino das artes militares, sobretudo na sua vertente técnica, teve 

um contributo importante. A fundação das Aulas de Artilharia, em S. Julião da 

Barra, em 1762, a Aula Náutica do Porto, em 1764 (reflectindo a chegada do 

Conde de Lippe e dos que o acompanharam a Portugal para reorganizar o 

Exército Português na guerra contra a Espanha) e a Academia Real de 

Artilharia, Fortificação e Desenho, fundada em 1790, também no Porto, é um 

reflexo, assim como a sua capacidade de serem reconvertidas em novas 

instituições de ensino, processo que iria ser frequente durante pelo menos a 

primeira metade do século XIX.  
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5.6 – Os recursos energéticos em Portugal no início  do século XIX e os 

atrasos tecnológicos 

 

Outra problemática ligada à indústria era a dos recursos energéticos. A 

mecanização industrial, consequência dos avanços tecnológicos das máquinas 

a vapor e posteriormente de combustíveis fósseis, dependia da gestão desses 

recursos. Em termos de evolução industrial e ainda no século XVIII, na Europa, 

a energia hidráulica teve um papel fundamental. Em Portugal este 

conhecimento não era estranho, e nos inícios do século XIX, a Junta do 

Comércio recebeu vários projectos relativos ao aproveitamento desta forma de 

energia. O aproveitamento das forças das águas sofria, no entanto, de várias 

condicionantes de ordem geomorfológica e que limitavam bastante a 

localização das unidades fabris, obrigadas a procurar locais onde existissem 

recursos hidráulicos efectivos. Esta situação poderia gerar dificuldades, como a 

capacidade de escoamento dos produtos, caso a fábrica estivesse afastada 

dos grandes centros urbanos e comerciais, e não fosse servida por boas vias 

de comunicação. As potencialidades do uso da energia hidráulica eram 

limitadas pelos caudais dos rios, cujas variações nunca asseguravam uma 

laboração constante das máquinas. Só as máquinas a vapor permitiam um 

trabalho constante, desde que o abastecimento de combustível, carvão ou 

lenha, se mantivesse igualmente constante. A máquina a vapor, responsável 

pela mecanização em massa das indústrias inglesas, tornou-se num símbolo 

do desenvolvimento económico. Apesar da entrada, relativamente tardia, da 

máquina a vapor em Portugal, não era desconhecida nos meios científicos e 

académicos e inclusive foi alvo de vários projectos, com sede na Universidade 

de Coimbra. As viagens ao estrangeiro também permitiam absorver muitos 

conhecimentos sobre o uso do vapor na indústria e nos transportes, sobre o 

seu enorme potencial em termos de uso civil e militar. José Bonifácio de 

Andrade e Silva importou de Inglaterra, em 1805, uma máquina a vapor com a 

potência de 80 cavalos-vapor para ser aplicada nas minas de Buarcos, mas 

que nunca chegou a funcionar porque tinha uma força superior à necessária e 

por não haver técnicos para a sua montagem, para além de se prever que iria 

ter um funcionamento dispendioso. A máquina acabou por ser enviada para o 
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Arsenal de Marinha.95 Em 1792, Francisco António Raposo, Tenente-Coronel 

do Corpo de Engenheiros e sobrinho do General Bartolomeu da Costa, director 

do Arsenal do Exército, foi enviado a Inglaterra para proceder a investigações 

sobre as máquinas a vapor. Esta ligação ao Arsenal Real do Exército é um 

reflexo de que as matérias militares ainda continuavam a ser as que mais 

suscitavam a necessidade de actualização e conhecimento tecnológico. A 

nomeação do General Bartolomeu da Costa para a direcção do Arsenal Real 

do Exército e para a intendência das fundições de Artilharia e Laboratório de 

Instrumentos Bélicos haviam sido benéficas para estas estruturas, retirando-as 

do imobilismo em que haviam caído desde a saída do Conde de Lippe. O 

Arsenal tinha chegado a produzir algumas ferramentas e máquinas para locais 

como a Real Fábrica de Portalegre e a Real Fábrica da Covilhã, ambas ligadas 

aos lanifícios e com contratos para o fornecimento de uniformes ao exército. 

Foram ensaiados protótipos incompletos de máquinas a vapor. Outros também 

se interessaram pelo avanço tecnológico da indústria, tais como José Acúrsio 

das Neves ou Constantino de Botelho Lacerda Lobo, que produziram 

publicações defensoras do incremento da máquina a vapor em Portugal.96 O 

carvão mineral era outro recurso a ser explorado, e mesmo antes da introdução 

da maquinaria a vapor, já era importante, por fazer parte do fabrico das 

pólvoras, como sucedia no caso da Fábrica de Barcarena. Existiam várias 

minas, como Buarcos, Sanfins, Porto de Mós, Nossa Senhora do Cabo, 

Setúbal, S. Pedro da Cova, entre outros locais. As minas de Buarcos, na 

Figueira da Foz, durante a directoria de Bartolomeu da Costa, abasteceram, 

durante algum tempo, o Arsenal Real do Exército.97 No entanto a exploração 

mineira, quando não era subsidiada pelo Estado, tornava-se num investimento 

com grandes encargos. Um empresário isolado dificilmente poderia arriscar 

capital num empreendimento tão exigente, o que levou a que se formassem 

companhias. No entanto, estes esforços de poucos empresários não eram 

suficientes para cobrir as necessidades de carvão das ainda poucas fábricas 

que tinham máquinas a vapor, assim como se tornava muito dispendioso o 

transporte do carvão, sobretudo antes da introdução e expansão das linhas de 

caminho de ferro.  
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Estas questões, por vezes laterais às correntes que tentam explicar o atraso 

económico e industrial português, não deixam de evidenciar que, apesar dos 

esforços desenvolvidos para introduzir e generalizar a maquinaria e de 

viabilizar uma independência energética, a realidade do discurso teórico e 

experimental foi muito diferente da real aplicação de uma política de 

desenvolvimento industrial e tecnológico a um nível verdadeiramente nacional. 

O uso da maquinaria só era viável quando se traduzia numa eficaz 

rentabilidade do trabalho operário e quando os custos produtivos eram baixos. 

Portugal tinha uma política laboral de ordenados baixos e a substituição de 

mão de obra por máquinas não levava a custos de produção mais baixos. Esta 

situação tornava-se num obstáculo para a realização de grandes investimentos 

no desenvolvimento tecnológico da indústria e na agricultura, ao que se juntava 

uma ampla falta de formação técnica dos operários. Citada por Ana Maria 

Cardoso de Matos e de acordo com Maria Filomena Mónica98, a mecanização 

industrial não se traduziu numa estratégia economicamente racional para um 

capitalismo que dispunha de uma mão de obra rural, abundante e miserável e 

cujos mercados estavam, em certos locais e condições, protegidos da 

concorrência estrangeira.99 É importante reflectir sobre as perspectivas 

elaboradas por Ana Maria Cardoso de Matos, já que vão analisar aspectos 

menos entendidos como essenciais para perceber o processo de mecanização 

da indústria Portuguesa. O que era aceite em termos conceptuais era que 

Portugal se encontrava atrasado ao nível dos conhecimentos técnicos e 

científicos, face ao que sucedia na Europa e nos Estados Unidos. No entanto, a 

autora defende que esta não seria a realidade entre os finais do século XVIII e 

o século XIX. As elites científicas, económicas e políticas acompanhavam as 

evoluções tecnológicas da indústria e da própria agricultura e não deixaram de 

proceder a uma divulgação desses conhecimentos. Estas redes de saberes 

deram origem a várias associações e geraram muitas publicações, muitas 

delas com a intenção de chegar à maioria da população, numa clara intenção 

de complementar a instrução pública. Mas os grandes obstáculos continuaram 

a ser as elevadas taxas de analfabetismo da população, consequência da falta 

de implementação das medidas governamentais e da falta de investimento na 
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educação. O diferencial entre a educação e instrução pública e o 

desenvolvimento económico e industrial português, residirá no paradoxo entre 

a razoável quantidade e qualidade de conhecimentos tecnológicos detidos 

pelas elites referidas acima e a falta de dinâmica destas em aplicar este 

potencial para desenvolver o país. Estas elites eram um grupo restrito e 

embora a informação circulasse facilmente entre estas pessoas, existiria uma 

grande dificuldade em passá-la para outros estratos da população, inclusive a 

muitos patrões com muito pouca instrução. Os próprios operários e 

trabalhadores agrícolas mantinham-se agarrados a métodos tradicionais, e que 

para eles não lhes ameaçaria o futuro, tal como faziam as novas máquinas. As 

ideias de mudança e desenvolvimento económico baseadas na tecnologia não 

conseguiam ultrapassar os limites sociais das elites, num sentido vertical das 

correntes da informação. E uma das reflexões que se devem fazer é que não 

só muitos empresários resistiram a formas de mudança, mas mesmo as 

camadas laborais teriam tido uma postura reactiva a essas mudanças e das 

mais variadas formas.100 Apesar da abertura de novas escolas e de uma clara 

intenção de alargar o âmbito do ensino público estatal, as populações, tanto 

rurais como urbanas, hesitavam em mandar os seus filhos para aprenderem as 

primeiras letras, pois eram necessários como fontes de subsistência das 

famílias, devido aos baixos salários.  

 

 

5.7 – Linhas de força da indústria nacional-os lani fícios 

 

No seu trabalho Mercado e Privilégios: A Indústria Portuguesa entre 1750 e 

1830, Nuno Luís Madureira refere a importância de duas das realizações de 

vulto do período pombalino, as Fábricas de Lanifícios da Covilhã e de 

Portalegre, em que se verificou uma gestão descentralizada, embora 

acompanhada de perto pela Junta do Comércio. Uma das acções levadas a 

cabo foi a contratação de mestres e técnicos estrangeiros, adiantamentos de 

dinheiro aos fabricantes, concessão de privilégios e a concepção de leis 

próprias para o sector. Nos anos de 1770, 1774 e 1780 foram criadas 

comissões de inspecção para verificação dos sistemas laborais e das 
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necessidades produtivas nos locais de fabrico. A Junta do Comércio assumia 

ainda a responsabilidade do aprovisionamento e de transportes dos panos da 

Covilhã para o Arsenal Real do Exército e que eram destinados aos 

fardamentos das tropas. Os deputados da Junta tinham benefícios sobre este 

negócio, já que auferiam $080 réis por cada côvado de pano enviado para o 

Arsenal, e em que se efectuavam descontos nas despesas de transporte e 

embalagem, repartindo-se os totais líquidos pelos membros da Junta. Tal 

situação não era bem vista pelos mercadores e fabricantes locais, que acabam 

por organizar uma Mesa dos Fardamentos. Esta estrutura, gerida pelos 

negociantes, recebia fundos do Real Erário e procedia a adiantamentos 

financeiros aos fabricantes, que eram reembolsados em panos, sendo 

remetidos para os armazéns do Arsenal ou para os quartéis das unidades 

provinciais. Este contrato era lucrativo o suficiente para que os membros da 

Junta do Comércio o considerassem prejudicial aos seus interesses, já que 

eles se consideravam os intermediários legítimos da produção de panos para o 

Exército, e não os comerciantes beirões.101 

Neste contexto é importante a perspectiva de Nuno Madureira sobre a Junta do 

Comércio, que ao longo da sua história, introduziu algumas reformas no sector 

produtivo, mas que dependeram sempre da autoridade do Estado para serem 

aplicadas de forma efectiva. Na maior parte das vezes a Junta deparou-se com 

grandes resistências à mudança, tanto dos empresários como do próprio 

Estado, e o papel coordenador da produção nacional, que a Junta poderia ter 

tido, não chegou a ser alcançado. A sua acção acabava por ficar limitada à 

gestão de assuntos correntes e a pequenas intervenções de âmbito 

conjuntural. Em 1788, com a nomeação de um novo corpo directivo, onde se 

encontravam alguns nomes como Domingos Vandelli e o desembargador 

Tomás António Villanova Portugal, tentou-se dar corpo a uma nova 

perspectiva, de cariz fisiocrático, e em que se propunham medidas de choque e 

alcance vasto – alienação dos bens próprios e dos bens do fisco da Coroa, 

abolição dos contratos de monopólio, liberalização do comércio interno de 

cereais, fusão das várias alfândegas num só departamento com carácter de 

inspecção, combate ao proteccionismo industrial e uma aposta no 

desenvolvimento agrícola (Domingos Vandelli haveria de publicar em 1789 uma 
                                                 
101Madureira, 1997: 44. 
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Memória sobre a preferência que em Portugal se deve dar à Agricultura sobre 

as Fábricas). Esta abordagem acabava por se tornar incompatível com as 

directivas e os objectivos da Junta do Comércio. O pensamento fisiocrático 

valorizava o consumo como vector da produção, incompatibilizando-se com as 

limitações à circulação de bens e mercadorias, valorizando os sectores 

produtivos paralelos ao trabalho agrícola, como os lanifícios, e afastando-se 

das manufacturas que dependiam da importação de matérias-primas. Também 

se pretendia combater os movimentos de camponeses que, abandonando o 

trabalho agrícola, entram nas manufacturas, cuja dependência da protecção 

alfandegária fazia subir os preços das mercadorias. O pensamento de Vandelli 

conferia ao Estado um papel de intervenção na ordem natural e não se 

considerava um combate aos privilégios.102 

Este programa fisiocrático vai entrar em conflito com as estruturas 

estabelecidas, sobretudo com negociantes detentores de privilégios conferidos 

pelo Estado, com as corporações profissionais da indústria que vêem fugir-lhe 

a protecção alfandegária, rompendo com a imagem protectora do Estado. A 

Junta do Comércio passa, na opinião de muitos, como um aparelho autónomo 

do Estado e acaba por servir de bode expiatório dos protestos que por vezes 

deveriam ter como alvo a Coroa ou a Fazenda. Em 1804 a Junta foi incumbida 

da cobrança de um imposto de 3% sobre o produto industrial, calculado sobre 

três anos de produção e reflectindo-se numa avença fixa para cada fábrica. 

Esta tarefa vai trazer a desconfiança de muitos empresários e artesãos a quem 

são taxados valores de alguma importância. 

Não tendo levado a cabo as suas metas fisiocráticas, a Junta torna-se num 

organismo caracterizado pelo crescimento dos seus quadros, necessários para 

os vários serviços como os licenciamentos, atestados, controle das fazendas 

do contrabando e inspecção das actividades comerciais e industriais. Como se 

pode ver no quadro abaixo, o número de funcionários da Junta do Comércio 

aumentou entre 1789 e 1812: 

 

 

 

                                                 
102Madureira, 1997: 61. 
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Quadros 103 1789 1793 1799 1803 1812 

Contadoria 15 15 17 16 15 

Secretaria 7 13 11 13 17 

Contadoria 

do 

Contrabando 

__ __ 9 15 15 

Outros 5 10 9 8 7 

Total 27 38 46 52 54 

 

Como já referido, as tentativas de reforma da Junta do Comércio tiveram um 

alcance limitado e este organismo remeteu-se a um papel inspector e 

acabando por não gerar inovações institucionais. Como refere o autor, a Junta, 

integrada num regime político e administrativo absolutista, recebe os protestos 

e as consultas das estruturas corporativas, mas silencia-os em conivência com 

o Tribunal Régio. Com o eclodir da Guerra Peninsular e a retirada do Príncipe 

Regente para o Brasil, estes conceitos de poder e autoridade irão mudar. O 

poder muda para Conselho de Regência e para um claro controlo britânico, 

criando um cenário de instabilidade governativa, tanto pelo conflito surdo entre 

os ministros portugueses e os representantes ingleses, como pelo reduzido 

alcance da administração central sobre o território devastado pela guerra. O 

tratado de 1810, de que resulta a abertura dos portos brasileiros à navegação e 

ao comércio ingleses só irão agravar as condições concorrenciais das 

mercadorias britânicas face às depauperadas e paralisadas indústrias têxteis 

do Alentejo e das Beiras.104 

 

 

5.8 – Os exclusivos industriais 

 

Tal como outros autores (Ana Maria Cardoso de Matos ou Jorge Pedreira), 

Nuno Madureira reveste de importância o factor tecnológico no que respeita à 

indústria, sobretudo a partir do plano de fomento industrial pombalino. É 

importante focar as questões da relação entre os momentos de evolução 

                                                 
103Madureira, 1997: 63. 
104Madureira, 1997: 65. 
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tecnológica e o investimento estatal, sobretudo no que se liga ao Exército e às 

indústrias a ele ligadas. 

Portugal, nos finais do século XVIII, tem um tecido manufactureiro que evoluía 

lentamente e dependia dos exclusivos industriais, não tendo deixado de existir 

movimentos de inovação de autoria nacional. Protegidas por monopólios 

corporativos e privilégios de concessão real, as indústrias portuguesas obtêm 

isenções dos direitos alfandegários de saída. Surgem as fábricas privilegiadas 

como a Real Fábrica das Sedas, a Fábrica de Lanifícios de Cascais, a Fábrica 

de Vidros da Marinha Grande ou a Fábrica de Papel da Lousã, ao que se 

podem acrescentar as Fábricas de Lanifícios da Covilhã, do Fundão e de 

Portalegre, ou as fábricas de pólvora de Barcarena, que tinham importantes 

contratos com o Exército. O exclusivo industrial poderia ter assumido uma 

forma inicial de concessão de patentes aos inventores. Apesar de uma extensa 

lista citada por Madureira, onde se podem ver nomes de referência como 

Jacome Ratton ou Bonifácio de Andrade e Silva, a verdade é que não se 

desenvolveu uma política efectiva de modernização industrial e tecnológica, 

deixando como sinais uma série de primeiras tentativas falhadas. E a inovação 

chegou a ser considerada como uma forma de produzir fora do âmbito 

corporativo e de evitar a concorrência, para além do próprio Estado encarar os 

objectivos da inovação industrial de acordo com as políticas económicas do 

momento. Neste contexto, voltamos a ter como um dos intervenientes mais 

importantes a Junta do Comércio. Com um papel central na concessão das 

licenças e exclusivos industriais, podem ser-lhe atribuídas três fases. Num 

primeiro período, que vai de 1750 a 1777, a concessão de licenças e 

exclusivos era selectiva e cuidadosa, sobretudo no que tocava a privilégios. As 

invenções ou propostas irrelevantes para uma efectiva contribuição da melhoria 

dos produtos não passavam. A novidade e a substituição de produtos de 

origem externa eram um factor indispensável para um despacho positivo. E 

esta concessão era fortemente fiscalizada pela Junta nos anos seguintes, no 

sentido de se verificar a rentabilidade dos produtos fabricados. O segundo 

período, de 1778 a 1809, caracteriza-se por uma modificação conceptual 

profunda. Os critérios de atribuição de privilégios e exclusivos tornaram-se 

mais frouxos, assim como a fiscalização realizada posteriormente. Tal baixou a 

bitola da qualidade das invenções ou implementação de monopólios, sobretudo 



 58 

quando pedidos para regiões onde antes não existiam. Esta expansão leva à 

criação dos exclusivos regionais, com um raio de acção limitado a pouco mais 

de 10 km e proliferam os pedidos a que se associam as demandas por um grau 

honorífico. Estes privilégios, tinham, contudo, uma duração mais curta, 

enquanto que as invenções ou exclusivos mais complexos tinham concessões 

que podiam chegar aos vinte anos, ou mais. Noutros casos eram prorrogadas 

as concessões, como sucedeu com a fábrica de caixas e bandejas de Lisboa, 

cuja licença chegou aos quarenta anos. O último período, de 1809 a 1834, que 

abrange os difíceis contextos da Guerra Peninsular e das guerras civis, traz um 

novo enquadramento legal dos privilégios relativos a novas invenções, como 

consequência do alvará régio de 28 de Maio de 1809. As normas modificam-se 

e uniformizam-se as vigências dos direitos de concessão (14 anos). Deixa-se 

de colocar entraves às aprovações de pedidos e os criadores e inventores são 

equiparados aos seus congéneres estrangeiros. Este contexto, segundo 

Madureira, indica uma legislação de cariz liberal e uma política de protecção 

das estruturas fabris, resultante das consequências da guerra. Na verdade, 

esta lei limitou-se a enquadrar legalmente o que já acontecia anteriormente, e o 

que era mais evidente era a possibilidade do detentor do exclusivo se demarcar 

dos constrangimentos corporativos, podendo produzir materiais em 

concorrência com essas mesmas corporações. No entanto, a realidade é 

diferente do que preconizava a lei. Existiram muitos pedidos que foram 

recusados, porque se começou a notar uma maior exigência em termos dos 

requisitos tecnológicos, e a própria Junta começou a entregar a elaboração dos 

pareceres a consultores externos, tais como Araújo Travassos, Marino Miguel 

Franzini ou Bonifácio de Andrade e Silva. Assim, a legislação de 1809 implicou 

por um lado a rotura e a liberalização dos processos de concessão de 

exclusivos, por outro lado não se verificou uma corrida aos mesmos, por se 

verificar uma contracção dos negócios, mercê dos conflitos que então se 

viviam. Na verdade a tentativa de normalização destes processos vai gerar 

uma série de conflitos corporativos, entre inventores e empresários que 

acusavam os últimos de intromissão e concorrência desleal.105 

 

 
                                                 
105Madureira, 1997: 133-134. 
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Capítulo 6 – O Exército Português em guerra – 1800/ 1814 

 

A temática do Exército Português nas Invasões Francesas tem sido 

amplamente tratada, sobretudo no âmbito das Comemorações do Bicentenário 

da Guerra Peninsular, resultando em várias edições de elevado valor científico 

e de divulgação. Já em 2000, René Chartrand106 publicava os seus três 

volumes sobre o Exército Português na Guerra Peninsular: uma concisa 

perspectiva sobre o papel das tropas portuguesas no conflito e no facto, 

indesmentível, de constituírem de um terço a metade do exército com que 

Wellington contou para expulsar os franceses da Península Ibérica. Outro autor 

a merecer menção é João Centeno, que com o seu primeiro volume do 

Exército Português na Guerra Peninsular107 analisa objectivamente o que era e 

no que se tornou o exército face um conflito traumático dentro das fronteiras de 

Portugal. As obras temáticas sobre Armas e Serviços também são contributos 

importantes para se perceber parcelarmente a estrutura militar Portuguesa em 

tempos de guerra.108 

 

 

6.1 – Antecedentes da reorganização do Exército Por tuguês 

 

No contexto deste trabalho seria redundante abordar todas as Armas do 

Exército e a sua estrutura em profundidade, já que, como foi referido, existe 

muita bibliografia que trata este assunto de forma competente.  No entanto, 

consideramos importante abordar o processo que levou à reorganização do 

Exército Português e o papel fundamental de duas personagens nesta 

empreitada, William Carr Beresford109 e D. Miguel Pereira Forjaz.110 

                                                 
106Chartrand, R. (2000). The Portuguese Army of the Napoleonic Wars (vol. 1). Oxford: Osprey Publishing; Chartrand, R. (2000). 
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Mais do que a capacidade de resposta fabril do Arsenal Real do Exército a uma 

situação de contingência como foi a invasão espanhola de 20 de Maio a 7 de 

Junho de 1801, foi a lentidão do Governo em saber objectivamente dos 

recursos com que contava. Em 27 de Maio de 1801, era enviado um ofício do 

Conde de Vila Verde, solicitando ao Real Arsenal do Exército a elaboração de 

um mapa com a relação das armas e dos equipamentos militares, tanto em 

quantidade como em qualidade. Nesse documento, era pedido ao director do 

Arsenal que se procedesse a um exame minucioso do estado das armas de 

fogo e armas brancas para serviço do Exército, sobretudo o material presente 

em Lisboa e nos seus termos. Denota-se claramente que se está em estado de 

guerra, e era urgente ter dados sobre a capacidade logística do Arsenal Real 

nesta emergência, sete dias depois de a Espanha ter entrado em território 

nacional.111 Depois desta pequena guerra, com grandes custos para Portugal, 

a perda, que se viria a tornar definitiva, de Olivença, o pagamento de pesadas 

                                                                                                                                               
Nascido em 2 de Outubro de 1768, Beresford era o filho ilegítimo de William de La Poer Beresford, Marquês de Waterford. Foi 
nomeado alferes em 1785 no 16º Regimento de Infantaria, servindo no Canadá. A sua unidade foi destacada para o HMS Britannia 
em 1791, e serviu como infantaria de marinha. Beresford esteve no Cerco de Toulon, em 1793, onde se distinguiu em combate e 
também esteve presente no ataque à Córsega. De regresso a Inglaterra foi promovido a tenente-coronel  e foi comandar o 88º 
regimento de infantaria. Em 1796 foi enviado para a ilha de Jersey e em 1799 embarcou para a Índia. Em 1801 combateu no Egipto 
e em 1803 regressou a Inglaterra. Em 1806 tomou a cidade de Buenos Aires na campanha das Cisplatina. Foi nomeado Tenente 
Governador da Ilha da Madeira, após a sua ocupação em Dezembro de 1807. O Marechal William Carr Beresford era, na verdade, 
um soldado experiente e foi Comandante em Chefe do Exército Português de 1809 a 1820. Como se referiu atrás, serviu na Europa, 
India, Egipto, África do Sul e na Madeira, onde aprendeu a falar português com fluência. Serviu na campanha da Corunha com Sir 
John Moore. Era considerado um excelente administrador, e a 7 de Março de 1809 foi nomeado, a pedido da Regência de Portugal e 
do Princípe Regente, Marechal de um Exército Português destroçado pela 1ª Invasão e foi-lhe confiada a tarefa hercúlea de o 
transformar numa força de combate similar à inglesa. A campanha do Bussaco foi o seu primeiro teste com sucesso. Não se poupou 
a esforços e iniciativas e tentou sempre superar os obstáculos administrativos e políticos que lhe apareceram, fosse de portugueses 
ou ingleses. Com o apoio de Wellington e D. Miguel Pereira Forjaz, transformou o Exército Português numa força numerosa, bem 
equipada e bem treinada, liderada por comandantes eficientes, tanto ingleses como portugueses. Não foi, contudo, um grande 
táctico. Chartrand, R. (2001). Bussaco 1810, Wellington defeats Napoleon’s Marshals. Oxford: Osprey Publishing. 
110D. Miguel Pereira Forjaz (1769-1827) 
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campo da Porcalhota em 1790. Foi promovido a capitão em 1791, e a major («sargento-mor») em 1793, sendo nomeado ajudante de 
ordens do general Forbes, comandante da divisão portuguesa que foi combater no Rossilhão e na Catalunha. Já com o posto de 
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dirigiu-se para o Porto, onde começou a reorganizar o exército, sob as ordens do seu primo Bernardim Freire de Andrade. 
Acompanhou-o como ajudante general do exército do Norte na sua marcha do Porto para Lisboa, tendo sido nomeado, depois da 
convenção de Sintra, secretário da regência sendo encarregado da pasta dos negócios da guerra e estrangeiros. Neste cargo 
reorganizou o exército, de acordo com as propostas de 1803, que tinham sido vagarosamente implementadas até 1807. A criação dos 
batalhões de caçadores é uma das suas iniciativas, de acordo com as propostas de 1803.  Apoiou Beresford, de uma maneira cada 
vez mais crítica, na adaptação do exército português ao serviço de campanha do exército britânico. Em 1815 opôs-se, com êxito, ao 
envio de uma divisão portuguesa para os Países-Baixos para combater Napoleão Bonaparte, no período dos Cem Dias. Deixou o seu 
lugar na regência devido à revolução de 1820, afastando-se dos negócios públicos.  Em 1808 tinha sido promovido a marechal de 
campo, e em 1812 a tenente general. Por decreto de 13 de Maio de 1820 recebeu o título de conde da Feira, e em 1826 foi eleito par 
do reino, por ocasião da outorga da Carta Constitucional por D. Pedro IV. De La Fuente, F. A. (1980). Dom Miguel Pereira Forjaz: 
His Early Carreer and Role in the mobilization and defense of Portugal during the Peninsular War, 1807-1814. (PhD.) Florida 
State University: Florida.. 
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indemnizações à Espanha e à França, o ensaio do Cônsul Bonaparte de uma 

invasão a um país aliado de Inglaterra e com destacada projecção marítima, o 

Governo da Regência de Portugal apercebeu-se, tardiamente, que urgia 

reestruturar o Exército em termos humanos e materiais. Esses planos, 

pensados em 1802, foram formalizados em 1806, nomeadamente com a 

publicação dos Planos de Uniformes para o Exército, em Alvará Régio de 19 de 

Maio e também a reorganização do Exército em Brigadas e Divisões. Mas 

nesse espaço, vários documentos, hoje no Arquivo Histórico Militar, mostram 

os esforços para que se respondesse positivamente em termos materiais às 

carências de Armas e Serviços do Exército Português, e também mostram o 

estado das defesas do Reino. Foram encontrados documentos portugueses 

nos National Archives em Londres,112 que mostram o estado das fortificações 

portuguesas em 1802, o seu artilhamento, municiamento e, igualmente, a sua 

orgânica em termos de armamento ligeiro. Estes quadros, embora extensos, 

servem para aferir a responsabilidade do Arsenal Real do Exército e das suas 

indústrias associadas como as que produziam pólvora e ferrarias no sentido de 

manterem abastecido o grande número de estruturas defensivas nas fronteiras 

terrestres e marítimas. 

A Artilharia sempre foi uma das grandes vocações fabris do Arsenal, já que se 

importava muito mais depressa o armamento ligeiro para a infantaria do que se 

deixava de fundir peças de artilharia, tanto de sítio como de campanha. A 

mobilidade da artilharia era importante para apoiar as unidades de infantaria e 

cavalaria em campanha, para defender perímetros permanentes como 

fortalezas ou para estabelecer cercos a praças inimigas. A referida mobilidade 

da artilharia de campanha está patente na correspondência da Fundição de 

Artilharia, de 21 de Dezembro de 1801, enviada de Carlos António Napion, 

Inspector do Arsenal do Exército, para D. João de Almeida de Mello e Castro, e 

que reportava da madeira necessária para construir 350 reparos de artilharia, 

de todos os calibres, já que este material, armazenado no Arsenal, estava em 

vias de acabar. Pelo documento verificava-se a preferência por madeiras 

brasileiras. Na relação anexa eram discriminadas as quantidades e qualidades 

da madeira a usar na construção dos 350 reparos: 300 pranchas de olmo, 

vinhático ou panoba, de 18 a 25 palmos de comprimento, 14 a 20 polegadas de 
                                                 
112TNA WO 72/79 57. 



 62 

largura e 4 a 5 polegadas de grossura. Para as falcas dos reparos, eram 

necessárias 150 pranchas do mesmo tipo de madeiras, com 22 a 23 palmos de 

comprimento, 24 a 25 polegadas de largura e 5 a 4 polegadas de grossura, 600 

sobreiros e 150 barrotes para cubos, pinos e raios, 300 ulmeiros para caixas e 

mais peças pertencentes aos jogos dianteiros dos reparos e carros de 

manchego e 400 paus de olmo para as lanças dos referidos reparos. Podemos 

depreender a substancial quantidade de madeira necessária para a construção 

deste elevado número de reparos e também o que implicava em termos de 

investimento em material de artilharia. Mesmo que alguns reparos ficassem de 

reserva, teriam que ser neles montadas peças e obuses e este ofício não 

esclarece nem fornece dados sobre as peças a serem colocadas nos reparos. 

No entanto, este contexto, enquadrado na campanha contra a Espanha de 

1801, permite constatar que iria haver uma renovação do material de artilharia 

de campanha, pois a descrição das madeiras aponta para características dos 

reparos de rodado para peças de campanha e não de sítio, como por exemplo 

a menção às falcas, que são as partes posteriores dos reparos à francesa, ou à 

Gribeauval. 113 

Outra das necessidades permanentes e que se tornou numa constante desde a 

Campanha de 1801 foi a de suprir as necessidades das unidades do Exército 

em termos de armas e munições. Demonstrando que o Arsenal Real do 

Exército não possuía a necessária capacidade de prover todos estes 

elementos, mesmo antes da Guerra Peninsular, o Governo Português teve que 

recorrer à importação de material de guerra, na sua maioria proveniente de 

Inglaterra, à excepção da tentativa de aquisição de 30000 espingardas na 

Alemanha, entre 1804 e 1807 e de que trataremos mais à frente. Em 8 de Maio 

de 1802, Charles Neville, Tenente Coronel da Real Artilharia britânica, em 

ofício para o Tenente General Fraser, solicitava que recordasse à Secretaria de 

Estado do “Departamento de Guerra”,114 em Londres, sobre as armas e pólvora 

que o Governo Português tencionava adquirir ao Governo Inglês e que 

deveriam ser entregues ao Real Arsenal do Exército. Também foi referida a 

necessidade de conferir as listagens dos materiais e os recibos de pagamento, 

que deveriam ser efectuados em Inglaterra. Era, igualmente, mencionado que 
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as peças de artilharia de modelo francês,115 com os respectivos armões e 

palamenta deveriam ficar na posse do Governo Português, sobretudo para 

servirem de modelos de fabrico no Arsenal.116 Pouco mais tarde, em 28 de 

Julho de 1802, o Coronel Inspector do Arsenal, Carlos António Napion, dirigiu 

um ofício a D. João de Almeida de Mello e Castro, relativo a questões 

levantadas sobre os relatórios dos oficiais de Artilharia e inspectores do 

Arsenal, em que se dava conta das experiências levadas a cabo no sentido de 

reactivar as fundições do Arsenal, assim como da urgência de produzir novas 

pólvoras de guerra e introduzi-las como modelo nas fábricas, realizando 

experiências comparativas com outros preparados explosivos. Para tal, era 

solicitado que se mandassem vir amostras de Inglaterra, de França e da 

Alemanha (pólvora ordinária). Neste documento era referida a necessidade de 

mandar vir de Inglaterra, já que não pareciam existir no Arsenal, dois modelos 

de espingarda de infantaria inglesa para serem adoptadas como modelo de 

referência e para evitar a confusão nas oficinas, no que respeitava à pouca 

exactidão dos calibres e proporções das armas de infantaria. Neste documento 

era ainda mencionada a necessidade de abonar os soldados do Regimento de 

Artilharia do Porto, que tinham vindo integrar as companhias de artífices do 

Arsenal de Lisboa.  

O estado do Exército, neste período, continuava a enfermar de muitas 

unidades não estarem com o seu efectivo completo, e de na prática o país se 

encontrar num estado de alarme permanente, depois da invasão espanhola de 

1801. A capacidade de mobilização e a distribuição das unidades pelo território 

nacional teria que ser repensada e havia que avaliar as circunstâncias e os 

factos dos números à época. O ministro da Regência, D. José António de 

Meneses e Sousa Coutinho escrevia que, segundo as relações transmitidas ao 

Governo, a força militar efectiva em Portugal, em 1803, após a campanha de 

1801, era a que se seguia:117 24 Regimentos de Infantaria de Linha com 1600 

homens cada, com a excepção de 5 regimentos, que estariam todos completos 

em 12 de Abril de 1803. Assim, do total de 38600 homens, calculava-se que a 

força efectiva seria apenas de 30000 homens. A Artilharia consistia em 4 

Regimentos, de pelo menos 1000 homens cada, perfazendo um total de 4000 
                                                 
115Possivelmente referem-se a algum material capturado. 
116AHM-DIV-1-13-29-08-m0001. 
117TNA WO 1223 262. 
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elementos. Os 12 Regimentos de Cavalaria deveriam ter 400 homens cada um, 

totalizando 4800 elementos, mas na realidade encontravam-se incompletos. 

Calculava-se que estavam nestes regimentos um número não superior a 3000 

homens. A Milícia integrava 40000 homens e que poderiam ser integrados nos 

regimentos de linha. Desta forma, poder-se-ia esperar que a Infantaria de Linha 

fosse aumentada para um efectivo de 65000 homens, recorrendo às reservas 

que a Milícia constituía. 118 

No entanto o estado das tropas do Exército de Portugal era o que o Mapa das 

Praças existentes dos Regimentos de Infantaria, Artilharia, Legião e Guarda 

Real de Polícia, demonstrava em 1 de Agosto de 1803: 119 

 

R
egim

entos 

 

 

Denominações 
O

ficiais 

O
ficiais 

Inferiores 

 M
úsicos 

T
am

bores 

S
oldados 

 

Total 

Lippe 46 135 8 25 1191 1405 

Freire 40 133 9 22 862 1066 

Setúbal 39 93  19 736 887 

Lisboa 43 143 11 24 1038 1259 

Peniche 40 134 11 25 935 1145 

Vieira Teles 39 138  21 935 1133 

Cascais 41 131 9 21 804 1006 

1.º d’Olivença 39 135  26 798 998 

2.º d’Olivença 38 126  18 414 596 

Castelo de Vide 36 124 9 17 964 1150 

Campo Maior 36 145 11 22 648 862 

Serpa 34 107 9 17 604 771 

1.º d’ Elvas 37 134 11 24 633 839 

2.º d’ Elvas 36 133 11 23 503 706 

Tavira 38 145 11 26 1131 1351 

Lagos 38 145 11 23 1252 1469 

Almeida 39 134 9 24 1294 1500 

Penamacôr 38 133 11 24 1334 1540 

2.º de Bragança 36 134 11 23 1142 1346 

Infantaria 

Chaves 37 135 11 23 1233 1439 

                                                 
118TNA WO 1223 263. 
119TNA WO 1223 264. 
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Viana 36 133 11 20 1328 1528 

Valença 38 135 11 22 1270 1476 

1.º do Porto 37 93  22 1200 1352 

 

2.º do Porto 37 94  23 1276 1430 

da Corte 31 64  16 719 830 

de Estremôz 25 63  19 653 760 

do Algarve 36 78  21 853 988 

A
rtilharia 

do Porto 20 47  14 580 661 

Infantaria 29 64 20 9 623 745 Legião
120 

Cavalaria 25 34 6  267 242 

Infantaria 22 73 11 12 456 574 P
olícia

121 

Cavalaria 10 29   196 235 

Total 1116 3544 222 525 27872 33279 

 

O estado do Exército Português, acima demonstrado, nas suas unidades de 

campanha, deixava ver que em muitos regimentos, sobretudo de Infantaria, os 

efectivos estavam abaixo da sua orgânica, como sucedia com os Regimentos 

de Infantaria de Olivença, Serpa ou de Elvas, os locais mais afectados pela 

Campanha de 1801. O estado das fortalezas do Reino foi também recenseado 

como o mostra esta extensa relação, de entre 1802 e 1803, e cuja  análise 

geral mostra que a sua artilharia e munições estavam operacionais, mas por 

outro lado denota-se um problema grave em termos logísticos para os Arsenais 

e Trens, que era a múltipla variedade de calibres de artilharia, por vezes na 

mesma fortaleza, e que na verdade acontecia em praticamente todas elas. Esta 

variedade de calibres, por vezes muito próximos, obrigava a que houvesse a 

necessidade de ter grandes reservas de munições, de diferentes dimensões. O 

Forte de S. Julião da Barra é um exemplo, em que a relação lhe aponta 90 

peças de vários calibres, sem os descriminar por tipologia, o mesmo 

sucedendo com S. António da Barra ou os fortes mais pequenos em S. 

Sebastião da Caparica ou na Torre de Belém, ainda activa como reduto de 

defesa do estuário do Tejo. 

 

                                                 
120 Legião de Tropas Ligeiras (LTL). 
121 Guarda Real de Polícia. 
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Relação das bocas de fogo e munições que existem na s Fortalezas, Torres e Batarias 

que guarnecem as margens do Tejo conforme o mandata do no 1º de Maio 1802 122 

 

Na Torre de S. Julião da Barra    

90 peças de artilharia de bronze de diversos calibres e montadas123 

5 pedreiros de bronze de diferentes polegadas 

14 641 balas de artilharia de vários calibres 

529 pirâmides de balas de vários calibres 

43 lanternetas de vários calibres 

17800 cartuchos de linhagem de vários calibres 

10579 tacos de vários calibres 

12 caixotes de balas embaladas 

296 espingardas com baionetas 

29 cunhetes de chumbo em pelouro 

6 492 cartuchinhos de espingarda 

50 granadas 

 

Na Torre de S. Lourenço da Barra   

26 peças de artilharia de bronze montadas de diferentes calibres 

2063 balas de artilharia de vários calibres 

1370 cartuchos de linhagem 

39 espingardas com baionetas 

1 cunhete de chumbo em pelouro 

900 cartuchinhos de espingarda 

 

Na Torre de S. Sebastião de Caparica 124  

7 peças de artilharia de bronze montadas de diversos calibres 

11 peças de ferro montadas de vários calibres 

775 balas de artilharia de vários calibres 

43 pirâmides de balas de vários calibres 

2918 cartuchos de linhagem de vários calibres 

2000 cartuchinhos de espingarda 

 

Na Torre de S. Vicente de Belém    

27 peças de artilharia de bronze montadas de diversos calibres 

1818 balas de artilharia de diversos calibres 

23 pirâmides de bala de vários calibres 

                                                 
122TNA WO 72/79 57. 
123 Com os respectivos reparos de praça. 
124TNA WO 72/79 58. 
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862 cartuchos de linhagem de vários calibres 

1412 cartuchinhos de espingarda 

 

Na bateria do Bom Sucesso    

6 peças de artilharia de bronze montadas de calibre 24 

 

No forte da Cruz Quebrada 125 

6 peças de artilharia de ferro de calibre 24 montadas 

300 balas de artilharia de calibre 24 

6 pirâmides de balas de calibre 24 

300 cartuchos de linhagem 

 

No forte de Nossa Senhora do Vale    

5 peças de artilharia de ferro montadas de calibre 24 

250 balas de artilharia de calibre 24 

2 pirâmides de balas de calibre 24 

250 cartuchos de linhagem de calibre 24 

8 espingardas com baionetas 

 

No forte de S. Bruno   

3 peças de artilharia de bronze montadas de calibre 12  

8 peças de ferro montadas de calibre 8 

510 balas de artilharia de vários calibres 

550 cartuchos de linhagem de vários calibres 

22 espingardas com baionetas 

2 chifarotes ou terçados 

350 cartuchinhos de espingarda 

 

No forte de Porto Salvo    

4 peças de artilharia de bronze montadas de calibre 8 

6 peças de ferro montadas de vários calibres 

500 balas de artilharia de vários calibres 

394 cartuchos de linhagem 

2 cunhetes de chumbo em pelouro 

600 cartuchinhos de espingarda 

 

No forte de Paço de Arcos    

3 peças de artilharia de bronze montadas de diversos calibres 

                                                 
125TNA WO 72/79 59. 
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18 peças de ferro de vários calibres 

1050 balas de artilharia  de vários calibres 

1199 cartuchos de linhagem de vários calibres 

22 espingardas com baionetas 

2 chifarotes ou terçados 

150 cartuchinhos de espingarda 

 

No forte de S. João das Maias    

12 peças de artilharia de bronze montadas de diversos calibres 

12 peças de ferro de vários calibres 

1200 balas de artilharia de vários calibres 

24 pirâmides de bala  de vários calibres 

1200 cartchos de linhagem de vários calibres 

27 espingardas com baioneta 

2 chifarotes 

1500 cartuchinhos de espingardas 

 

No forte de Aveiro    

6 peças de artilharia de ferro montadas de diversos calibres 

300 balas de artilharia de vários calibres 

12 lanternetas de vários calibres 

408 cartuchos de linhagem de vários calibres 

20 espingardas com baioneta 

800 cartuchinhos de espingarda 

 

No Forte de Catalasete    

10 peças de artilharia de ferro montadas de calibre 36 

300 balas de artilharia de calibre 36 

40 pirâmides de bala de calibre 36 

500 cartuchos de linhagem 

16 espingardas com baionetas 

1000 cartuchinhos de espingarda 

 

No forte do Junqueiro    

4 peças de artilharia de bronze montadas de diversos calibres 

4 peças de ferro de diversos calibres 

484 balas de artilharia de diversos calibres 

1 008 cartuchos de de diversos calibres 

21 espingardas com baionetas 
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600 cartuchinhos de espingardas 

 

No Forte de S. António da Barra 126   

12 peças de artilharia de bronze montadas de diversos calibres 

4 ditas de ferro de diversos calibres 

1600 balas de artilharia de diversos calibres 

1600 cartuchos de linhagem de diversos calibres 

38 espingadas com baionetas 

2000 cartuchinhos de espingarda 

 

Província da Beira 127 

 

Praça de Monsanto    

3717 balas de chumbo para espingarda 

600 balas rasas de calibre 18 

600 balas de calibre 12 

100 balas de calibre 4 

1044 balas fixas a tacos de pau de calibre 12 

87 balas fixas a tacos de pau de calibre 6 

303 balas fixas a tacos de pau de calibre 3 

775509 cartuchinhos de espingarda embalados128 

20920 cartuchinhos de clavina 

33260 cartuchinhos de pistola 

1276 cartuchos para peças de calibre 12 

1037 cartuchos com bala fixa de calibre 6 

495 cartuchos com bala fixa de calibre 3 

132 cartuchos com lanternetas de dito 6 

276 cartuchos com bala fixa de calibre 3 

41 espingardas com varetas à portuguesa 

69 espingardas de padrão inglês 

248 granadas de mão carregadas 

1850 granadas de mão vazias 

221 granadas para obuzes de 8 polegadas 

126 granadas para obuzes de 6 polegadas 

3 obuzes de 8 polegadas de diâmetro 

1 peça de bronze de calibre 12 

                                                 
126TNA WO 72/79 60. 
127TNA WO 72/79 61. 
128 Este elevado número de cartuchos de espingarda, clavina e pistola indica que esta Praça daria apoio ou guarida a uma substancial 
guarnição ou aquartelamento de tropas. 
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4 peças de bronze de calibre 6 

4 peças de bronze de calibre 3 

1 peça de ferro de calibre 10 

2 peças de calibre 4 

254 arrobas de pólvora 

2 petardos de bronze 

 

Reino do Algarve 

 

Praça de Faro   

6 peças de artilharia montadas em reparos de bateria de diversos calibres 

11 peças de artilharia desmontadas 

4 peças de artilharia montadas em reparos de campanha de diversos calibres 

6 peças de artilharia montadas em reparos de molas, de diversos calibres 

1217 balas fixas a tacos de pau de vários calibres 

565 lanternetas 

11082 balas de artilharia de diferentes calibres 

800 espingardas de padrão inglês 

364 arrobas de chumbo em pelouro para espingardas 

44 arrobas de chumbo em pelouro para clavinas 

24 arrobas de chumbo em pelouro para pistolas 

200 arrobas de chumbo em pelouro para armas antigas 

41600 cartuchinhos de espingardas com bala 

380 ditos de pistola com bala 

4512 cartuchinhos sem bala 

 

Fortaleza de S. Lourenço do Registo da Barra de Far o e do registo da Ilha da Armona na 

Barra Grande de Olhão 129 

3 peças de artilharia de diversos calibres montadas em reparos, em bom estado 

3 peças de ferro de calibre 18 montadas, e em bom estado 

158 balas de artilharia de vários calibres 

33 espingardas completas 

18 arrobas de pólvora 

 

Praça de Lagos, e Fortes adjacentes 130 

4 peças de artilharia de bronze de calibre 6 com os seus pertences prontos 

2 obuzes de 6 polegadas 

                                                 
129TNA WO 72/79 62 
130TNA WO 72/79 63-62 
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386 arrobas de pólvora 

1093 cartuchinhos de espingarda como também algumas lanternetas pertencentes às ditas 

bocas de fogo 

Na bataria da Barra  

2 peças de artilharia de bronze calibre 12 com toda a palamenta precisa em bom estado 

Na fortaleza da meia Praia  

5 peças de artilharia de bronze 

24 peças com reparos em bom estado 

7 arrobas e 12 arráteis de pólvora    

Na bataria do pinhão  

4 peças de artilharia de ferro de calibre 24 

1 dita de bronze de calibre 12 todas com a palamenta precisa em bom estado 

6 arrobas e 8 arráteis de pólvora  em barris e alguma em cartuchos 

Na bataria da Fortaleza da cidade  

2 peças de artilharia  de bronze de calibre 18 e 12 com a sua palamenta em bom estado 

8 arrobas e 18,50 arráteis de pólvora 

Na bataria de Porto de Moz  

2 peças de artilharia de bronze de calibre 12 com a sua palamenta em bom estado 

No forte de Nossa Senhora Da Luz  

2 peças de artilharia de bronze de calibre 12 e 1 peça de ferro de calibre 9 com a palamenta 

em bom estado 

5 arrobas e 1 arrátel de pólvora, alguma encartuchada 

No forte do Borgom  

2 peças de artilharia de calibre 10 e 12 de bronze, com a sua palamenta e reparos em bom 

estado 

6 arrobas e 25 arráteis de pólvora 

No forte de Almadana  

2 peças de artilharia de bronze de calibre 12 

1 dita de ferro de calibre 6 com a palamenta pronta 

8 arrobas e 10 arráteis de pólvora   

No forte da Figueira  

2 peças de artilharia de bronze de calibre 12 e com palamenta em bom estado, à excepção de 

um reparo que precisa conserto 

6 arrobas e 19 arráteis de pólvora 

No forte de Zavia  

3 peças de artilharia de bronze de vários calibres com palamenta em bom estado 

7 arrobas de pólvora 



 72 

 

Praça de Albufeira e mais fortes, e Batarias da sua  jurisdição 131 

Na praça e sua bataria  

2 peças de artilharia de bronze de calibre 12 e 6 com a palamenta em bom estado 

1 peça de ferro de calibre 12 

490 balas de artilharia de diferentes calibres 

31 arrobas e 8 arráteis de pólvora alguma dela em cartuchos 

6800 cartuchinhos com balas para espingarda 

800 cartuchinhos sem balas 

32 arrobas e 24 arráteis de chumbo em pelouro para espingardas   

Na bataria de Parechelo  

2 peças de artilharia, uma de bronze e outra de ferro, com a palamenta em bom estado 

20 balas de calibre 12 

2 arrobas e 16 arráteis de pólvora encartuchada para artilharia 

36 cartuchinhos com balas para espingarda 

Na bataria de balieira  

2 peças de artilharia de calibre 12, uma de bronze e outra de ferro, com a sua palamenta em 

bom estado 

20 balas para as ditas peças 

2 arrobas e 16 arráteis de pólvora em cartuchos para as ditas 

36 cartuchinhos para espingarda com balas 

Na Fortaleza de Santo António de Pera  

6 peças de artilharia de ferro de diversos calibres, uma delas com a sua competente palamenta 

15 arrobas e 21 arráteis de pólvora, em barris, e encartuchada 

280 cartuchinhos de espingarda com balas 

253 balas de diversos calibres 

1 arroba e 28 arráteis de chumbo em pelouro 

Na Torre de Quarteira  

2 peças de artilharia de calibre 4, uma de ferro outra de bronze, com a palamenta em bom 

estado 

2 arrobas e 8 arráteis de pólvora em cartuchos para as ditas 

36 cartuchinhos para espingardas com balas 

60 balas para as ditas    

No forte de Val Longo  

4 peças de artilharia de diversos calibres com a sua plamenta em [está cortado] estado 

4 arrobas e 12 arráteis de pólvora em cartuchos para as peças 

124 cartuchinhos com bala para espingarda 

94 balas de diversos calibres 

                                                 
131TNA WO 72/79 65-64. 
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Praça de Alcoutim 

9 peças de artilharia de ferro de diversos calibres montadas excepto uma 

2 peças de bronze muito velhas 

2 164 balas de diversos calibres 

36 arrobas de pólvora 

224 espingardas 

 

Praça de Castro Marim 132 

2 pedreiros de bronze 

6 peças de artilharia de bronze de calibre 12 e 16 

8 peças de ferro de vários calibres 

160 espingardas prontas 

57 arrobas de chumbo para as espingardas 

58 arrobas de pólvora 

720 granadas de mão 

    

Bataria da Fuzeta   

1 peça de artilharia de ferro 

32 espingardas completas 

7 arrobas de pólvora 

188 balas de artilharia 

773 ditas de chumbo para espingardas 

 

Fortaleza de S. João do registo da Barra de Tavira 

Armazém da Fortaleza de Cassilhas 

Armazém da Bataria da Torre Velha 133   

 

Na 1ª 

6 peças de artilharia de ferro de vários calibres 

1 peça de bronze de calibre 6 

28 arrobas de pólvora 

402 balas de artilharia de vários calibres 

1840 ditas de chumbo para espingardas 

Na 2ª 

6 peças de artilharia de ferro de vários calibres 

7,50 arrobas de pólvora e mais alguma encartuchada 

                                                 
132TNA WO 72/79 65. 
133TNA WO 72/79 66. 
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256 balas de artilharia 

Na 3ª 

2 peças de artilharia de ferro de calibre 18 e 24, prontas 

33 balas de artilharia de vários calibres 

56 ditas de chumbo para espingarda 

 

Praça de Mértola 

3 peças de artilharia, 2 de calibre 8 e 1 de calibre 10, em bom estado 

450 balas de vários calibres para artilharia 

195 granadas de mão 

6 arrobas e 7 arráteis de pólvora 

67 arrobas 21 arráteis de chumbo em pelouro para espingardas 

213 espingardas de diversos adarmes 

4276 cartuchinhos com balas para espingarda 

 

Praça de Sagres 134    

Fortalezas da Balieira 

 de Belixe 

 de S. Vicente 

 da Carrapateira 

 de Arrifanas     

Na 1ª 

13 peças de artilharia de bronze de vários calibres, prontas 

376 cartuchos de vários calibres com pólvora para as ditas peças 

2116 balas de artilharia de vários calibres 

113 arrobas e 11 arráteis de pólvora 

11420 cartuchinhos para espingarda 

1957 balas de chumbo para espingarda, em 4 barris cheios  

Na 2ª 

2 peças de artilharia de bronze  

25 peças de ferro 

12 arráteis de pólvora e alguma em cartuchos, de artilharia 

96 cartuchinhos com bala para espingardas 

Na 3ª 

2 peças de artilharia de bronze de calibre 12 

36 balas para calibre 12 

8 cartuchos carregados de calibre 12 

50 cartuchinhos com balas para espingarda 

                                                 
134TNA WO 72/79 67. 
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38 balas de chumbo para as ditas 

Na 4ª 

6 peças de artilharia de ferro 

36 cartuchinhos com bala para espingarda 

Na 5ª 

2 peças de artilharia de ferro de calibre 6 

1 peça de calibre 3 

73 balas de artilharia de calibre 3 e 6 

1 arroba e 10 arráteis de pólvora 

144 cartuchos de espingarda com balas 

218 balas de chumbo para espingarda 

Na 6ª 

2 peças de artilharia de bronze de calibre 12 e 16, prontas 

2 arrobas 2 arráteis de pólvora 

109 balas de artilharia de vários calibres 

156 cartuchinhos de espingarda com bala 

36 balas de chumbo 

130 espingardas com os seus pertences em bom estado 

 

Praças de Villa Nova de Portimão, e mais Fortalezas  anexas 135 

Na praça 

1 peça de artilharia de bronze  de calibre 4 montada  

90 arráteis de pólvora 

943 balas de artilharia de vários calibres 

200 balas de chumbo para espingarda 

Fortaleza da Rocha  

3 peças de artilharia de ferro  

153 balas de artilharia 

61 arráteis de pólvora 

Fortaleza de Carvoeiro  

1 peça de artilharia de ferro montada de calibre 18 

151 arráteis de pólvora 

39 balas de artilharia  

No castelo de Silves  

685 barris de pólvora  

Barra de Vila Nova de Portimão  

6 peças de artilharia de ferro diversos calibres, com palamenta 

160 arráteis de pólvora 

                                                 
135TNA WO 72/79 68. 
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167 balas de artilharia de vários calibres 

Na Fortaleza de Sta . (iIegível)  Barra  

5 peças de artilharia de bronze calibre 12, prontas 

1 peça de ferro de calibre 6 

180 balas dos ditos calibres 

10 arrobas e 12 arráteis de pólvora 

8 espingardas completas 

 

Praça de Vila Real de Santo António e portos adjace ntes 136 

6 peças de artilharia de campanha de calibre 9 

6 peças de artilharia de campanha de calibre 6 

12 peças de calibre 28, montadas com toda a sua palamenta 

2 obuzes de 10 polegadas 

1 morteiro de 10 polegadas 

24 peças de artilharia de ferro montadas, de vários calibres 

18 peças novas desmontadas, idem 

2 peças de bronze de calibre 12 e 7, montadas 

4574 balas de artilharia de vários calibres 

62 balas de calibre 28 

826 cartuchos de artilharia carregados 

9614 cartuchinhos com bala para espingarda 

138 arrobas de pólvora 

 

Cidade de Tavira 137 

3 peças de artilhariade vários calibres 

464 balas de artilharia 

55 arráteis de balas de chumbo para espingarda 

45 granadas de mão 

 

Relação das Peças de Artilharia e mais munições exi stentes nas Torres de S. Tiago de 

Outão, em Dezembro de 1801 138 

3 peças de calibre 36 

5 peças de calibre 24 

3 peças de calibre 18 

8 peças de calibre 12 

3 peças de calibre 9 

1 peças de calibre 1139 

                                                 
136TNA WO 72/79 69. 
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2 peças de calibre 16 

Peças de ferro prontas e com todos pertences 

8 peças de calibre 24 

3 peças de calibre 18 

9 peças de calibre 9 

4 peças de calibre 6 

96 arrobas de pólvora 

4000 balas de vários calibres 

Nos Armazéns destas torres acham-se vários provimentos de palamenta para as suas 

respectivas peças de artilharia. 

 

Província do Minho e Trás os Montes 140 

 

Praça de Caminha    

3 peças de artilharia de bronze de diversos calibres capazes  

2 peças de ferro capazes 

6 peças de ferro incapazes 

146 bombas em estado de uso 

5762 balas de diversos calibres 

1314 granadas 

57 arrobas de pólvora 

687 ditas de chumbo em pelouro para espingarda 

 

Fortaleza da Barra de Caminha  

7 peças de artilharia de bronze de vários calibres, com defeito 

2 peças de artilharia de ferro de vários calibres 

53 arrobas de pólvora 

800 balas de diversos calibres 

138 lanternetas carregadas de vários calibres 

224 cartuchinhos de  espingarda 

8 quintaes de chumbo em pelouro para espingarda 

 

Nos Armazéns da Vila de Viana  

11 peças de artilharia de bronze de diversos calibres, 3 das quais são incapazes. 

8 peças de ferro em bom estado. Tanto estas como as de bronze são úteis e têm a sua 

competente palamenta para os reparos 

833 lanternetas fixas  

                                                                                                                                               
139 Ver anexo, figuras 49,50 e 51. 
140TNA WO 72/79 72. 



 78 

800 balas fixas 

20468 balas razas de diferentes calibres 

Nos Armamentos da Vila  

6652 espingardas de infantaria 

2902 arrobas de chumbo em pelouro para espingarda 

218951 cartuchinhos para as espingardas 

1 412 arrobas de pólvora 

2 petardos de bronze 

 

Praça de Melgaço 

2 peças de artilharia de ferro de calibre 6 

5 peças de vários calibres que precisam de ouvidos novos 

113 espingardas capazes de fogo 

45 ditas que precisam de conserto 

450 granadas 

1510 balas de vários calibres 

20 arrobas de pólvora 

730 ditas de chumbo em pelouro para as espingardas 

 

Castelo da Vila de Conde 141  

2 peças de artilharia de bronze capazes de servirem 

12 peças de ferro em bom estado 

1115 balas de artilharia de diversos calibres 

14,50 arrobas de pólvora 

29 arrobas e 18 arráteis de chumbo em pelouro 

 

Fortaleza da Villa da Povoa de Varzim 

12 peças de artilharia de ferro de vários calibres capazes para o serviço 

321 balas de artilharia de vários calibres 

20 arrobas e 28 arráteis de pólvora 

15 arrobas de chumbo em pelouro para espingarda 

 

Fortaleza da Marinha de Ancora 

3 peças de artilharia de bronze de calibre 13 

1 peça de ferro de calibre 18 

174 balas de artilharia de vários calibres 

6 arrobas de pólvora 

1 quintal de chumbo em pelouro para espingarda 

                                                 
141TNA WO 72/79 73. 
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Castello de Crasto Laboreiro 

3 peças de artilharia de ferro capazes de servirem 

150 balas de artilharia de vários calibres 

5,50 arrobas de chumbo em pelouro para espingardas 

 

Forte de Lovelhe 142 

1 peça de ferro de calibre 18 capaz de servir, se concertado 

1 peça de bronze em bom estado, com o reparo inútil 

59 balas de calibre 18 

333 balas de calibre 8 

40 barris de pólvora  

 

Castello de Lindozo 

5 peças de artilharia de ferro de vários calibres, incapazes 

2 peças de calibre 4, montadas 

476 balas de artilharia de vários calibres 

106 arráteis de chumbo em pelouro 

36 arrobas e 8,75 arráteis de pólvora 

100 espingardas, das quais 36 se acham em poder dos homens das ordenanças 

10342 cartuchinhos com balas para espingarda 

 

Praça de Monção 

9 peças de artilharia de bronze, precisadas de algum concerto    

4 peças de ferro de vários calibres  

1898 balas de artilharia de vários calibres 

1650 arrobas 5 arráteis de chumbo em pelouro para espingarda 

110 arrobas 19 arráteis de pólvora 

76062 cartuchinhos com bala para espingarda 

864 granadas de mão 

 

Praça de Vallença do Minho 143 

30 peças de artilharia de bronze de diversos calibres 

24 peças de ferro de diversos calibres 

1 morteiro 

4 obuzes de bronze 

2 pedreiros 

                                                 
142TNA WO 72/79 74. 
143TNA WO 72/79 75. 
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163 bombas 

247 lanternetas 

1872 granadas de mão 

11505 balas de artilharia de vários calibres 

718 arrobas de pólvora 

 

Praça de Vila Nova de Cerveira   

2 peças de artilharia de ferro de calibre 24, com os reparos arruinados 

3 peças de artilharia de ferro de calibre 24, arruinadas 

680 balas de vários calibres 

67 arrobas de chumbo em pelouro para espingarda 

99 bombas 

908 granadas de mão 

4 arrobas e 26 arráteis de pólvora 

 

Praça de Bragança 

195 clavinas prontas 

324 pistolas 

4 015 balas de artilharia de vários calibres 

100 arrobas de pólvora  

4150 cartuchinhos de espingarda com balas 

 

Praça de Chaves 144 

19 peças de artilharia de ferro, capazes de servirem 

7215 balas de artilharia de vários calibres 

590 granadas 

1563 arrobas de balas de todas as qualidades 

146 arrobas de pólvora 

148968 cartuchinhos de espingarda 

 

Praças de Mirandella, Villa Real, Villa Pouca 145 

Nº 1 

292 arrobas de pólvora 

27 quintaes de chumbo em pelouro 

77016 cartuchinhos com bala para espingarda 

Nº 2 

267 arrobas de bala de todas as qualidades 

                                                 
144TNA WO 72/79 76. 
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120 arrobas de pólvora  

14052 cartuchinhos para espingarda 

Nº 3 

1 peça de artilharia de bronze  

1 obuz de bronze 

266 arrobas de pólvora 

31 quintaes de chumbo em pelouro 

 

Província de Além Tejo 

 

Praça de Elvas   

194 peças de artilharia de bronze de diversos calibres, capazes de servirem 

5 peças de diversos calibres que precisam conserto 

10 peças de ferro de calibre 12, capazes de servirem 

1 pedreiro de bronze de calibre 6 

14 obuzes de bronze de 6, 8 e 10 pollegadas 

31 morteiros de bronze de 4, 8, 12 e 13 pollegadas 

1523 espingardas de varias qualidades e adarmes, capazes de servirem 

1076 espingardas para consertar 

559 clavinas de várias qualidades e adarmes, capazes de servirem 

616 clavinas para conserto 

580 pistolas capazes de servirem 

658 pistolas para conserto 

62 arcabuzes146 capazes de servirem 

478 arcabuzes para consertar 

9 petardos de bronze em estado de servirem 

6 224 arrobas de pólvora 

 

Forte de Lippe 147  

42 peças de artilharia de bronze de vários calibres 

300 lanternetas de lata de calibre 3 

86 lanternetas de calibre 6 

19 cartuchos de brim, oleados, de vários calibres 

7 arrobas de pelouro de chumbo de vários calibres 

17 arrobas de pelouro de chumbo de adarme 16 

5 arrobas de pelouro de chumbo de adarme 14 

3 arrobas de pelouro de chumbo de adarme10 

                                                 
146 Armas dos séculos XVI - XVII que ainda permaneceriam no inventário da Praça.  
147TNA WO 72/79 78. 
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3020 cartuchinhos de espingarda embalados 

336 cartuchinhos para pistolas 

27 arráteis de pólvora avulsa 

41 espingardas de adarme 19 

40 pistolas inglesas 

40 espadas de montar 

 

Praça de Castello de Vide 148 

2 peças de bronze de calibre 18 capazes do serviço, porém desmontadas 

1 peças de calibre 8, idem 

2 peças de calibre 6 capazes do serviço e prontas 

2 peças de calibre 5 capazes do serviço, porém desmontadas 

1 peça de calibre de 3, idem 

336 balas de ferro de calibre  24 

3809 balas de ferro de calibre  12 

1350 balas de ferro de calibre  10 

1577 balas de ferro de calibre  16 

510 balas de ferro de calibre  8 

375 balas de ferro de calibre 7 

5587 balas de ferro de calibre  5 

154 balas de ferro de calibre  3 

176 balas de mosquete 

729 granadas de mão vazias 

 

Praça de Beja 149 

7 peças de ferro em bom estado mas encravadas 

 

Praça de Jeromenha 150 

4 peças de bronze novas de calibre 3 montadas em reparos de praça 

14 cartuchos de baetilha cheios de pólvora  

79 cartuchos de serafina 

118 cartuchos de linhagem 

338 balas de ferro de calibre 3 

106 balas fixas a tacos de pau 

51 balas sem taco 

72 lanternetas de lata com pelouros de chumbo 

3 peças de bronze novas montadas de calibre 9 

                                                 
148TNA WO 72/79 79. 
149TNA WO 72/79 80. 
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1452 balas de ferro de calibre 12 

76 balas de calibre 18 

134 balas de calibre 6 

132 balas de calibre 4 

34 balas de calibre 2 

163 arrobas e 26 arráteis de pólvora em barris 

137 arcabuzes biscaínhos com fechos para morrão151 

65 espingardas de padrão antigo 

208 espingardas de padrão antigo sem baioneta 

6045 cartuchinhos embalados para espingarda 

396 arrobas e 26 arráteis de chumbo em pelouro  

485 granadas de mão  

 

Praça do Mourão 152 

190 espingardas de precisão153 

790 granadas de mão  

6 peças de ferro de calibre 8 

3 peças de ferro de calibre 7 

4 peças de ferro de calibre 5 

3 arrobas e 2 arráteis de pólvora 

 

Praça de Marvão 154  

98 balas de artilharia de calibre 26 

638 balas de artilharia de calibre 24 

41 balas de artilharia de calibre 18 

1266 balas de artilharia de calibre 12 

170 balas de artilharia de calibre 10 

497 balas de artilharia de calibre 5 

370 balas de artilharia de calibre 4 

84 balas de artilharia de calibre 8 

44 balas de artilharia de calibre 7 

277 balas de artilharia de calibre 6 

100 balas fixas a tacos de pau de calibre 12 

412 balas fixas a tacos de pau de calibre 6 

62 balas fixas a tacos de pau de calibre 3  

36448 cartuchinhos de pólvora para espingardas de adarme 19 

                                                 
151 Armas dos séculos XVI - XVII que ainda permaneceriam no inventário da Praça. 
152TNA WO 72/79 81. 
153 Possivelmente a referência dirá respeito a mosquetes de muralha, também conhecidos por mosquetes de Barcarena. 
154TNA WO 72/79 81 – 82. 
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46460 cartuchinhos de pólvora para espingardas de adarme 17 

1076 cartuchinhos de pólvora sem bala 

120 cartuchos de serafina cheios de pólvora para artilharia de calibre 7 

147 cartuchos de linhagem cheios de pólvora para artilharia de calibre 4 

134 cartuchos de brim cheios de pólvora para artilharia de calibre 8 

334 cartuchos de brim cheios de pólvora para artilharia de calibre 12 

158 cartuchos de brim cheios de pólvora para artilharia de calibre 8 

115 cartuchos de serafina cheios de pólvora para artilharia de calibre 12 

237 cartuchos de serafina cheios de pólvora para artilharia de calibre 6 

470 cartuchos de serafina cheios de pólvora para artilharia de calibre 10 

116 cartuchos de serafina cheios de pólvora para artilharia de calibre 7 

346 cartuchos de serafina cheios de pólvora para artilharia de calibre 3 

259 cartuchos de serafina cheios de pólvora com lanternetas de folha de pelouro de chumbo de 

calibre 4 

150 cartuchos de serafina cheios de pólvora e bala para calibre 6 

19 espingardas de adarme 15 

29 espingardas de canos redondos de adarme 15 

33 espingardas de canos redondos de adarme 16 

2087 granadas de mão escorvadas 

168 granadas reais 

50 lanternetas de brim oleadas para calibre 12 

2 obuzes de 6 polegadas 

50 arrobas e 31 arráteis de chumbo em pelouro de vários adarmes 

174 arrobas de pólvora fina 

42 arrobas de pólvora de guerra 

132 arrobas de pólvora inferior 

2 arrobas e 15 arráteis de pólvora em pó 

4 peças de ferro de calibre 12 

4 peças de ferro de calibre 7 

2 peças de ferro de calibre 8 

3 peças de ferro de calibre 6 

2 peças de ferro de calibre 10 

5 peças de ferro de calibre 6 

 

Praça de Serpa 155  

3 peças de artilharia de ferro de calibre  18 

2 peças de artilharia de ferro de calibre 12 

1 peças de artilharia de ferro de calibre 10 

                                                 
155TNA WO 72/79 83. 
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2 peças de artilharia de bronze       

138 balas de artilharia de calibre 24 

438 balas de artilharia de calibre 28 

91 balas de artilharia de calibre 12 

276 balas de artilharia de calibre 10 

280 balas de artilharia de calibre 8 

133 balas de artilharia de calibre 7 

43 balas de artilharia de calibre 6 

11 balas de artilharia de calibre 5 

1 pedreiro de ferro de 4 polegadas 

117 granadas de calibre 6 

484 granadas de calibre 5 

96 espingardas de adarme 17 

59 espingardas de adarme 17,porém sem varetas 

67 espingardas de adarme 17prontas 

54 espingardas de adarme 17  

35 espingardas de adarme 17, sem varetas 

115 espingardas prontas de adarme 16 

7485 cartuchinhos de espingarda embalados 

4 arrobas 16 arráteis de pólvora em barris 

39 arrobas e 6 arráteis de chumbo em pelouro de calibre 18 

65 arrobas de chumbo em pelouro de calibre 17 

30 arrobas de chumbo em pelouro de calibre 19 

27 arrobas e 24 arráteis de chumbo em pelouro de calibre 16 

1 arroba e 29 arráteis de chumbo em pelouro de calibre 16 

750 balas de chumbo de diferentes adarmes 

56 clavinas prontas 

55 pistolas 

60 espadas 

 

Praça de Évora 

12404 balas de que não se sabe o calibre 

 

Praça de Moura 156    

2 peças de bronze, 1 de calibre 5 e outra de 2 

24 peças de ferro de diversos calibres 

7642 balas de artilharia de diversos calibres 

5 bombas de diversos calibres 
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298 granadas de diversos calibres, carregadas 

930 de diversos calibres, descarregadas  

140 espingardas inglesas, mas precisam de conserto 

109 arrobas e 7 arráteis de chumbo em pelouro de diversos adarmes 

3 arrobas e 8 arráteis de pólvora  

 

Complementarmente aos quadros acima transcritos, foi publicada esta relação 

das peças de artilharia das companhias existentes no Algarve em Agosto de 

1803:157 

 

Equipamento Quantidade 

Peças de bronze de calibre 3 montadas 6 

Peças de bronze de calibre 6 montadas 12 

Peças de bronze de calibre 9 montadas 8 

Peças de bronze de calibre 9 desmontadas 7 

Peças de bronze de calibre 12 desmontadas 3 

Carros de manchego para peças de calibre 6 12 

Carros de manchego para peças de calibre 9 7 

Lagos 

Peças de bronze de calibre 6 montadas 4 

Peças de bronze de calibre 9 desmontadas 3 

Obuses de 6 polegadas montados 2 

Parque do Regimento de Artilharia 

Peças de bronze de calibre 1 montadas 8 

Peças de bronze de calibre 6 montadas 8 

Obuz de 8 polegadas montado 1 

Obuz de 5,07 polegadas montado 1 

Obuz de 5,50 polegadas montado 1 

Obuz de 5,04 polegadas montado 1 

Carros de manchego 13 

Resumo 

Peças Obuzes Carros de manchego 

59 6 32 

 
 
Estas avaliações e o esforço implícito de criar uma normalização estrutural 

eficaz num exército que não sofria quaisquer alterações de fundo desde as 

reformas do Conde de Lippe, em 1762-1764, levariam seis anos após a 
                                                 
157TNA WO 72/79 85. 



 87 

conclusão da Guerra das Laranjas de 1801, a uma nova abordagem do que iria 

ser o Exército Português. Basicamente o Exército, a partir de 1806 assumiu 

uma estrutura de três grandes Divisões territorais e subdividida em Brigadas de 

Armas e Serviços:158 

 

D
ivisão do N

orte 

(E
ntre D

ouro e M
inho e em

 T
rás os M

ontes) 

4 B
rigadas de Infantaria 

4 R
egim

entos de C
avalaria 

1 R
egim

ento de A
rtilharia 

Brigadas de Infantaria 

1ª Brigada 

Regimento de Infantaria 3 (antigo 1º de Olivença) 

Regimento de Infantaria 15 (antigo 2º de Olivença) 

2ª Brigada 

Regimento de Infantaria 6 (antigo 1º do Porto) 

Regimento de Infantaria 18 (antigo 2º do Porto) 

3ª Brigada 

Regimento de Infantaria 9 (Viana) 

Regimento de Infantaria 21 (Valença) 

4ª Brigada 

Regimento de Infantaria 12 (Chaves) 

Regimento de Infantaria 24 (Bragança) 

Cavalaria 

Regimento de Cavalaria 3 (antigo de Olivença) 

Regimento de Cavalaria 6 (Bragança) 

Regimento de Cavalaria 9 (Chaves) 

Regimento de Cavalaria 12 (Miranda) 

Artilharia 

Regimento de Artilharia 4 (Porto) 

                                                 
158Centeno. 2008: 82. 
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D
ivisão do C

entro 

(E
ntre D

ouro e T
ejo) 

4 B
rigadas de Infantaria 

4 R
egim

entos de C
avalaria 

1 R
egim

ento de A
rtilharia 

Brigadas de Infantaria 

1ª Brigada 

Regimento de Infantaria 1 (antigo Lippe) 

Regimento de Infantaria 13 (Peniche) 

2ª Brigada 

Regimento de Infantaria 4 (antigo Freire) 

Regimento de Infantaria 17 (antigo Vieira Telles) 

3ª Brigada 

Regimento de Infantaria 7 (Setúbal) 

Regimento de Infantaria 19 (Cascais) 

4ª Brigada 

Regimento de Infantaria 10 (Lisboa) 

Regimento de Infantaria 22 (Serpa) 

Cavalaria 

Regimento de Cavalaria 1 (Alcântara) 

Regimento de Cavalaria 4 (antigo Mecklemburg) 

Regimento de Cavalaria 7 (antigo do Cais) 

Regimento de Cavalaria 10 (Santarém) 

Artilharia 

Regimento de Artilharia 1 (da Corte) 

D
ivisão do S

ul 

(E
ntre A

lentejo e A
lgarve) 

4 B
rigadas de Infantaria 

4 R
egim

entos de C
avalaria 

2 R
egim

entos de A
rtilharia 

Brigadas de Infantaria 

1ª Brigada 

Regimento de Infantaria 2 (Lagos) 

Regimento de Infantaria 14 (Tavira) 

2ª Brigada 

Regimento de Infantaria 5 (Elvas) 

Regimento de Infantaria 16 (Elvas) 

3ª Brigada 

Regimento de Infantaria 8 (Castelo de Vide) 

Regimento de Infantaria 20 (Campo Maior) 

4ª Brigada 

Regimento de Infantaria 11 (Penamacor) 

Regimento de Infantaria 23 (Almeida) 

Cavalaria 

Regimento de Cavalaria 2 Regimento de Cavalaria 5 (Évora) 

Regimento de Cavalaria 8 (Elvas) 

Regimento de Cavalaria 11 (Almeida) 

Artilharia 

Regimento de Artilharia 2 (Algarve) 

Regimento de Artilharia 3 (Estremoz) 
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Com esta distribuição territorial na metrópole e em termos da área de cobertura 

do Arsenal Real do Exército, este cobriria todo o território, coadjuvado pelos 

trens dos fortes e das fortalezas do Reino até 1802, quando foi criado o Arsenal 

Real do Exército do Porto, que complementaria o Trem de Lordelo do Ouro até 

1812, quando foi extinto. Este novo Arsenal  seria responsável pelo apoio 

logístico da Divisão do Norte, embora durante a Guerra Peninsular tivesse 

fornecido material de guerra a outras unidades das Divisões do Centro e 

mesmo do Sul, como iremos ver em capítulo próprio. 

Conforme refere Centeno,159 pelo Alvará Régio de 21 de Outubro de 1807, 

foram estabelecidos sete Governos Militares do Reino, com os seus 

respectivos limites geográficos. Assim havia os governos militares da Província 

do Minho, da Província de Trás os Montes, do Partido do Porto, da Beira, da 

Estremadura, do Alentejo e do Algarve. Dependentes destes governos militares 

existiam 24 brigadas de Ordenanças, em que cada uma possuía dois 

Regimentos de Milícias, com implantação territorial e um Regimento de Linha. 

Cada Brigada de Ordenanças tinha como responsabilidade o levantamento de 

um Regimento de Infantaria de Linha. Veja-se o quadro seguinte que enquadra 

os governos militares com as respectivas Brigadas de Ordenanças: 

 

Governo Militar do Reino do Algarve 1 Brigada de Ordenanças 

Governo Militar do Alentejo 2 Brigadas de Ordenanças 

Governo Militar da Beira 5 Brigadas de Ordenanças 

Governo Militar da Estremadura 6 Brigadas de Ordenanças 

Partido do Porto 4 Brigadas de Ordenanças 

Governo Militar do Minho 4 Brigadas de Ordenanças 

Governo Militar de Trás os Montes 2 Brigadas de Ordenanças 

 

Assim, em 1807, o Exército Português, que Junot e o seu exército Franco-

Espanhol iria encontrar, estava estruturado com tropas de linha, milícias, 

ordenanças e corpos auxiliares militares e civis, enquadrados nos já referidos 

governos militares. Ainda segundo João Centeno,160 o Exército Português, 

entre Março de 1806 e Novembro de 1807, data da 1ª Invasão Francesa, 

                                                 
159Centeno. 2008: 83. 
160Centeno. 2008: 91. 
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deveria ter um contigente operacional de 80000 homens, correspondendo a 

42000 homens nas unidades de 1ª linha e os restantes nos Regimentos de 

Milícias,161 Companhias de Ordenanças,162 Guarda Real de Polícia. O autor 

refere que estes números pouco tinham a ver com a realidade, já que a maioria 

das unidades de linha estavam com cerca de 50% dos efectivos, as milícias 

não tinham instrução militar eficaz e as ordenanças podiam tornar-se mais 

rapidamente num grave problema de ordem pública, como aconteceu em 

Braga com o assassinato do General Bernardim Freire e de parte dos seus 

oficiais, do que numa força irregular de combate. No comando do Exército 

havia o Comandante em Chefe que dependia directamente da Rainha, neste 

caso do Príncipe Regente D. João, sendo designado hierarquicamente 

marechal general do Exército (cargo que viria a ser ocupado por William Carr 

Beresford) e logo abaixo existia um marechal do Exército, que assumia o cargo 

de Governador das Armas do Reino. Hierarquicamente seguiam-se os Oficiais  

Generais comandantes das três Divisões territoriais militares. As tropas de 

Linha e algumas unidades de Milícias ficavam sob o comando dos Generais 

Comandantes de Divisão e os Governadores das Armas assumiam o controle 

dos Regimentos de Milícias e das Capitanias Mores das Ordenanças. 

Em Novembro de 1807, o Exército Português tinha 24 Regimentos de Infantaria 

de Linha163 (Nº1 a Nº24), comandados por Coronéis e colocados dois a dois 

em Brigadas de Infantaria sob o comando de um Brigadeiro. A Cavalaria estava 

dividida em 12 Regimentos164 (Nº1 a Nº12), comandados por Coronéis. Estes 

Regimentos eram constituídos por 4 esquadrões a 2 companhias, tendo um 

efectivo de 613 homens e uma remonta de 565 cavalos. A Artilharia tinha 4 

regimentos165 (Nº1 a Nº4), também sob o comando de um Coronel, tendo uma 

estrutura de dez companhias,166 sendo 7 de artilheiros (seis para as peças de 

campanha e uma para o obus), 1 companhia de bombeiros, 1 companhia de 

mineiros e 1 companhia de pontoneiros.167 Os Regimentos de Artilharia teriam 

efectivos de 1200 homens, podendo as suas companhias ou mais tarde 

                                                 
161 Ver anexo, figura 47. 
162 Ver anexo, figura 48. 
163 Ver anexo, figuras 37,38,39 e 43. 
164 Ver anexo, figuras 41 e 42. 
165 Ver anexo, figuras 40 e 46. 
166A designação de baterias para os material de campanha só será aplicado na segunda metade do século XIX. 
167Centeno, 2008: 92-93.  
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brigadas (o equivalente a uma bateria) ser destacadas para pontos diferentes 

do território ou do teatro de guerra.168 

Assim, em fins de 1807, o exército de 1ª linha, segundo os dados objectivos de 

João Centeno, tinha nos seus quadros um efectivo de 42 847 homens 

distribuídos da seguinte forma: 

 

Unidades Efectivos 

24 Regimentos de Infantaria169 28 800 

12 Regimentos de Cavalaria 7536 

4 Regimentos de Artilharia 4800 

Legião de Tropas Ligeiras 1379 

Artilharia de Guarnição170 512 

 

As Milícias eram constituídas por 48 Regimentos, cujas designações eram 

locais, como por exemplo o Regimento de Milícias da Maia ou o Regimento de 

Milícias de Basto. Esta designação aparecia vazada nas chapas inferiores das 

barretinas de serviço. Eram dois Regimentos para cada Brigada de 

Ordenanças e a sua organização era semelhante às dos Regimentos de 

Infantaria de Linha. As Ordenanças estavam organizadas em 24 Brigadas, 

correspondentes a 24 Regimentos de Infantaria de Linha e em teoria seriam as 

suas reservas de recrutamento, assumindo as numerações dos Regimentos de 

Linha, seguidas da designação dos seus regimentos de Milícias.171 Os seus 

efectivos, em 1807, seriam de cerca de 30 000 homens, de muito escasso valor 

militar convencional. 

As demais unidades estruturais do Exército eram a Legião de Tropas Ligeiras, 

tratada mais à frente, os Voluntários Reais a Cavalo e a Guarda Real de 

Polícia. 

Será este cenário militar com que Andoche Junot se deparará em 1807 e que 

por ordens do Príncipe Regente não reagirá às tropas Francesas, sendo 

posteriormente, e literalmente, desmantelado, para dar origem a uma Legião 

                                                 
168Como sucedeu com o Regimento de Artilharia 4, do Porto, que chegou a ter destacamentos em Coimbra e na Figueira da Foz, 
como está demonstrado nos documentos do Arsenal Real do Porto, em depósito no Arquivo Distrital do Porto: ADP K21 2 34 Lv2-
186-190. 
169Cada Regimento com 1200 homens. 
170Em serviços nas Fortalezas do Reino. 
171Centeno. 2008: 93. 
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Portuguesa ao serviço de Napoleão, e mantendo-se em armas a Guarda Real 

de Polícia, comandada por um Francês, o Conde de Novion. 

Mais tarde, já depois da reorganização do Exército Português, o panorama das 

tropas Portuguesas no território nacional pode ser demonstrado por 

documentação nos National Archives, em Londres, conforme se pode ver na 

distribuição das unidades regulares do Exército Português com relação aos 

distritos de recrutamento e divisões militares em 1812, segundo documentação 

do War Office:172 
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172TNA WO 1248/44. 
173Número de homens correspondentes às brigadas destacadas dos Regimentos de Artilharia 1,2,3 e 4. 
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6.2 –  O Arsenal Real do Exército e a Artilharia Po rtuguesa 

 

Para uma melhor compreensão do papel do Arsenal Real do Exército na 

fundição e  no fabrico  do material de Artilharia e munições,  é importante referir 

a obra do Coronel João Vieira Borges, a Artilharia na Guerra Peninsular.174 

Nesse trabalho é dada uma série de explicações essenciais para se 

compreender as transformações que a Artilharia Portuguesa sofreu desde o 

início do século XIX e durante a Guerra Peninsular, e entender em que medida 

os Arsenais de Lisboa e Porto puderam dar resposta a estes desafios, tanto no 

fabrico de material nacional como na recepção e preparação do material 

importado, na sua maioria de Inglaterra, ou de peças capturadas de origem 

francesa e espanhola. Como afirma Vieira Borges, nos meses anteriores à 1ª 

Invasão Francesa, o Exército Português estava numa difícil situação de 

impreparação a todos os níveis, que não tinham sido resolvidas com as lições e 

ilações que se deveriam ter retirado da Campanha do Roussillon e na Guerra 

das Laranjas. Apesar de pensada a partir de 1802, a formalização de uma 

reestruturação do Exército só parte em 1806, no Decreto de 19 de Maio, 

elaborado pelo Ministro António de Araújo de Azevedo.175 Este documento  foi 

acompanhado  pelo decreto do mesmo mês que criava o novo plano de 

uniformes para o Exército, assunto tratado por vários autores como Pedro 

Soares Branco.176 

De acordo com Borges, o Exército Português teria, entre Outubro e Novembro 

de 1807, e em termos teóricos não correspondentes à realidade, como já 

referira João Centeno, 42847 homens nos regimentos de linha, cerca de 40000 

homens nos regimentos de milícias e 30000 homens espalhados pelas 

brigadas de ordenanças.  As reformas de 1806 não tinham tido tempo de surtir 

efeitos visíveis e, como já referido em capítulo anterior, o Reino caiu nas mãos 
                                                 
174Borges, J. V. (2009). A Artilharia Portuguesa na Guerra Peninsular. Lisboa: Tribuna da História. 
175Borges, 2009: 28. 
176Branco, P. S. (2007). Os Uniformes Portugueses da Guerra Peninsular. Lisboa: Tribuna da História. 
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dos franceses a 30 de Novembro de 1807, não conseguindo estes apanhar o 

que mais lhes interessava, a Família Real e os navios da Armada 

Portuguesa.177 

Para o contexto do estudo das actividades e da produção dos Arsenais 

Portugueses, interessará dar uma perspectiva técnica do que era a Artilharia 

Portuguesa neste período. Vieira Borges refere a importância do General 

Bartolomeu da Costa, tanto a nível do desenvolvimento dos sistemas de 

artilharia como do próprio Arsenal Real do Exército. Assim remetendo para o 

final da primeira metade do século XVIII, para 1744, e para a publicação da 

obra Exame de Artilheiros de Fernandes Alpoim, Vieira Borges aponta para um 

factor importante no desenvolvimento da artilharia, da sua logística e do seu 

fabrico, que é a normalização dos calibres dos vários tipos de peças, obuses e 

morteiros. Poucos anos depois e no contexto da guerra de 1762 com a 

Espanha, a vinda do Conde de Lippe também veio dar um novo impulso às 

questões da eficácia da artilharia em campanha, de tal forma que muitas das 

peças fabricadas no Arsenal Real do Exército ainda serviram na Guerra 

Peninsular, tanto as de campanha como as de sítio.178 

Em 1763, a capacidade de fundir e o fabrico de artilharia chegou ao ritmo de 

produção de uma peça por dia, tendo sido introduzidos na Tenência179 novos 

fornos, máquinas de brocar, tornos, máquinas de tornear munhões e outros 

materiais fabris, e com a acção de Bartolomeu da Costa realizou-se uma 

primeira normalização dos calibres, seguindo os modelos alemão e britânico, 

em que os calibres de 3,6,9 e 12 libras180 eram empregues em peças de 

campanha181 e as peças de sítio de calibres 18 e 24, que se tornaram numa 

tentativa falhada de serem produzidas no Arsenal, teriam sido atribuídas às 

praças de guerra e aos trens de cerco de artilharia. Também é de referir o 

papel de Luís António de Valleré, que comandou o Regimento de Artilharia da 

Corte (Lisboa) e que inventou e adaptou às peças de campanha de 3 libras um 

reparo de varais que a tornava muito mais móvel.182 

                                                 
177Borges, 2009: 28. 
178Borges, 2009: 43. 
179Arsenal Real do Exército a partir de 1764, sob a alçada da Junta dos Três Estados (Borges, 2009: 43). 
180Conforme indica Borges (2009: 43), o calibre por libras relacionava-se com o peso da bala de ferro, sendo que uma libra 
equivalia, em artilharia, a 454 gramas. Também se podiam usar referências como os arráteis (459 g) e a onça (28,7 g). Os calibres 
em centímetros para a alma do cano só surgiu em 1865 com a artilharia estriada, ainda fabricada no Arsenal Real do Exército. 
181O calibre dos obuses de campanha era definido em polegadas. 
182As peças ligeiras de 3 libras podiam acompanhar o avanço da Infantaria e dar-lhe a necessária cobertura de proximidade. Este tipo 
de peça também se tornou na base para a denominada artilharia de montanha. 
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A artilharia portuguesa participou na Campanha do Roussillon com as novas 

peças de 3 e 6 libras e obuses de 6 polegadas, usando-se o reparo de varais 

de Valleré.  

Bartolomeu da Costa faleceu em 1801, sendo substituído por José Botelho 

Moniz da Silva e Carlos António Napion na direcção do Arsenal Real do 

Exército. Neste período, e segundo Vieira Borges, o Arsenal tinha as seguintes 

dependências: as oficinas de espingardeiros e coronheiros situavam-se na 

Fundição de Baixo (actual Museu Militar de Lisboa); as oficinas de artilharia 

ficavam na Fundição de Cima (actuais sedes da Revista Militar e Jornal do 

Exército); no parque de Santa Clara estavam as oficinas de carpintaria, 

correeiros, ferreiros e outros ofícios.183 

Em 1802, o Arsenal Real do Exército deveria supervisionar reparações e 

consertos que fossem necessários aos parques de artilharia de campanha e 

nas praças e fortificações do território nacional. No último caso haveria 

espalhadas pelo Reino, em várias fortificações, 1899 bocas de fogo com várias 

idades, calibres, muitas delas em estado inoperacional. A 28 de Julho de 1802, 

o Coronel Inspector do Arsenal, Carlos António Napion, dirigiu um ofício a 

D.João de Almeida de Mello e Castro, relativo a questões levantadas sobre os 

relatórios dos oficiais de Artilharia e inspectores do Arsenal, em que se dava 

conta das experiências levadas a cabo no sentido de reactivar as fundições do 

Arsenal, assim como da urgência de produzir novas pólvoras de guerra e 

introduzi-las como modelo nas fábricas, realizando experiências comparativas 

com outros preparados explosivos. Para tal, era solicitado que se mandassem 

vir amostras de Inglaterra, de França e da Alemanha (pólvora ordinária). Neste 

documento era referida a necessidade de fazer vir de Inglaterra, já duas 

espingardas de Infantaria Inglesa, do novo padrão, para serem adoptadas 

como modelo de referência e para evitar a confusão nas oficinas no que 

respeitava à pouca exactidão dos calibres e proporções das armas de 

infantaria. Neste documento era, ainda, mencionada a necessidade de abonar 

os soldados do Regimento de Artilharia do Porto, que tinham vindo integrar as 

companhias de artífices do Arsenal de Lisboa.  

Ainda seguindo a linha de investigação de Vieira Borges, é de notar que com a 

administração de Napion, os calibres foram finalmente regularizados e a 
                                                 
183Borges, 2009: 43. 



 96 

produção de peças de artilharia ganhou novas regulamentações. Estas 

iniciativas eram consequências das críticas de Napion, que visavam a falta de 

regulamentos e normas de fabrico e controle de qualidade, a profusão de 

calibres antigos e modernos, que se tornavam num pesadelo logístico, sérios 

defeitos na concepção das peças e obuses e a inexistência de um arquivo de 

planos e desenhos de material de artilharia.  Napion lograria, também, pôr fim a 

uma discussão conceptual sobre se haveria vantagem em adoptar calibres 

franceses, sobretudo para peças de campanha de 4 e 8 libras, no sentido de 

igualá-las no campo de batalha e permitir a captura de munições. Napion teria 

argumentado que isso não seria realista, já que em termos numéricos se 

estaria sempre em desvantagem. Para além disso, a adopção do sistema 

francês obrigaria a uma completa refundição do material já existente e que já 

começara a ser fabricado de acordo com o sistema anglo-prussiano de 3 a 12 

libras. Foi então decidido melhorar os sistemas em vigor, aumentando os 

alcances e apresentando uma melhor qualidade de fabrico e operacionalidade, 

como o alongamento dos canos das peças.184 Com a partida de Carlos António 

Napion para o Brasil, juntamente com a Família Real e os efeitos da ocupação 

Francesa de Junot, a produção de artilharia do Arsenal ficou seriamente 

comprometida, assim como do restante material de guerra, apesar de, como já 

referido, se ter chegado a trabalhar para os ocupantes. 

Na correspondência de Manuel Ribeiro de Araújo para D. Miguel Pereira 

Forjaz, em 8 de Setembro de 1809, esta abordou vários assuntos e em que 

Ribeiro de Araújo fez notar a àquele o aumento crescente de requisições de 

serviço ao Arsenal do Exército, em Lisboa, mas que não podiam ser 

correspondidas devido à exiguidade de meios humanos e materiais. Conforme 

referia, todas as Armas e Corpos pretendiam ver satisfeitas as suas demandas 

em simultâneo. Dava como exemplo a urgência em aprontar três brigadas de 

peças de artilharia de campanha, de 3, 6 e 9 libras, a fim de substituir tantas 

outras que se encontravam fora de serviço. No mesmo contexto, apontava a 

urgência de se fornecerem novos carros de munições para artilharia de 

campanha, já que as brigadas de artilharia móveis necessitavam de completar 

os materiais que lhes permitiriam colocar-se em bateria e manter-se em estado 

operacional. Manuel Ribeiro de Araújo queixava-se, sobretudo, dos oficiais 
                                                 
184Borges, 2009: 44. 
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encarregados das requisições que pretendiam a maior celeridade na entrega 

dos materiais, sem nenhuma consideração pelas limitações produtivas do 

Arsenal, que se estavam a mostrar evidentes em caso de conflito. 

Argumentava na carta para D. Miguel Pereira Forjaz, que a lentidão do Arsenal 

em produzir os materiais de guerra necessários, os atrasos ou as incapacidade 

de prover rapidamente as solicitações se devia à falta de materiais ou à sua 

inadequação para determinados trabalhos ou artigos. Os exemplo dados eram 

o caso da madeira verde que se empregava para a construção de reparos e 

que não seria a melhor solução e a  falta de ferro para as oficinas de ferrarias e 

espingardaria. Especificando ainda mais as dificuldades, observava que com 

matéria-prima apropriada se poderia fazer uma vareta de espingarda numa 

hora, mas sendo obrigado a extrair varas de barras grossas de ferro, o 

processo poderia levar um dia. Estas oficinas debatiam-se com falta de limas, 

situação que se estendia às oficinas de latoeiros, lavrantes e instrumentos 

bélicos. Era referenciada a fábrica e fundição de balas de Paços de Arcos, 

onde se produziam granadas de 5.5 polegadas para obuses, estas muito 

necessárias por existirem poucas em armazém no Arsenal do Exército, mas 

cuja produção estava a ficar aquém do necessário, devido à falta de matérias 

primas.185 

Com o início do apoio militar inglês e a nomeação de William Carr Beresford 

como Marechal Comandante do Exército Português, articulando-se com o 

Conselho da Regência, através do Secretário dos Negócios da Marinha e da 

Guerra, D. Miguel Pereira Forjaz, a organização e estruturação da logística 

relativa a material de guerra teve um novo impulso, seguindo os parâmetros de 

maior rigor do modelo britânico. Com o final da 2ª Invasão Francesa, a 

reorganização do Exército Português havia chegado à Artilharia, procedendo-

se a significativas melhorias do material. Assim, havia-se adoptado o reparo 

inglês, menos pesado mas mais resistente que os anteriores, de tipo 

Gribeauval, e os obuses de 6 polegadas foram substituídos pelos de 5,5 

polegadas, igualmente ingleses. Continuaram-se a usar as peças de 3, 6, 9 e 

12 libras, embora a peça de 3 tivesse sido reclassificada para a  classe de 

artilharia de montanha, em 1811.186 

                                                 
185AHM-DIV-1-14-144-02-m0104/105/106. 
186Borges, 2009: 53. 
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A 3 e 14 de Janeiro de 1810, por Aviso Régio, foi mandada aprontar, no 

Arsenal, para ser transportada para o Rio de Janeiro, uma substancial 

quantidade de peças de Artilharia, que consistiam em 16 obuses de 6 

polegadas, 16 peças de 6 libras, 16 peças de 3 libras (longas) e 48 peças de 

montanha, também de 3 libras.  

As munições de Artilharia fabricadas pelo Arsenal do Exército de Lisboa e pelo 

do Porto, ou importadas de Inglaterra, durante a Guerra Peninsular, tinham 

características, em alguns casos, inovadoras, como o Schrapnel, que não era 

senão uma granada de fragmentação. Esta munição, com efeitos devastadores 

sobre a infantaria e a cavalaria, era constituída por uma esfera oca, de paredes 

pouco espessas, tendo no interior uma carga de esferas metálicas e pólvora 

negra. A espoleta era de madeira com estopins que começavam a ignição após 

o disparo da peça, sendo o rebentamento da carga regulado pela dimensão 

dos estopins, o que poderia ocasionar explosões prematuras.187 

O Coronel Vieira Borges refere outro meio anti-pessoal que era a lanterneta, 

uma lata de zinco carregada de projécteis que podiam ter vários calibres, e que 

era terrivelmente eficaz se disparada a curta distância sobre grandes alvos 

como massas de infantaria. Para além deste tipo de munições especiais, o 

material mais vulgar e mais usado eram as bombas e granadas de pólvora 

(sem carga de balins), o cartucho de metralha, com os mesmos objectivos da 

lanterneta mas com a carga embalada em saco de linho ou lona e a bala de 

ferro maciça ou bala raza.188 As exigências de municiamento, constantemente 

solicitadas aos Arsenais podem-se ver nos números de projécteis e respectivas 

cargas necessárias para cada peça, sendo de 400 tiros para uma peça de 9 

libras e 276 tiros para uma peça de calibre 6. Para além disso eram de ter 

conta as quantidades de bala e pólvora que compunham o tiro e as proporções 

que tal representava. Uma peça de 3 libras, para fazer 100 tiros necessitava de 

consumir 75 arráteis de pólvora e 300 de metal de bala, a peça de 6 libras, 

também para 100 tiros gastava 150 arráteis de pólvora e 600 de bala e a peça 

de 12, para 100 tiros consumia 300 arráteis de pólvora e 1200 arráteis de 

bala.189 Por aqui se pode depreender as quantidades de pólvora que eram 

                                                 
187Borges, 2009: 53. 
188 Balas maciças de ferro. 
189Borges, 2009: 53. 
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necessárias para manter em estado operacional uma brigada volante da 

artilharia portuguesa que era constituída da seguinte forma:190 

 

1 Obus de 5,5 polegadas 

5 peças de 6 libras 

78 cofres de condução 

1 forja de campanha 

2 galeras 

94 cartuchos para obus (30 de 12 onças de carga de pólvora e 64 de 16) 

650 cartuchos de 6 libras (450 balas com taco e 200 lanternetas) 

900 espoletas 

64 granadas carregadas para obus 

30 lanternetas carregadas para obus 

 

Uma brigada desta dimensão mobilizava 158 homens, entre oficiais, sargentos 

e praças e 117 animais, sendo 54 muares de parelha e 63 de carga, e para 

além das munições, a brigada transportava um substancial número de 

palamenta e reservas.191 

Os regimentos de Artilharia, apesar de dependerem em boa parte da logística 

dos Arsenais e do Comissariado, tinham pessoal especializado para realizar 

várias tarefas de manutenção e reparações em campanha. Nas designadas 

companhias de bombeiros dos regimentos e antes de serem extintas em 1812, 

existiam seis artífices de fogo, sendo operários especializados no fabrico de 

munições para as peças e também para as armas ligeiras regimentais. Para tal 

tinham um chamado laboratório, que na prática era uma oficina ambulante 

onde se encontravam todos os materiais e ingredientes para o fabrico de 

explosivos tais como pólvora, salitre, enxofre, papel de cartucho ordinário, 

aguardente, espírito de vinho, breu, sebo, cera amarela, alcatrão, terebentina, 

óleo de linhaça, pez negro e branco, amoníaco e outros produtos, conforme 

nos refere Vieira Borges.192 

Os artilheiros, até à Ordem do Dia de 16 de Abril de 1809, usaram espingarda 

e baioneta do modelo de infantaria,193 mas daí em diante foi-lhes destinado o 

                                                 
190Borges, 2009: 55. 
191Borges, 2009: 39. 
192Borges, 2009: 54. 
193Que Vieira Borges refere como em adiantado estado de degradação (2009: 53). 
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uso de terçado ou pistola de cinto, neste último caso para as brigadas 

volantes.194 

Será útil referir as características básicas do material de Artilharia de 

Campanha fabricado no Arsenal e usado por Portugal durante a Guerra 

Peninsular e que foram sintetizadas por Vieira Borges, a partir de materiais 

expostos ou em reservas do Museu Militar de Lisboa:195 

 

Peça de 3 Libras 196  

Fabricada em Portugal 

Calibre de 3 Libras (7,5 cm) 

Peso do tubo de bronze de 150 kg 

Comprimento total de 77 cm 

Comprimento da alma 63 cm 

Emprego em campanha e acompanhamento de tropas 

Munições: lanternetas, sacos de metralha e bala de ferro de 3 libras (1,4 kg) 

Alcance de 250 a 1000 metros dependendo da elevação do cano 

Usada a partir de 1763 

 

Peça de 6 Libras  

Fabricada em Portugal  

Calibre de 6 Libras (9,9 cm) 

Peso do tubo de bronze de 210kg 

Comprimento total de 196 cm 

Comprimento da alma 172 cm 

Emprego em campanha e acompanhamento de tropas 

Munições: lanternetas, sacos de metralha e bala de ferro de 6 libras (2,8 kg) 

Alcance de 275 a 1280 metros dependendo da elevação do cano 

Usada a partir de 1804 

 

Peça de 9 Libras 197 

Fabricada em Portugal  

Calibre de 9 Libras (10,9 cm) 

Peso do tubo de bronze de 410kg 

Comprimento total de 179 cm 

Comprimento da alma 154 cm 

                                                 
194Borges, 2009: 53. 
195Borges, 2009: 46-49. 
196 Ver anexo, figuras 52, 53 e 54. 
197 Ver anexo, figuras 55, 56 e 57. 
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Emprego em campanha e operações de cerco 

Munições: lanternetas, sacos de metralha, bala de ferro de 9 libras (4 kg) e bala de bater navios 

Alcance de 330 a 2200 metros dependendo da elevação do cano 

Usada na Guerra Peninsular 

 

Obus de 6 polegadas 198 

Fabricado em Portugal   

Calibre de 6 polegadas (15,5 cm) 

Peso do tubo de bronze de 152kg 

Emprego em campanha e operações de cerco 

Munições: cartuchos de metralha, bomba de 3 libras (1,4 kg)  

Alcance com ½ libra de pólvora de 180 a 360 m; com 1 libra de pólvora de 400 a 800 m 

Usada a partir de 1774 

 

Obus de 5,5 polegadas  

Fabricado em Portugal   

Calibre de 5,5 polegadas (15,2 cm) 

Peso do tubo de bronze de 141 kg 

Comprimento total de 63 cm 

Comprimento da alma 55 cm 

Emprego em campanha e operações de cerco 

Munições: cartuchos de metralha, bomba de 3 libras (1,4 kg)  

Alcance com ½ libra de pólvora de 180 a 360 m; com 1 libra de pólvora de 400 a 800 m 

Usada a partir de 1807 

 

Obus de 12,5 polegadas  

Fabricada em Portugal   

Calibre de 12,5 polegadas (31 cm) 

Peso do tubo de bronze de 938 kg 

Emprego em operações de cerco 

Munições: cartuchos de metralha, bomba de 15 libras (6,8 kg)  

Alcance com 8 libras de pólvora e 15º de elevação, 1200 m; com 12 libras de pólvora e 15º de 

elevação, 1400 m; com 8 libras de pólvora e 45º de elevação, 2400 m; com 12 libras de pólvora 

e 15º de elevação, 2800 m 

Usada a partir de 1807 

6.3 - A Infantaria Ligeira 

 

                                                 
198 Ver anexo, figuras 58, 59 e 60. 
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Não sendo possível incluir, por questões de espaço e pertinência, nesta 

dissertação todas as Armas e Serviços do Exército Português em operações na 

Guerra Peninsular, optámos por referenciar, para além da Artilharia, uma força 

de elite que se destacou neste período, os Caçadores. 

Durante a Guerra Peninsular, muita gente na Europa, fosse pela imprensa ou 

pelos relatos escritos, apercebeu-se da presença e do desempenho de um 

corpo de tropas do exército anglo-luso, então em operações na Península 

Ibérica, que dava pelo nome de Caçadores. De facto, os Caçadores 

alcançaram a fama após a reorganização do Exército Português, levada a cabo 

com apoio britânico, na sequência dos resultados desastrosos da 1ª Invasão 

Francesa.199  

 

6.3.1 - A Legião de Tropas Ligeiras 

 

Este tipo de unidades já não era novidade, pois já existia um contingente de 

tropas denominado Legião de Tropas Ligeiras, com o comando inicial do 

Marquês de Alorna. Esta Legião teve as suas origens num alvará régio de 7 de 

Agosto de 1796 e teve como origem os resultados observados durante a 

Campanha do Roussillon. Este conceito era novo em Portugal, no final do 

século XVIII, cuja estrutura do Exército permanecia inalterada desde os tempos 

do Conde de Lippe. Os exércitos de conscritos sans-cullotes, mobilizados em 

massa pelo Directório Francês, subestimados pelos exércitos profissionais da 

Europa, esmagaram sucessivamente Austríacos, Russos, Italianos, Mamelucos 

e todos os que tiveram a infelicidade de se lhes atravessar no caminho. Nestes 

exércitos franceses, ninho dos futuros veteranos de Napoleão Bonaparte, 

surgiam cada vez mais contingentes de tropas ligeiras, os Voltigeurs e os 

Chasseurs, cuja missão passava por provocar o adversário ao combate. Sendo 

homens ágeis, não se configuravam em linhas de batalha convencionais, mas 

antes em ordem dispersa, progredindo por terrenos acidentados e estando 

equipados de forma ligeira. 

A criação da Legião de Tropas Ligeiras, teve o objectivo de contrabalançar os 

perigos da infantaria ligeira adversária. Tal concepção colidiu com as mentes 

mais conservadoras e inflexíveis do Exército Português, que insistiam em 
                                                 
199Chartrand e Coelho, 2006: 33. 
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seguir a doutrina antiquada dos tempos de Lippe. Os homens que haviam 

estado no Rossilhão tinham vislumbrado a crescente ameaça dos exércitos de 

conscritos franceses e ao mesmo tempo a postura da Coroa Espanhola, com 

lamentáveis resultados na frente alentejana, durante a Guerra das Laranjas de 

1801.200 

A Legião de Tropas Ligeiras (LTL) teve um efectivo de 1339 homens, 

organizados em oito companhias a um batalhão de infantaria ligeira, três 

esquadrões de cavalaria e uma bateria de artilharia montada com quatro peças 

de seis libras. O seu comandante, o Marquês de Alorna, adaptou manuais 

franceses para a introdução e desenvolvimento do treino básico, mas como já 

referido anteriormente, alguns Generais, de mente conservadora, tudo fizeram 

por conservar a Legião na sombra e a história desta unidade permanece, até 

hoje, mal documentada, como refere René Chartrand.201 Mesmo na aparência 

a LTL distinguia-se das restantes unidades do Exército. Os primeiros uniformes 

da LTL sobressaíam pelas suas casacas azuis claras, com colarinhos, punhos, 

lapelas e virados em pano preto, avivados a amarelo. A cobertura de cabeça 

diferia do tricórnio em uso na altura, consistindo, em 1796, num modelo de 

capacete de couro preto e cresta de crina da mesma cor. Passada a Guerra 

das Laranjas de 1801 e antes da reorganização do Exército de 1806, o 

uniforme da LTL é alterado no sentido de o tornar mais actual e à moda da 

época. Assim, e de acordo com algumas aguarelas do Museu Militar de Lisboa, 

a casaca permaneceu azul clara, mas foi enriquecida com três carreiras de 

botões dourados, guarnecidas com acostelados de lã amarela. Os colarinhos 

pretos também receberam duas carcelas de lã amarela, assim como os 

punhos. No Verão usavam calça-polaina branca e no Inverno calças azuis 

claras com polainas negras.202 Foi introduzido um novo modelo de barretina 

cilíndrica, semelhante à inglesa, do tipo stove-pipe e que só seria generalizada 

no Exército a partir de 1809 com a reorganização britânica. Esta peculiar 

barretina era ornada com cordão amarelo e um penacho branco no lado 

esquerdo. A cavalaria fardava-se ao estilo dos Light Dragoons ingleses, usando 

                                                 
200 Chartrand e Coelho, 2006: 35. 
201 Chartrand. (2000): 3. 
202 Chartrand. (2000): 4. 
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dolmans azuis claros, com colarinhos e punhos pretos e cobrindo-se com 

capacetes do tipo Tarleton.203 

A LTL estava armada com mosquetes de pederneira do padrão português ou 

inglês, provenientes do Real Arsenal do Exército, e os seus completos incluíam 

baionetas de alvado e terçados. Os equipamentos, inicialmente um cinto e um 

talabarte para a patrona, passaram a ser os usados em comum com a 

infantaria de linha.204 

 

 

 6.3.2 - A Leal Legião Lusitana 

 

Um dos antecessores dos Batalhões de Caçadores foi a Leal Legião Lusitana 

(LLL).205 Levantada após a 1ª Invasão Francesa de 1807-1808, contou de início 

com os voluntários portugueses emigrados em Londres e chegou a integrar 

muitos efectivos recrutados na cidade do Porto. A LLL deveria ter tido três 

batalhões de infantaria ligeira, mas só dois chegaram a ter o efectivo completo. 

Estes batalhões eram compostos por dez companhias e os dois juntos 

alcançavam os 2300 homens. Também foi planeada a formação de três 

esquadrões de dragões, mas a força de cavalaria resumiu-se a uma pequena 

unidade de guias e mensageiros. O apoio de artilharia era fornecido por uma 

bateria de quatro peças ligeiras de 3 libras e dois obuses de 5,5 polegadas, 

todas de fabrico britânico. O primeiro comandante da LLL foi Sir Robert Wilson, 

que alcançou uma excelente reputação, usando-a como uma unidade de 

choque, com a missão de flanquear as forças inimigas, realizar ataques de 

surpresa à retaguarda das colunas francesas, e chegando a enquadrar as 

desorganizadas forças de ordenanças portuguesas. Os teatros de operações 

da LLL centraram-se nas regiões Norte e Centro de Portugal, particularmente 

em 1809, durante a 2ª Invasão Francesa.  A estrutura de comando consistia 

em alguns oficiais ingleses, mas todo o resto dos oficiais e sargentos era 

portuguesa, assim como as fileiras de praças.206 

                                                 
203 Modelo de capacete para cavalaria, introduzido por Sir Banastre Tarleton, do 1st Dragoon Guards, na segunda metade do século 
XVIII. 
204Chartrand, R. (2000). The Portuguese Army of the Napoleonic Wars (2). Oxford. Osprey Publishing: 3. 
205 Ver anexo, figura 45. 
206 Chartrand e Coelho, 2006. 36-37. 
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Mais tarde, durante a batalha de Talavera, Robert Wilson quase foi capturado, 

perdendo a confiança do Duque de Wellington e do Marechal Beresford. 

Agastado e envolvido em outras polémicas com o Alto Comando Aliado, Robert 

Wilson saiu, precipitadamente, e sem licença, para Inglaterra, sendo 

substituído. A LLL interveio na Batalha do Bussaco, em 1810 e em Albuera em 

1811, distinguindo-se com bravura nesta última. Mas a LLL começava a sofrer 

falta de efectivos, problemas de indisciplina e de fragilidade do comando. Foi 

dissolvida e todos os seus efectivos passaram a integrar os novos Batalhões 

de Caçadores 7, 8 e 9.207 

A infantaria da Legião usou uniformes verdes,208 onde se destacava a casaca 

dessa cor, com três carreiras de botões amarelos à frente, vivos e virados 

brancos e franjado de lã branca nas platinas. Para o Inverno era imposto o uso 

de calças verdes e no Verão eram autorizadas as calças brancas, sempre com 

polainas pretas, usadas, muito provavelmente, debaixo dos canos das calças. 

A barretina era do modelo inglês, sendo identificada por uma placa oval com as 

Armas Reais e uma banda de latão onde estava vazada três vezes a letra L. O 

penacho era verde para as companhias de ligeiros e negro para os 

atiradores.209 

As fileiras eram equipadas com mosquetes de pederneira do modelo inglês, 

geralmente do tipo India Pattern (também conhecida por Brown Bess), à 

excepção de 120 soldados que usavam carabinas raiadas do modelo Baker.210 

Os equipamentos eram negros, tanto os usados pelos ligeiros como os dos 

atiradores. Os oficiais usaram sabres ingleses do modelo 1796 de cavalaria 

ligeira (Light Dragoons) e como complemento ao uniforme eram autorizados a 

usar peliças à Hussarda.211 

 

 

 

 

 

 

                                                 
207Chartrand, 2000: 3.. 
208 Ver anexo, figura 35. 
209Haythornthwaite e Chappell, 1995: 113. 
210 TNA WO 6/164; TNA WO 6/172. 
211Chartrand, 2000: 4. 
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6.3.3 - A criação dos Batalhões de Caçadores 

 

Os Decretos de 19 de Maio de 1806 e de 8 de Outubro de 1807 tiveram a 

intenção de renovar a estrutura do Exército Português no sentido de uma maior 

eficiência e capacidade de combate, já que se encontrava mal armado, mal 

pago e sem um corpo de Oficiais devidamente qualificado. No entanto, o tempo 

não permitiu que tal missão fosse levada a cabo em prazo suficiente para 

conter a 1ª Invasão Francesa e a ocupação de Lisboa em Novembro de 1807.  

O Decreto de criação oficial dos Batalhões de Caçadores212 está datado de 14 

de Outubro de 1808, mas só a 15 de Dezembro é que as ordens de 

recrutamento se tornam efectivas, maioritariamente nas províncias do interior 

português. Pode-se constatar este facto pela mobilização dos Batalhões 1, 2 e 

4, provenientes das Beiras e do Alentejo, os Batalhões 3 e 5 em Trás-os-

Montes e o 6 correspondente ao Minho, embora com sede no Porto, mas todos 

eles com homens da fronteira com Espanha – duros, experientes no manejo 

das armas e da caça cinegética, habituados à vida exigente do meio rural e das 

inclemências do clima. Seriam soldados mais aptos a usar uma arma para visar 

um alvo específico do que para realizarem as descargas em massa da 

infantaria de linha. Como muitos congéneres seus da Europa, o papel dos 

Caçadores seria o de romper ou flagelar os flancos do inimigo, provocar ou 

perturbar as linhas do adversário ou simplesmente abater alvos selectos como 

oficiais ou guarnições de artilharia. Combatendo em ordem dispersa, os 

Caçadores abriam um amplo campo de tiro, na vanguarda da infantaria de 

linha, recuando à protecção dos últimos no embate final. Como era usual, os 

Caçadores desenvolviam-se no terreno em parelhas que permitiam maior 

mobilidade e a cobertura mútua em estado de fogo, mas por outro lado eram 

extremamente vulneráveis aos ataques da cavalaria por se encontrarem 

isolados no campo de batalha.213 

Os Batalhões de Caçadores Portugueses não foram logo equipados com 

armas raiadas, processo que só acontece em inícios de 1810, mas ganharam 

                                                 
212 Ver anexo, figura 44. 
213Chartrand e Coelho, 2006: 38-39. 
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rapidamente uma boa reputação como tropas ligeiras, tendo levado a sua 

prova de fogo na Ponte do Côa e no Bussaco, a 27 de Setembro de 1810.214 

 

 

6.3.4 - A estrutura de um Batalhão de Caçadores  

 

De acordo com o Decreto de 14 de Outubro de 1808, a estrutura básica de um 

batalhão de Caçadores deveria compreender um Estado-Maior e cinco 

companhias de 123 homens cada. Uma das companhias seria organizada 

como de Atiradores, muito à semelhança dos chosen-man (homens escolhidos) 

dos Rifle Regiments ingleses, sendo previsto o fornecimento de carabinas 

estriadas Baker pelo Governo de Londres (de notar que esta era uma arma 

cara e sensível e que não era fornecida a toda gente – a Espanha nunca a 

recebeu). As outras quatro companhias usariam os mosquetes Brown Bess de 

alma lisa. 

A composição destes Batalhões foi mantida, mesmo após a reorganização 

profunda e contínua que o Exército Português sofreu entre 1809 e 1811 e neste 

último ano foram mobilizados mais seis Batalhões para atender às exigências 

da Guerra Peninsular, desta feita já em território Espanhol. Wellington 

necessitava de tropas de choque fiáveis para combater nas duras paisagens de 

Castela e do País Basco e os Caçadores tinham o perfil mais que adequado 

para atender a esta exigência. 

 

 

Composição de um Batalhão de Caçadores em 1808-1809 215 

Estado Maior: 

1 Tenente-Coronel 

1 Major 

1 Ajudante 

1 Quartel Mestre 

1 Capelão 

1 Cirurgião 

2 Assistentes de Cirurgia 

                                                 
214Chartrand, 2000: 5-11. 
215Chartrand e Coelho, 2006: 39. 
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1 Espingardeiro 

1 Coronheiro 

1 Tambor Mór 

2 Pífaros 

Total – 13 Homens 

Companhia de Caçadores 

1 Capitão 

1 Tenente 

2 Alferes 

1 1º Sargento 

2 2º Sargentos 

1 Furriel 

8 Cabos de Esquadra 

8 Anspeçadas 

2 Tambores 

1 Corneteiro 

96 Soldados 

Total: 123 homens 

Batalhão Completo 

Estado Maior – 13 homens 

4 Companhias de Caçadores – 492 homens 

1 Companhia de Atiradores – 123 homens 

Força total do Batalhão  – 628 homens 

 

 

6.3.5 - Os Uniformes 

 

Os uniformes de Caçadores216 ganharam uma forma distintiva que perduraria 

no tempo e nas tradições militares nacionais. Estes uniformes eram feitos num 

tecido de lã grossa denominada Saragoça, fabricada nas Beiras. O feitio das 

casacas de Caçadores foi copiado do modelo da Leal Legião Lusitana, 

mudando-se as cores. No entanto, os cordões amarelos das casacas tornaram-

se demasiado visíveis nas missões que os Caçadores tinham que executar e 

foram mudados para cordão e botões negros entre 1810 e 1811. As dragonas 

dos ombros também eram castanhas, com vivos e franjas verdes, à excepção, 

mais tardia, dos atiradores, que tinham vivos e franjas pretas. Os colarinhos 

                                                 
216 Ver anexo, figura 33. 
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eram bastante altos e os punhos eram em vértice apontado para o cotovelo. Os 

oficiais e sargentos usavam uniformes semelhantes, mas com cordões de ouro 

para os primeiros e cordões de seda amarela para os segundos. O acostelado 

da casaca de oficiais era mais fechado, tendo mais botões nas três filas do 

peito. Para além destes ornamentos, os oficiais usavam charlateiras em metal 

dourado, recortadas em escama, com canotões ou canotilhos, igualmente 

dourados e uma faixa de cintura, em retrós encarnado ou carmesim, com 

berloque e franja prateada. Em vez de polainas, os oficiais usavam botas de 

cano alto, do modelo de cavalaria. No Inverno, todas as fileiras usavam calças  

de Saragoça, com polainas de pano preto. No Verão era autorizado o uso de 

calças brancas, de linho ou algodão, juntamente com as polainas. 

Em 1808, as cores dos colarinhos e punhos de cada Batalhão, sendo os vivos 

em verde, seguiam a seguinte ordem, de acordo com o regulamento de 14 de 

Outubro:217 

 

Batalhão Colarinho Punhos 

1 Castanho Azul Claro 

2 Castanho Vermelho 

3 Castanho Amarelo 

4 Azul Claro Azul Claro 

5 Vermelho Vermelho 

6 Amarelo Amarelo 

 

Mais tarde, com a Ordem do Exército de 30 de Julho de 1811, todos os 

Batalhões de Caçadores, agora em número de doze, continuaram a ser 

distinguidos pelo código cromático correspondente, assim como pelo número 

colocado na barretina. Mas o uniforme de 1808 foi modificado de modo a 

tornar-se menos visível e mais mimético. Devido à devastação que as três 

Invasões Francesas trouxeram ao território Português, à sua economia e infra-

estruturas, muitos dos elementos necessários ao fabrico de uniformes e 

equipamentos a nível nacional, tornou-se muito difícil, para não dizer 

impossível. Assim, o Comando Anglo-Português viu-se na contingência de 

proceder à importação, em larga escala, de materiais militares, o que se viria a 

reflectir na aparência dos Caçadores. Por exemplo, a barretina de modelo 
                                                 
217Chartrand e Coelho, 2006: 40-41. 
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português de 1806, foi substituída pela mais barata e simples de tipo inglês 

(Stove-pipe), situação que se estendeu a todo o Exército. O número de 

Batalhão, antes colocado na banda de latão, abaixo da corneta, passou para 

cima desta, os cordões foram removidos e os penachos passaram para a 

frente, mantendo as cores de verde ou preto. Os oficiais e sargentos também 

adoptaram os novos uniformes, mas os últimos foram mais longe, começando 

a usar as divisas em vértice, apontado ao punho, à inglesa (Chevrons), na 

parte superior da manga direita, sendo em seda negra para os sargentos. 

Com os novos seis Batalhões, criados em 1811, o código cromático foi 

alterado, passando os vivos a ser em preto, conforme se pode observar na 

seguinte tabela: 

 

Batalhões Colarinhos Punhos 

1 Preto Azul Claro 

2 Preto Vermelho 

3 Preto Preto 

4 Azul Claro Azul Claro 

5 Vermelho Vermelho 

6 Amarelo Amarelo 

7 Preto Amarelo 

8 Azul Claro Preto 

9 Vermelho Preto 

10 Amarelo Preto 

11 Azul Claro Vermelho 

12 Vermelho Azul Claro 

 

 

6.3.6 - Armamento e Equipamento 

 

Em 1808 os equipamentos dos Batalhões seguiam já o estilo inglês. No entanto 

os Caçadores só receberam as suas carabinas Baker em 1810, apesar de já 

estarem encomendadas desde Junho de 1809. Até 1810, os Caçadores 

estavam restritos ao uso de mosquetes Brown Bess, o que em termos tácticos 

os limitava a missões de flanqueamento ou ataques surpresa ao inimigo, não 

permitindo aos atiradores fazerem tiro selectivo, ficando essa função reservada 
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aos 95º e 60º Rifle Regiments. Quando, finalmente, chegaram as carabinas 

estriadas Baker, os Caçadores, mercê das suas experiências pessoais, 

rapidamente se tornaram mestres no uso da arma, o que poderá explicar a 

exportação crescente deste modelo para o Exército Português. Estas armas 

não eram suficientes para equipar todo um Batalhão, justificando a 

permanência da Companhia de Atiradores e das restantes de Caçadores. 

Mesmo assim, até 1811, foram entregues 2100 carabinas, resultando na 

presença de 200 armas por Batalhão, o que proporcionava um respeitável 

número de atiradores em qualquer exército da época. Os oficiais de Caçadores 

usaram, inicialmente, o sabre português do modelo de 1806, mas problemas de 

qualidade levaram a que fosse generalizado o uso do sabre inglês de cavalaria 

ligeira do modelo de 1796. O sabre e a sua bainha eram suspensos por um 

talabarte, fino, de couro preto, passando sob a faixa carmesim.218 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
218Haythornthwaite e Chappell, 1995: 118; Chartrand e Coelho, 2006: 42. 
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Capítulo 7 – O apoio militar britânico e a renovaçã o do Exército 

Português 

 

O maior objectivo de Napoleão era a derrota da Inglaterra, após todos os seus 

sucessos continentais contra a Áustria, a Prússia e a Rússia, que resultaram no 

Tratado de Tilsit. A Inglaterra, apesar da sua supremacia naval, atingida, 

indiscutivelmente, com a vitória de Trafalgar em 1805, não era invencível nem 

tão pouco inatacável, assim como os seus aliados, na sua maioria incapazes 

de se defender sem a ajuda britânica.219 A Inglaterra nunca mobilizou grandes 

exércitos para campanhas terrestres e por vezes via-se confrontada com a 

míngua de soldados nas fileiras, devido ao seu duro sistema de recrutamento e 

ao facto de se basear em tropas profissionais. Apesar do aumento de efectivos 

verificado no período das Guerras Napoleónicas, o território britânico e as suas 

colónias não podiam ficar desguarnecidos, em função do destacamento de 

corpos expedicionários para a defesa dos países aliados. Apesar dos britânicos 

recorrerem frequentemente a auxiliares locais e mercenários estrangeiros, os 

seus exércitos, só por si, apesar de tacticamente superiores, não tinham 

capacidade para actuar em campanhas longas e distantes contra um 

adversário simétrico e numericamente mais poderoso como a França.220 Isto 

iria tornar-se evidente na Guerra Peninsular, em que a Inglaterra teve que 

investir largas somas de dinheiro na reorganização do Exército Português entre 

1808 e 1814, situação similar ocorrida com a Espanha. 

Desde as Campanhas da Restauração (1640-1668) que a participação de 

Portugal em vários conflitos europeus e coloniais, nomeadamente a Guerra da 

Sucessão de Espanha, as Campanhas de 1762-1764, a Campanha do 

Roussillon, a Campanha de 1801, a Guerra Peninsular e as várias campanhas 

coloniais nas Américas, na Ásia e na África, significaram em termos da 

mobilização de meios e tropas, um peso muito importante na estrutura 

financeira do Estado. Os contextos políticos-militares, tanto a nível de 

mobilizações internas da defesa do território, como em intervenções ofensivas 

nos territórios coloniais ou no estrangeiro, obrigaram a uma pressão contínua 

nas despesas militares e originaram uma vasta procura e mobilização dos 

                                                 
219Esdaile, 2001: 10. 
220Esdaile, 2001: 11. 
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recursos financeiros do Estado. Este era o principal responsável pela defesa da 

nação e a necessidade de reunir recursos para suportar o esforço de guerra 

obrigava a estratégias adoptadas em termos de fiscalidade para a mobilização 

de meios financeiros militares. O esforço de guerra era caracterizado por uma 

complexa rede de necessidades logísticas que permitissem manter em estado 

operacional as unidades do exército, tanto a nível humano como a nível 

material. A mobilização de meios podia ir do simples batalhão ou regimento até 

às brigadas, divisões ou corpos de exército, ou seja, em termos quantitativos, 

números que podiam ir dos 600 aos 20000 homens. Para sustentar estas 

estruturas eram necessárias largas quantidades de materiais de guerra e 

logísticos. Era necessário vestir, armar, equipar, alimentar e abrigar os 

soldados, e para manter o seu moral e a sua capacidade de combate era 

necessária toda uma rede logística que permitisse substituir o armamento 

defeituoso ou danificado, ter reservas suficientes de munições de guerra e 

permitir que elas chegassem atempadamente às unidades, garantir os 

abastecimentos de víveres e vestuário, manter as linhas de abastecimento 

operacionais em campo de batalha e assegurar o mínimo de bem estar às 

tropas.  

Dentro do período que nos propomos tratar, será pertinente referenciar o que 

concerne ao apoio militar britânico durante a Guerra Peninsular. Durante os 

anos de 1807 a 1814, Portugal, como já referido, viu-se envolvido numa série 

de campanhas que se dividiriam em duas fases distintas; a primeira, que a 

historiografia nacional convencionou designar de Invasões Francesas e que 

trata da agressão francesa ao território nacional, em três campanhas que vão 

de 1807 a 1811. No entanto, nos anos subsequentes, o Exército Português vai 

continuar em campanha em território espanhol e chegará até ao Sul de França 

no ano de 1814. 

Podemos verificar que os problemas do governo inglês não se limitaram às 

dificuldades de criarem contingentes de campanha de dimensão credível. A 

logística era outro grande problema, tanto para a manutenção de tropas 

britânicas como a dos seus aliados. Para além dos naturais perigos de 

tempestades e naufrágios, o transporte de qualquer força expedicionária, por 

mais pequena que fosse, era uma operação complexa e custosa, pelo que 

envolvia em termos de navios de transporte especializados e as respectivas 
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escoltas, normalmente constituídas por fragatas. A acrescer a este processo 

tinha-se que contar com todos os problemas de embarque e desembarque de 

tropas, cavalos, artilharia e munições em portos ou costas, por vezes difíceis. 

As implicações estratégicas da política Inglesa e os custos inerentes 

implicavam o alargamento dos territórios e respectivos mercados, de modo a 

poderem sustentar a máquina produtiva e industrial na metrópole e assim gerar 

bases financeiras para a manutenção dos teatros de guerra contra Napoleão, 

que contra-atacava impondo o Bloqueio Continental. A necessidade de 

expandir os mercados coloniais levou a que a Inglaterra, através das suas 

alianças estratégicas, como com Portugal, controlasse fontes de riqueza 

alheias como o Brasil, embora isso não lhe granjeasse muitas simpatias a nível 

internacional. Mas a Inglaterra necessitava de ter uma sólida base de taxação 

fiscal para manter o estado de preparação para a guerra. Torres Sánchez221 

aponta como a Grã-Bretenha logrou construir e manter forças armadas, 

sobretudo navais, poderosas, em estado permanente de prontidão, apoiadas 

por uma eficiente estrutura administrativa e por um sistema de apoio 

abrangente e de carácter fiscal. Esta articulação permitiria a esta nação sair 

vencedora em conflitos de várias escalas e atingir a supremacia mundial, em 

termos estratégicos, no final do Antigo Regime. Torres Sanchez, ainda no 

mesmo contexto, defende que este modelo, mobilizador eficiente de recursos 

para a guerra, não foi seguido por alguns dos países europeus com quem a 

Inglaterra se envolveu em campanhas militares durante o século XVIII e inícios 

do século XIX, nomeadamente a França e a Espanha, embora as Guerras 

Napoleónicas viessem a modificar o referido conceito britânico face ao carácter 

alargado deste conflito.  

O historiador inglês Charles Esdaile dá uma perspectiva diferente, referindo 

que muitas das campanhas militares que o governo britânico promovia, tanto 

em termos coloniais como a longas distâncias, como no caso do Egipto e da 

Índia, tornavam-se custosas em termos de baixas e os bloqueios navais que a 

Royal Navy realizava no Atlântico, Mediterrâneo e no Índico eram 

particularmente desgastantes para a frota e para as tripulações.222 As Guerras 

Napoleónicas afectaram a própria estabilidade política dos governos de 
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Londres, em que estes se sucediam, mostrando diferentes posturas face aos 

seus compromissos com a guerra contra a França. No entanto, a Inglaterra foi 

capaz de contornar os efeitos do Bloqueio Continental, desenvolvendo novos 

mercados, como o brasileiro e chegando a estabelecer relações comerciais 

encobertas com a Europa Continental. Mas em 1807 não era visível uma 

melhoria da situação de isolamento em que a Inglaterra se encontrava, tanto 

que os Estados Unidos chegam a proibir o comércio com os negociantes 

ingleses. Muitas indústrias ficaram paralisadas, tanto pela restrição das 

importações de matérias primas como pela sua exponencial subida de preços. 

A tudo isto se somava um aumento da pirataria comercial francesa no Atlântico 

e no Índico e uma crescente instabilidade laboral nas fábricas Inglesas.  

A Inglaterra, segundo Sanchez,223 tentou sempre responder às exigências e 

aos esforços mobilizados contra a França Napoleónica, o que obrigou o 

governo britânico, como já referido, a manter uma dispendiosa guerra terrestre 

em várias frentes, envolvendo o gasto contínuo de recursos, tanto para 

sustentar as suas próprias tropas como as dos seus aliados, como Portugal e 

Espanha e ainda Corpos independentes de mercenários como a Leal Legião 

Lusitana, a Kings German Legion ou o Calabrian Free Corps. A Inglaterra havia 

aplicado este conceito desde a sua emergência como estado director mundial e 

como gestor de um imenso império, embora baseando a sua força militar no 

contexto do poderio naval e em pequenas forças expedicionárias que actuavam 

em conflitos de relativamente baixa intensidade como os das Américas ou 

contra os Marajás sublevados de micro estados Indianos, situações muito 

diferentes das Guerras Napoleónicas, uma série de extensas campanhas que, 

embora baseadas, sobretudo, na Europa, são de uma real escala mundial 

pelas repercussões que daí adviriam. As despesas militares britânicas sofrerão 

novas exigências em função do enorme poderio da França Napoleónica. 

Sanchez, estabelecendo uma comparação da Inglaterra com a Espanha, que já 

não era uma potência de primeira ordem, refere, para esta última, uma 

continuidade da despesa militar, tanto em tempo de paz como de guerra, mas 

de uma forma rígida e menos apta a suportar as flutuações financeiras 

originadas pelos conflitos militares, originando uma maior vulnerabilidade da 

capacidade financeira do estado espanhol face às exigências abruptas de uma 
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campanha militar e dos recursos logísticos e de manutenção dessa 

campanha.224Por outro lado a Inglaterra, apesar de eventuais dificuldades 

internas, era capaz de mobilizar, rapidamente, recursos fiscais para subsidiar 

actividades militares, devido ao seu desenvolvimento económico e industrial, à 

solidez das suas instituições financeiras e à capacidade de resposta dos seus 

mercados, interno e imperial. O Governo britânico controlava os meios de 

taxação de forma centralizada, sem recorrer a intermediários regionais e dando 

apoio directo às elites económicas, o que por sua vez tinha a contrapartida de 

gerar menos resistências por parte dos contribuintes quanto ao pagamento das 

taxas e dos impostos, mesmo como contribuições de guerra. 

 

 

7.1 – O esforço de guerra britânico e o apoio a Por tugal 

 

A Inglaterra, durante as Guerras Napoleónicas, forneceu as suas mais 

importantes contribuições de guerra na forma de assistência financeira aos 

seus aliados, embora esta assistência assumisse formas muito próprias, 

elaboradas de maneira a que o Governo britânico e os seus agentes no terreno 

nunca perdessem o controlo sobre o dispêndio das verbas. Muitas nações 

europeias, especialmente Portugal e Espanha dependeram, em larga escala, 

da ajuda monetária britânica, para suportar a guerra contra a agressão 

napoleónica. Entre 1793 e 1815 a Inglaterra despendeu mais de 1,5 biliões de 

Libras Esterlinas para financiar o seu esforço de guerra na Europa.225 Segundo 

Frederick Black Jr., muitos dos recursos financeiros britânicos foram 

canalizados para os elementos do seu corpo diplomático, que por sua vez os 

dividiam entre o exército britânico em operações no exterior e os exércitos 

nacionais aliados, como o português, nas campanhas da Guerra Peninsular.226 

Portugal desempenhou um papel importante e activo na Guerra Peninsular, 

mas muita da sua participação começou mais cedo, já nas campanhas do 

Rousillon, da Catalunha e de 1801. Muitas das razões que levam a que um 

país com um território continental relativamente pequeno como Portugal seja 

tão importante, residem nos seus caracteres geográficos. Localizado na face 
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Sudoeste e Atlântica da Península Ibérica, Portugal estava numa tal posição 

estratégica que qualquer potência que tentasse exercer o controlo sobre o seu 

território teria uma excelente oportunidade para expandir o seu poder, usando 

Portugal como base de operações, sobretudo navais, possibilitando um acesso 

ímpar ao Atlântico e às costas e portos do Brasil. Portugal fornecia vários 

portos e pontos de costa de valor estratégico, acrescidos de dois rios 

navegáveis de considerável extensão, o Tejo e o Douro, que articulados com 

os seus portos, tinham papéis importantes no comércio, tráfego marítimo e na 

própria condução da guerra naval.227 

Com a Revolução Francesa eclodiu uma animosidade constante entre Portugal 

e a França e esta fricção centrava-se, sobretudo, em dois factores 

profundamente adversos aos interesses estratégicos e económicos da França: 

a aliança Anglo-Portuguesa e o subsequente tráfico comercial daí originado, 

com um profundo impacto no domínio das rotas atlânticas. Desde 1793 que a 

França instava Portugal a manter-se neutral nas guerras que se seguiram à 

execução de Luís XVI e tentava trazer a Espanha para o seu lado, de forma a 

conseguir mais um elemento de pressão sobre o governo português. Ao invés, 

o Príncipe Regente D. João alia-se à Espanha e à Inglaterra, com o resultado 

da intervenção portuguesa, como potência auxiliar, na campanha do Rossilhão, 

na Catalunha e nos Pirinéus Franceses, cujos resultados para os Portugueses 

acabarão por ser desastrosos, face à traição do governo espanhol liderado por 

Godoy.228 As tentativas de forçar Portugal a submeter-se às ambições 

francesas intensificam-se a partir da campanha de 1801, orquestrada entre a 

França e a Espanha, esta representada pelas ambições políticas do ministro 

Godoy e que levaria a uma derrota continental dos portugueses com a perda 

do território de Olivença e a imposição de pesadas indemnizações de guerra, 

embora compensada por um aumento territorial na América do Sul.229 Em 1801 

a Inglaterra havia mandado uma pequena força expedicionária para Portugal, 

mas sem quaisquer efeitos práticos, pois a má condução da campanha por 

parte do Duque de Lafões, na frente do Alentejo, inviabilizou as mais valias que 

a pequena força britânica pudesse ter representado em termos tácticos.  
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Face às dificuldades que a Inglaterra atravessava em 1807, Napoleão 

acreditava que poderia desferir um golpe fatal no seu inimigo com uma vitória 

fácil e rápida sobre um alvo indirecto, além de que após o sucesso de Tilsit, 

necessitava de mais glórias militares para preservar o seu poder em França. 

Assim decide-se por atacar o elo mais fraco face ao Atlântico, pois o controle 

continental estava, aparentemente, assegurado. Após as conversações de 

Tilsit, era premente atingir a Inglaterra, mesmo que de forma indirecta e para 

isso escolheu-se Portugal. E existiam muitos pretextos para tal. Portugal 

escusava-se a participar no Bloqueio Continental, havia deixado de pagar as 

indemnizações da guerra de 1801 e na prática continuava a permitir o 

reabastecimento de navios ingleses nos seus portos. Ainda que Portugal fosse 

uma potência, considerada de segunda ordem e detentora de um extenso 

império colonial, a sua situação económica e financeira era débil, por se basear 

em meios artificiais de desenvolvimento. Assim, durante o século XVIII, o ouro, 

o açúcar e o tabaco do Brasil que tinha sido a base do bem-estar económico e 

financeiro das classes aristocrática e burguesa de Portugal, estavam, nos 

inícios do século XIX, a sofrer uma forte concorrência das plantações francesas 

e inglesas das Antilhas e das plantações da América do Norte, agravando-se a 

situação pelo esgotamento do ouro do Brasil. Só o aumento do investimento no 

cultivo do algodão permitiria algum alívio, mas todos os retornos financeiros do 

comércio colonial nunca haviam sido aplicados no investimento do 

desenvolvimento agrícola e industrial da metrópole. Dado que a Inglaterra 

comprava a quase totalidade da produção de vinho nacional, a única matéria 

exportável nacional, mas que na verdade estava, em parte, na posse de 

produtores e investidores britânicos, seria impensável para Portugal aderir ao 

Bloqueio Continental. Perderia o seu império e seria a ruína económica do 

país. Portugal tinha tudo a perder, mas para Napoleão havia muito a ganhar. 

Os portos nacionais, sobretudo o de Lisboa, eram fundamentais para o tráfego 

comercial com o Atlântico Sul e ofereciam condições técnicas apreciáveis. A 

frota de guerra portuguesa estava intacta, embora com alguns navios de linha a 

necessitar de reparações urgentes, mas poderia ser um bom complemento à 

delapidada frota de navios de linha da marinha francesa, quase toda perdida 

em Trafalgar. E fechando os portos portugueses Napoleão reduziria a 

Inglaterra à sua condição mais lata de ilha, isolando-a cada vez mais em 
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relação ao continente. Dominando os portos portugueses, partia-se do princípio 

que se dominaria o seu império colonial e respectivo comércio, fechando-o aos 

ingleses. Napoleão não contava ter quaisquer problemas com uma campanha 

terrestre contra Portugal, já que contava com a cumplicidade do governo 

Espanhol, liderado por Manuel Godoy, ávido com a ideia de anexar o vizinho, 

ainda que sem a totalidade do território, conforme se previa no Tratado de 

Fontainebleau. As informações enviadas para Paris davam também 

informações de que o Exército Português estava reduzido à sua expressão 

mínima, já que ainda não havia recuperado dos desaires de 1801 e mal tinha 

iniciado a sua reorganização, implementada em 1806. Devido às titubeantes 

políticas do Conselho de Regência do Príncipe D. João, que a todo o custo 

tentava não alinhar em nenhum dos lados do conflito, Napoleão e Talleyrand, 

seu ministro do Exterior, não levavam o governo português a sério e 

consideravam que era altura de o pressionar no sentido de tomar uma decisão. 

A 19 de Julho de 1807 o Imperador deu ordens a Talleyrand para informar o 

governo português que deveria encerrar os portos aos navios ingleses, 

ordenando ainda que detivesse todos os súbditos desta nacionalidade e 

confiscasse os seus bens e lhes declarasse guerra.230 Ameaçado tanto pela 

França como pela Espanha, Portugal estava, de facto, numa situação 

extremamente perigosa. O ultimato de Napoleão significava o desastre 

iminente, provando-se infrutíferas as políticas ambíguas do Conselho de 

Regência. No entanto qualquer adesão formal ao Bloqueio pressupunha um 

estado de guerra aberta com a Inglaterra, que já havia ocupado 

preventivamente a ilha da Madeira em 1805. Era, igualmente, impensável para 

Portugal lançar qualquer ataque preventivo ao território espanhol para tentar 

conter quaisquer avanços franceses, sabendo-se que a Espanha alinharia com 

a França, tal como fizera em 1801. Quaisquer operações militares que o 

Exército Português intentasse seriam defensivas, junto às fronteiras, ao longo 

das vias naturais e tendo sempre em mente defender Lisboa. Os planos de 

modernização do Exército Português, iniciados em 1806, tinham tido uma 

aplicação errática e lenta e a verdade é que dos esperados 48000 homens, só 

se podiam contabilizar nas fileiras cerca de 20000 homens nas unidades de 1ª 
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linha.231 Esta situação levava a que Portugal não tivesse muitas opções. No 

governo continuava-se a acreditar que a única hipótese era, simultaneamente, 

uma conciliação com Napoleão e evitar, a todo o custo, uma ruptura com a 

Inglaterra. O ministro António de Araújo Azevedo tentou aplicar esta estratégia. 

Assim, enquanto se fazia comunicar a Napoleão que Portugal estava disposto 

a declarar guerra à Inglaterra e a encerrar os portos aos seus navios, Araújo 

recusava-se a deter os súbditos britânicos ou a confiscar os seus bens. O 

governo de Londres foi secretamente informado por Lisboa de que as 

hostilidades não passariam de actos formais e ao mesmo tempo pedia-se ajuda 

urgente para uma eventual defesa de Portugal e do seu império. 

A Inglaterra tentava por todos os meios limitar o poder de Napoleão, fosse pela 

via directa do confronto militar, fosse pela via indirecta das influências e 

alianças estratégicas. Londres tinha objectivos para a Península Ibérica que 

visavam defender os Braganças, em Portugal e restaurar os Bourbons em 

Espanha. Tal fazia parte de uma estratégia definida do governo inglês em 

manter laços com os tronos peninsulares, de modo a aceder livremente aos 

mercados dos respectivos impérios e a imensos benefícios comerciais, 

fundamentais para manter a estabilidade da economia e da indústria em 

Inglaterra.232 Mas tal não significava que estes objectivos fossem do acordo 

imediato das coroas peninsulares, sobretudo a espanhola, tão débil nas suas 

alianças com a França, que se viu substituída pelo irmão de Napoleão, José 

Bonaparte. A coroa portuguesa, já retirada no Brasil, acede à abertura total do 

comércio da colónia, agora reino, aos negociantes ingleses e delega em mãos 

inglesas, através da Regência, a condução das operações militares em solo 

português. 

O governo britânico face à necessidade de intervir directamente na Península, 

defrontou-se com um problema, que era a escolha dos locais mais apropriados 

para fazer desembarcar corpos expedicionários. A Espanha, mesmo por parte 

das Juntas de Sevilha e Cádiz, não estava disposta a permitir desembarques 

de tropas inglesas, mas em finais de Junho de 1808 Portugal apresentava 

condições para a realização dessas operações. No Verão de 1808 Portugal 

tinha sido profundamente afectado pela ocupação de Junot e pelas 
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consequentes privações resultantes de uma economia literalmente parada, em 

parte devido ao grande número de trabalhadores rurais e urbanos no 

desemprego, depois de muitos dos seus senhores terem acompanhado a 

Regência para o Brasil.233 Entre 6 e 24 de Junho de 1808 várias províncias de 

Portugal sublevaram-se contra a ocupação francesa e com a formação das 

Juntas provisórias do governo do Reino, nomeadamente a do Porto, sob a 

direcção do Bispo do Porto, D. António de S. José de Castro, foram iniciados 

vários contactos com o governo inglês. Inicialmente, Portugal não se 

encontrava entre os objectivos prioritários do governo de Londres, sendo na 

altura Primeiro Ministro o Duque de Portland. A Espanha era, para este 

gabinete, o local de eleição para o desembarque de tropas, mas os Espanhóis 

eram profundamente hostis à ideia de uma intervenção estrangeira na sua luta 

contra o trono de José Bonaparte. Com a Junta do Porto, a situação vai ser 

diferente, já que se pede formalmente ajuda à Inglaterra e o próprio Regente 

acabará por garantir plena liberdade de acção aos Ingleses em território 

nacional. Londres viu uma oportunidade de controlar o porto de Lisboa e 

neutralizar a frota russa do Almirante Dimitri Senyavin que se encontrava lá 

ancorada.234 Mas uma intervenção em Portugal não deixava de levantar 

problemas tácticos e logísticos. Uma parte dos problemas surgidos, antes de 

1808, da cooperação Anglo-Lusa derivou da ineficiência do Conselho de 

Regência estabelecido pelo Príncipe Regente D. João e pela inexistente 

disponibilidade de abastecimentos e recursos militares em território português, 

o que colocava em causa a viabilidade do desembarque e permanência de 

tropas inglesas em Portugal para uma campanha militar de grandes 

proporções235. 

Os problemas financeiros afectaram de forma contínua o esforço de guerra 

britânico em Portugal. Reconstruir e reorganizar o Exército Português, e 

também sustentar as tropas inglesas destacadas para a defesa de Portugal, 

exigia um fluxo de largas somas de dinheiro. Inúmeros dilemas, por parte do 

Governo britânico, surgiram pela falta de um plano coerente inicial para o 

financiamento destes objectivos. Tal originou uma série de atrasos em receber 

os necessários equipamentos, abastecimentos, víveres e dinheiro para 
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sustentar e pagar os soldos das tropas em campanha. Em 1808, antes da 

chegada definitiva de Sir Arthur Wellesley, futuro Duque de Wellington, e de 

William Carr Beresford, o comando das forças britânicas em Portugal estava 

entregue ao General Craddock, que perante as dificuldades e os dilemas de 

manter as suas tropas em Portugal, tinha perfeita consciência de que o apoio 

financeiro desempenhava um papel fundamental para o sucesso da campanha 

peninsular. Simultaneamente o diplomata Charles Villiers enviava constantes 

despachos para Londres, requerendo crescentes apoios financeiros e materiais 

para Portugal, já que um dos maiores problemas com qualquer tentativa de 

reorganizar as tropas portuguesas, como suporte das inglesas, era a já referida 

falta de materiais militares nos arsenais e fábricas nacionais.236 

Wellington, em finais de 1809, tinha consciência de que a derrota austríaca de 

Wagram iria libertar o exército de Napoleão para uma nova investida contra 

Portugal, falhadas que haviam sido as invasões de Junot e Soult. A iminência 

de uma terceira invasão ao território Português não era encarada da mesma 

forma por Wellington e pelo governo inglês do Duque de Portland e por 

sectores do próprio Parlamento britânico, que consideravam a defesa de 

Portugal um desperdício de recursos, apesar de Junot e Soult terem sido 

expulsos para lá da fronteira portuguesa. A administração Portland hesitava em 

prover Wellington dos recursos de que ele tanto necessitava para cumprir o 

essencial dos seus objectivos, manter operacionais as suas forças, reorganizar 

eficazmente as forças portuguesas de modo a integrá-las nas suas divisões e 

assim formar uma força de combate capaz de defender Portugal, numa 

perspectiva defensiva e se possível passar à ofensiva para dentro de território 

espanhol, se as circunstâncias o permitissem. Para assegurar a defesa de 

Lisboa e a sua própria linha de retirada, Wellington também pedia recursos 

para levantar extensas linhas de fortificações e obras defensivas que 

impedissem a passagem de exércitos franceses pelo sector norte do acesso 

terrestre à capital e permitindo uma defesa escalonada de Lisboa.237 Mas a 

realização de um plano desta envergadura nunca seria fácil para Wellington. 

Necessitava, em primeiro lugar, da total cooperação do Conselho de Regência 

português, mas tal ainda era toldado pela polémica em volta da Convenção de 
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Sintra e pela implacável reorganização do Exército Português levada a cabo 

por William Carr Beresford, nomeado Marechal de Campo pelo Príncipe D. 

João, mas que era visto com suspeita por muitas das autoridades portuguesas 

que temiam uma situação de estarem a trocar um ocupante por outro. A isto 

acrescia o mal-estar causado pela recusa do governo britânico em intrometer-

se na questão de devolução do território português de Olivença, ocupado pela 

Espanha desde 1801 e entre as autoridades inglesa e portuguesa subsistiam 

outros pontos de discórdia, como o tráfico de escravos, o livre comércio e os 

valores do subsídio inglês a Portugal, considerado baixo para que se pudesse 

reorganizar o exército e mobilizar 30000 homens sem custos para a Coroa 

Portuguesa.238  

 

 

7.2 – Obstáculos, intrigas e dificuldades no apoio britânico a Portugal 

 

Apesar de intrigas constantes da Princesa Carlota Joaquina, tendentes a uma 

anexação de Portugal pela Espanha e à reunificação de toda a América Latina, 

o Príncipe D. João persistiu em manter-se leal na sua aliança com os Ingleses, 

situação amplamente reflectida na liberdade de acção dada a Beresford, 

sempre coadjuvado por D. Miguel Pereira Forjaz, ministro da Guerra. D. João 

chega a remodelar o Conselho de Regência, integrando o embaixador britânico 

Charles Stuart e mais um membro da poderosa família Sousa Coutinho, que já 

tinham representantes na Secretaria de Estado, um embaixador em Londres e 

outro na Junta de Cádiz. Até esta remodelação, a administração portuguesa 

tinha tido alguma liberdade em resistir à crescente influência inglesa e só 

toleravam a acção de Beresford porque, como já referido, D. Miguel Pereira 

Forjaz o apoiava com firmeza e trabalhavam bem em equipa. A situação do 

Exército Português requeria uma atenção alargada em termos de 

reorganização e reequipamento, com os consequentes custos, mas Wellington 

iria fazer todos os esforços para que as tropas portuguesas pudessem entrar 

em campanha, integradas nas divisões inglesas ou mesmo em brigadas 

independentes. Quando Beresford chegou a Portugal, o Exército Português 

estava num estado lamentável, tanto pela impreparação que a reorganização 
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de 1806 não lograra atingir, como pelo golpe final dado pela desmobilização 

feita por Junot em 1807-1808. Os regimentos haviam tentado reagrupar-se, 

mas as melhores tropas haviam sido levadas para fora na Legião Portuguesa 

ao serviço de Napoleão. Escasseavam as armas, muitas delas destruídas por 

ordem dos franceses, o Arsenal do Exército estava quase parado, não havia 

uniformes nem calçado e as indústrias que apoiavam a logística militar tinham 

sido destruídas ou abandonadas pelos seus trabalhadores, em fuga das tropas 

napoleónicas. Tornava-se evidente que qualquer iniciativa de rearmar as tropas 

portuguesas teria que ser levada a cabo com a importação em massa de 

material inglês e só depois se poderia pensar em activar de novo os arsenais e 

trens nacionais.  

O recrutamento foi lento e em condições adversas, pois continuava a existir 

muita deserção e muitos dos recrutados não queriam servir longe das suas 

terras. Os regimentos estavam muito dispersos pelo país e com os efectivos 

muito incompletos, muitas unidades estavam praticamente desarmadas, 

incluindo os regimentos de milícias. As brigadas de Ordenanças tinham um 

muito escasso valor militar para operações regulares e teriam que ser 

canalizadas para outros tipos de contacto com o inimigo. O comissariado 

português era, segundo Charles Esdaile, ineficaz e a capacidade de manter as 

tropas no terreno era quase nula. Os oficiais portugueses eram mal pagos, 

haviam envelhecido, bastantes deles sem perspectivas de promoção e os 

jovens oficiais, recrutados após 1808 eram ainda muito inexperientes. Era este 

o cenário que William Carr Beresford teria que inverter rapidamente, pois 

Wellington necessitava de aumentar os efectivos das suas divisões em 

Portugal e sabia que não poderia contar com o apoio de tropas espanholas.239 

Com a chegada de Wellington em Abril de 1809, este herdou do seu 

antecessor, Craddock, um conjunto de forças inglesas, estacionadas em 

território português, num estado de profundo endividamento. Em Maio, 

Wellington chegava à conclusão de que uma soma de 300000 Libras Esterlinas 

não seria suficiente para pagar as dívidas dos encargos operacionais, nem tão 

pouco os soldos de dois meses das tropas inglesas. Sem dinheiro, Wellington 
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não conseguia fazer sair do porto de Lisboa os abastecimentos e víveres para 

as tropas em operações no território português.240 

Apesar destas dificuldades, Wellington confiava em Beresford para formar um 

novo Exército Português no sentido mais literal da palavra. Beresford lançou 

uma campanha para restaurar o moral nas fileiras portuguesas. O corpo de 

oficiais foi prontamente saneado, sendo que em quatro meses foram afastados 

do serviço 215 oficiais e reformados outros 107. Foram impostas normas 

rígidas quanto à disciplina, limpeza dos materiais, higiene pessoal e ao 

cumprimento estrito dos regulamentos militares, desde oficiais até praças. Por 

outro lado foram proibidos os castigos degradantes e a violência gratuita  e os 

abusos sobre os soldados. Beresford implementou programas intensivos de 

treino de quartel e de combate, manobras tácticas, a combater à inglesa 

desdobrando-se em linhas. As ordens eram bilingues e as tropas Portuguesas 

iriam parecer-se cada vez mais com os seus camaradas ingleses. Se por um 

lado se impôs uma aculturação das tradições militares portuguesas, por outro 

atingiram-se níveis de eficácia notáveis. Neste processo foram fundamentais os 

oficiais e sargentos ingleses que entraram ao serviço do Exército Português. 

No início estes homens provieram das forças do antecessor de Wellington, o 

general Sir John Cradock, e posteriormente foram complementados por 

elementos recrutados directamente na Inglaterra, atraídos pelo facto de terem 

uma promoção garantida no Exército Português: um major em serviço no 

exército britânico ao solicitar uma comissão de serviço no Exército Português 

passaria automaticamente ao posto de coronel com o respectivo soldo.241 No 

início, estes homens, cerca de 350, foram distribuídos pelas unidades 

portuguesas, num racio de três homens por batalhão. No entanto, Beresford foi 

suficientemente prudente para não permitir que os britânicos dominassem 

totalmente o Exército Português, que deveria manter-se como uma força 

nacional e não como uma força auxiliar. Autorizou que numerosos oficiais 

portugueses comandassem batalhões, regimentos e até brigadas, como o 

General Carlos Frederico Lecor, e todas as unidades portuguesas teriam 

comandos partilhados, se comandadas por ingleses, os adjuntos teriam que ser 

portugueses e vice-versa. Para melhorar as aparências perante o Conselho de 
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Regência e o governo português, foram atribuídos comandos territoriais a 

generais portugueses e puderam-se formar brigadas portuguesas que não 

estavam integradas nas divisões inglesas. A intenção de todas estas acções 

era a de conseguir uma força operacional e homogénea, capaz de enfrentar 

com sucesso um inimigo muito superior em número, experiência e materiais. 

Materialmente a infantaria de linha portuguesa foi totalmente armada com 

mosquetes ingleses Brown Bess,242 o que permitia uma coerência logística 

eficaz, os batalhões de Caçadores, para além destes mosquetes, receberam 

carabinas estriadas Baker, para as companhias de atiradores. O parque de 

artilharia de campanha foi renovado com material Inglês e deu-se uma atenção 

especial à selecção e formação dos artilheiros portugueses, muito graças aos 

esforços do Tenente-Coronel Alexander Dickson.  

Se os esforços de Beresford obtiveram um êxito relativo com a infantaria, a 

artilharia e a engenharia, nem todos os problemas foram resolvidos, pois nunca 

se conseguiu tornar a cavalaria portuguesa numa força eficaz, já que os 

regimentos e respectivos esquadrões jamais tiveram os efectivos de cavalos e 

remontas completos. Para além disso, os ingleses nunca definiram uma clara 

orientação táctica para a cavalaria portuguesa, que foi levada a actuar na maior 

parte das vezes como cavalaria ligeira, embora tivesse recebido enormes 

quantidades de espadas Inglesas, de lâmina recta, do modelo de 1796,243 

destinadas à cavalaria pesada, para além de carabinas e pistolas do padrão 

inglês.244 Um outro grande problema que se punha a Beresford era a gestão 

das forças dos regimentos de milícias e das brigadas de ordenanças. Durante 

os anos anteriores e até 1809 as ordenanças registaram inúmeros 

comportamentos truculentos e protagonizaram vários casos de séria 

indisciplina que culminaram no assassínio, em Braga, do General Bernardim 

Freire e no Porto, após a reconquista levada a cabo por Wellington a 12 de 

Maio de 1809, foi necessário deixar tropas regulares para manter a ordem na 

população e nas próprias Ordenanças. Apesar da introdução de um novo 

sistema de recrutamento, o serviço militar era detestado e a deserção um 

flagelo constante, o que acabaria por levar ao aparecimento dos press gangs, o 
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recrutamento forçado. Assim, entre Maio de 1809 e Outubro de 1810, de 23 

885 homens recrutados para o exército tinham desertado 10 224.245 

A 9 de Janeiro de 1810 o Foreign Office comunicou ao ministro plenipotenciário 

em Lisboa, Charles Villiers, o envio de mais tropas britânicas para Portugal, 

assim como o aumento de fundos para o Exército Português. O efectivo 

britânico aumentou para os 30000 homens e a ajuda a Portugal ascendeu a 

960000 Libras, baseado num ratio de 320000 Libras por cada 10000 soldados 

a mobilizar pelo Conselho da Regência, planeando-se alcançar naquele ano 

um efectivo de 1ª linha de 60000 homens, entre portugueses e ingleses, no 

Exército Anglo - Luso comandado por Wellington.246 

A mudança de atitude relativamente a Portugal, levou a que de uma carga de 

40000 espingardas destinadas a Espanha, se desviassem imediatamente 

10000 para Portugal, criando um padrão que se repetiria muitas vezes, 

significando um aumento do investimento inglês para Portugal, em detrimento 

da Espanha.247 

Esta evolução é significativa já que em 1808, a Inglaterra havia enviado para a 

Península Ibérica a soma total de 2325000 Libras, das quais só 140156 vieram 

para Portugal. Mas em 1809 a Espanha recebeu 473919 Libras e a parte de 

Portugal subiu para 539369 Libras. Em 1810 a ajuda britânica para Portugal 

triplicou, significando um valor de 1986000 Libras, cabendo à Espanha a soma 

de apenas 557952 Libras.248 

Wellington lutava numa guerra de duas frentes, não só contra os Franceses 

mas também contra os seus adversários políticos em Londres, que 

questionavam, incessantemente, os pedidos para o aumento do subsídio 

português, o que obrigava Wellington a contra argumentar em longos 

memorandos enviados para Londres e a apelar constantemente ao seu irmão 

Richard para manobrar politicamente a seu favor, sobretudo no Parlamento249. 

Em Março de 1809, Wellington escreveu um longo memorando para o governo 

Britânico em que sublinhava a importância de Lisboa em desfavor de Cádiz 

como chave estratégica para ganhar qualquer campanha militar na Península. 

Para Wellington, Portugal era, claramente, um território defensável e que 
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qualquer invasão do seu território obrigaria os franceses a empregar pelo 

menos 100000 homens. Mas para garantir qualquer sucesso militar na 

Península, Wellington defendia a imediata reorganização do Exército Português 

com forças de 1ª linha num efectivo de 30000 homens e uma milícia de 40000 

soldados, calculando os custos de tal empresa em cerca de 1000000 Libras.250 

Pouco depois da sua ascensão ao comando das forças anglo-lusas na 

Península, Wellington começou a requerer mais assistência financeira para 

Portugal. A 5 de Maio de 1809 Wellington dá conta a William Huskisson, um 

activo membro do Parlamento, antigo membro do Governo e sobretudo um 

reputado financeiro, de que em vez das 400000 Libras prometidas pelo 

governo Inglês para o subsídio a Portugal, só havia recebido 100000 Libras e 

dessas, a maior parte, vinham em moeda espanhola e não em moeda 

portuguesa de ouro ou prata, o que obrigava a um moroso processo de 

câmbios. Wellington acabou por enviar a maior parte do dinheiro para Cádiz, 

ficando unicamente com 10000 Libras o que era manifestamente insuficiente 

para a manutenção das suas próprias tropas.251 

Wellington deixou bem claro, nas suas cartas e despachos, que o seu 

orçamento exigia 200000 Libras por mês para sustentar o seu exército, tanto o 

contingente britânico como as emergentes forças portuguesas. Desta verba 

Wellington calculava que 50000 Libras seriam destinadas para o pagamento 

das tropas inglesas e o remanescente seria canalizado para a reorganização 

do Exército Português e para a aquisição de géneros e víveres aos 

comerciantes portugueses, conforme os acordos feitos com o Conselho de 

Regência. O rápido desenvolvimento da situação militar e política na Península, 

enfrentando sucessivas investidas francesas em território nacional, levaria 

Wellington a calcular uma necessidade de 2500000 Libras, por ano, para o 

subsídio português.252 Contudo, a situação financeira de Wellington continuava 

indefinida pelos sucessivos atrasos na chegada das remessas de dinheiro de 

Londres. Conforme aumentavam as dívidas, Wellington recorreu a vários 

expedientes como os ricos comerciantes de vinho do Porto, a quem impôs um 

empréstimo financeiro para a aquisição e o abastecimento de víveres para as 

tropas. Contudo, o Conselho de Regência, em Lisboa, recebeu várias queixas 
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desses comerciantes, alegando que teriam sido forçados a realizar os referidos 

empréstimos. Wellington defendeu-se, alegando que o empréstimo de somente 

10000 Libras era apenas temporário e que o Porto, para além disso, tinha uma 

dívida de gratidão para com ele, após a entrada na cidade a 12 de Maio de 

1809, o que ainda assim não apaziguou os ânimos.253 Wellington, na sua 

correspondência para Huskinsson, admitiria que as suas dívidas aos 

comerciantes portugueses já atingiam o montante de 300000 Libras e que 

continuava a crescer. E o que mais o preocupava era que as forças inglesas 

estavam sem receber os soldos, situação potencialmente perigosa para a 

estabilidade dos contingentes em operações. Os soldados começavam a 

recorrer à pilhagem e ao roubo de gado, não para consumo, mas sim para 

voltar a revendê-lo aos antigos proprietários. Isto abalava profundamente a 

confiança do povo português nas forças britânicas.254 

No final de 1809 tornou-se claro que Portugal teria que ter um aumento dos 

subsídios ingleses, de forma a manter um papel activo na defesa e participação 

dos teatros de operações no seu território. Os 20000 soldados portugueses que 

o governo inglês havia prometido financiar, contra os iniciais 30000 que 

Wellington pretendia, não compreendiam nem metade do que se esperava que 

fosse o Exército Português no final do processo de reorganização e nem o 

financiamento cobria metade das despesas para unicamente 20000 homens. 

Para além disto era esperado que os custos aumentassem, ao trazer o Exército 

Português para a plena eficiência operacional, o que se calculava que 

implicasse uma despesa adicional de 130000 Libras para os vencimentos dos 

oficiais portugueses e para os regimentos de milícias, cerca de 40000 homens, 

que eram fundamentais para os serviços de guarnição, deixando as tropas de 

1ª linha disponíveis para as campanhas. Tendo em conta as dificuldades 

financeiras do estado português, Wellington recomendava ao ministro, Lord 

Liverpool, que em acréscimo às 130000 Libras, se acrescentasse a verba de 

300000 Libras para a construção de depósitos de abastecimentos e arsenais, 

ou em alternativa 250000 Libras para a mobilização, treino e equipamento de 

mais 10000 soldados portugueses. No total e com outras despesas de logística 

e manutenção das suas próprias tropas, Wellington solicitava a soma de 
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980000 Libras para o apoio a Portugal, entre os fins de 1809 e inícios de 1810. 

Um dos argumentos usados por Wellington para a justificação do aumento do 

apoio a Portugal era o facto de que a transferência do comércio brasileiro para 

o controle inglês havia reduzido substancialmente os lucros das alfândegas 

portuguesas e enriquecido em larga escala os comerciantes ingleses e o 

Tesouro britânico.255 

Quando a Inglaterra concordou em financiar e apoiar a reorganização do 

Exército Português, de início foi acordado que esse apoio se dirigiria a 

determinadas unidades ou regimentos específicos. No entanto este acordo não 

passou do papel, já que os fundos financeiros e o apoio material foram 

distribuídos sem quaisquer diferenciações. Os custos para reorganizar o 

Exército Português haviam sido calculados por baixo, quando só ainda tinham 

sido mobilizados 17000 soldados portugueses e não os 30000 pretendidos. 

Assim, a estimativa de Wellington era baixa e pela metade do que era 

realmente necessário para pôr 30000 soldados em estado operacional. Miguel 

Pereira Forjaz, apercebendo-se do erro de Wellington, pressionou o ministro 

plenipotenciário britânico em Lisboa, Charles Villiers, e o embaixador português 

em Londres, D. Domingos de Sousa Coutinho, para a concessão de um novo 

empréstimo, que consistiria no adiantamento de 350000 Libras através de 

vários acordos e negócios com o comissariado Britânico. Wellington rejeitou 

esta proposta devido à sua própria escassez de fundos para sustentar as 

tropas inglesas na Península, considerando prioritários a concessão e o 

aumento do subsídio geral e não um empréstimo parcelar destinado 

unicamente ao governo português. Em Março de 1810, o Conselho de 

Regência voltou a requerer um empréstimo, desta vez no montante de 

2000000 Libras. Mas tal foi igualmente rejeitado, desta vez pelo próprio 

governo britânico, já que preferiam dar verbas em forma de subsídios a 

Portugal do que empréstimos. Os subsídios eram entregues directamente, e 

muito mais controlados pelos ingleses, por via da estrutura de comando de 

Wellington e Beresford e também do Comissariado inglês, do que os 

empréstimos cujos fundos transitavam pelas vias bancárias directamente para 

as mãos do Conselho de Regência Português, de quem os Britânicos 

desconfiavam fortemente, por suspeição de práticas de má gestão e 
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corrupção.256 Porém, existiam ainda mais razões para a relutância de Londres 

em conceder mais apoios a Portugal, nos inícios de 1810. A Inglaterra investiu 

fortemente numa expedição, em 1809, a Walcheren, na Holanda, que redundou 

num fracasso das suas tropas, na tentativa de destruir a frota francesa no rio 

Scheldt, capturar Antuérpia e de aliviar a pressão francesa sobre os Austríacos. 

Sem quaisquer mais valias estratégicas alcançadas, a Inglaterra perdeu 7000 

soldados e gastou 20000000 Libras, ocasionando uma séria falta de ouro e 

prata no Banco de Inglaterra. Por outro lado o embargo de Napoleão aos 

produtos e importações inglesas na Europa ocupada, forçaram os britânicos a 

procurar alternativas nos mercados americanos, como o brasileiro. Para além 

de todos estes factores existia uma forte oposição parlamentar ao envio de 

fundos financeiros para Wellington e para Portugal. Com a vitória francesa de 

Wagram e na antecipação de uma invasão em larga escala do território 

português, muitos políticos em Londres pensavam e afirmavam que tanto 

dinheiro a ser enviado a Wellington seria um enorme desperdício, no caso de 

uma derrota Anglo – Portuguesa.257 

Apesar desta série de obstáculos, Lord Liverpool, após uma votação tangencial 

no Parlamento inglês, concedeu a Wellington a soma de 980000 Libras para os 

30000 soldados portugueses, de que se subtraíam as verbas de 100000 Libras 

para os oficiais ingleses ao serviço da Coroa Portuguesa e 130000 Libras para 

os oficiais portugueses, muitos deles em fase de formação e treino. Lord 

Liverpool prometeu a Wellington mais 300000 Libras para cobrir as despesas 

das tropas inglesas em Portugal.258 

Apesar das tentativas de Wellington em assegurar a vinda de mais fundos, sob 

a forma de subsídio, o governo português, através de D. Miguel Pereira Forjaz, 

ministro da Guerra, também fazia sentir ao governo inglês que estas verbas 

não eram suficientes. O Conselho de Regência continuava a pretender a soma 

de, agora, 2190000 Libras para a organização de um efectivo de 50000 

homens de 1ª linha e 40000 para as milícias no âmbito da reorganização do 

Exército Português. 

Wellington e Beresford não eram insensíveis a estas situações, tanto mais que 

eram evidentes os esforços feitos com o Exército Português, depois dos 
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sucessos do Buçaco e Linhas de Torres e pelos excelentes resultados do 

trabalho de reorganização das fileiras portuguesas. Tendo em conta a situação 

em Espanha e que o seu exército anglo - luso tinha agora a capacidade de 

passar de força defensiva a ofensiva, podendo atacar os franceses em território 

espanhol, Wellington viu que era realista e necessário o aumento dos efectivos 

portugueses para 50000 homens nas unidades de 1ª linha, outros tantos na 

milícia e mais de 100000 homens nas brigadas de Ordenanças, estes para 

guarnecer o território. Durante a 3ª Invasão Francesa, e ainda antes da retirada 

de Massena, Lord Liverpool queixava-se de que Wellington gastava enormes 

somas financeiras nos teatros de operações da Península. Como já dito, 

Wellington passara a uma postura ofensiva e pretendia atrair os Espanhóis 

para o seu lado, sem no entanto comprometer a integridade das suas próprias 

forças. Comparando as campanhas de 1808 e 1809 em que o governo 

britânico gastara verbas totais de 2600000 e 2700000 Libras, respectivamente, 

a campanha de 1810-1811 alcançara a verba de 9200000 Libras, abarcando 

todas as despesas com as tropas inglesas, portuguesas e espanholas.259 

No final de Janeiro de 1811, Wellington defendia firmemente o aumento para 

1000000 Libras do subsídio anual fixo para o Exército Português, de modo a 

garantir o aumento permanente de 30000 para 50000 homens das tropas 

regulares portuguesas, muito acima do seu projecto inicial de 1809. Por outro 

lado Wellington deixava transparecer que o Conselho de Regência não se 

estava a esforçar o suficiente para mobilizar os seus próprios recursos e que a 

corrupção no governo Português não permitia que as verbas chegassem às 

pagadorias das tropas, o que se agravava com uma antiquada e ineficiente 

estrutura logística do comissariado português. Wellington chegou a comunicar 

ao seu irmão, Richard, que como consequências destes abusos, existiriam de 

12 a 14000 soldados portugueses em risco de passar fome.260 Como já 

referido, ao contrário de que acontecia com os empréstimos, Wellington 

controlava as verbas que chegavam a Portugal como subsídios e utilizava esta 

situação como meio de pressão para obrigar D. Miguel Pereira Forjaz a 

reformar e reestruturar o comissariado do Exército Português. Só com as 

sucessivas vitórias do exército anglo-luso, já em território espanhol, Wellington 
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logrou nova confiança do governo britânico e o subsídio anual para Portugal foi 

aumentado de 1000000 para 2000000 Libras, mantendo-se até ao final das 

campanhas onde o Exército Português esteve envolvido, em 1814.261 

A constante chegada de material de guerra britânico ao Arsenal Real do 

Exército, a partir de 1809, era transcrita em numerosos mapas e relações dos 

artigos desembarcados e encaminhados para os armazéns. Dali seguiriam 

para as estruturas de gestão logística como os comissariados. Esta relação de 

material de guerra chegado a Lisboa entre 25 de Novembro de 1812 e 7 de 

Janeiro de 1813, e assinada no Arsenal do Exército por Miguel Gomes Dias, 

demonstra mais uma vez os tipos de materiais que se importavam, e que por 

outro lado deixavam entender na leitura dos números que a produção industrial 

nacional, e mais especificamente dos arsenais, não tinha capacidade de 

resposta para prover a todas as necessidades do exército anglo-luso de 

Wellington. Nesse dia, 25 de Novembro de 1812, carregados no navio de 

transporte Harbringer do capitão Les Willies, vieram 30000 pares de sapatos 

ingleses em 300 barricas, para serem distribuídos às tropas numa linha de 

abastecimentos que sairia de Lisboa e que chegaria, através de vários 

depósitos, a território espanhol onde se situava o teatro de operações. Alguns 

dias mais tarde, a 3 de Dezembro, do navio de transporte Resolution, 

capitaneado por B. Carlson, foram descarregados 26000 pares de sapatos 

ingleses em 360 barricas e 59000 camisas inglesas, embalados em 170 fardos 

e 100 caixas. Já no ano de 1813, a 7 de Janeiro, o transporte Canadá, do 

capitão William Robinson, descarregou, em Lisboa, 49000 camisas em 171 

fardos e 60 caixas, 15100 pares de sapatos em 151 barricas, 36000 cantis de 

madeira em 6 caixas e 36000 correias para cantis em 360 fardos.262 
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Capítulo 8 – A reorganização do Exército Português – 

Beresford e Forjaz 

 

Os planos de Napoleão de vir à Península, comandando pessoalmente as suas 

tropas para a invasão de Portugal em 1810, foram atrasados pelo seu divórcio 

de Josefina e subsequente casamento com Maria Luísa, da Áustria, em Abril 

desse ano. No seu lugar, mandou o seu principal Marechal, André Massena, 

Príncipe de Essling, com o intuito de esmagar Portugal e expulsar os Ingleses 

da Península. Massena partiu para Valladollid no final de Abril, mas só em 

finais de Agosto é que os franceses passaram a fronteira portuguesa para ir 

cercar Almeida e tomar o caminho de Lisboa. 

 

 

8.1 – O início do processo de restruturação do Exér cito 

 

Wellington aguardava por uma nova investida francesa desde o fim de 1809, 

com Portugal ainda mal recuperado da invasão de Soult. Assumindo 

correctamente que teria que combater num futuro próximo, inspeccionou as 

tropas portuguesas no início de 1810 para avaliar o seu grau de prontidão para 

o campo de batalha. Nos últimos três meses de 1809, Beresford havia-se 

concentrado em aperfeiçoar a organização e prontidão regimental, e o atraso 

em novas investidas francesas permitiu-lhe dar atenção aos departamentos 

civis do Exército Português. Se as tropas portuguesas iriam entrar em combate, 

sem estarem totalmente dependentes dos ingleses, então as suas estruturas 

logísticas e administrativas teriam que ser modernizadas. Nesta altura 

Wellington não queria assumir o total apoio a Portugal, porque não sabia se a 

Inglaterra o poderia ou quereria pagar.263 

As tropas portuguesas, sob o comando de Beresford e D. Miguel Pereira 

Forjaz, para poderem actuar em campanha com a eficácia necessária para 

poderem alinhar com as tropas britânicas, necessitavam de um novo 

comissariado, o Arsenal Real do Exército e o Arsenal do Porto em condições 

de fornecer uniformes e equipamentos, uma rede de transportes, um sistema 
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eficiente de pagamentos e hospitais de campanha que curassem os feridos e 

não os matassem por incúria e incompetência. Para além disso, se o novo 

Exército Português era para ser estabelecido numa forma permanente, então 

seria necessário criar novos depósitos de recrutas para o seu treino e aquisição 

de competências. 

Numa série documental de 14 de Dezembro de 1809, assinada por D. Miguel 

Pereira Forjaz e copiada por Gregório Gomes da Silva, era publicada a 

constituição e o regulamento dos depósitos de recrutas do Exército Português, 

nas várias províncias nacionais, a sua constituição e efectivos em homens e 

cavalos. Estes documentos revestem-se de importância para este trabalho, já 

que a constituição dos depósitos de recrutas iria exigir mais trabalho por parte 

dos Arsenais no fornecimento de material de guerra próprio ou importado para 

equipar as crescentes levas de recrutas que ficavam acantonadas nestas 

unidades, o que reflecte o esforço de reestruturação que o Marechal Beresford 

e D. Miguel Pereira Forjaz estavam a realizar com o Exército Português. 

Assim, o primeiro documento abria com a relação dos depósitos territoriais em 

cada província, que deveriam receber recrutas até completar os efectivos 

regimentais nos corpos de 1ª linha. Na província da Estremadura, 

estabeleceram-se dois depósitos, um em Peniche e outro em Lisboa. No 

depósito de Peniche recebiam-se os recrutas para os Regimentos de Infantaria 

1, 4, 7, 13, 16, 19 e 22 (155 homens para cada uma das unidades) e para o 

Regimento de Artilharia 1 (115 praças) num total de 1200 homens. O depósito 

de Lisboa aquartelava os recrutas dos Regimentos de Cavalaria 1, 4, 7 e 10 

(60 homens cada) num total de 240 homens e 1500 cavalos.  

Considerados conjuntamente nas províncias do Alentejo e do Algarve, foram 

estabelecidos dois depósitos, um em Elvas e outro em Évora. No primeiro 

foram acantonados os recrutas para os Regimentos de Infantaria 2, 5, 14 e 17 

e para os Regimentos de Artilharia 2 e 3, num total de 850 homens. Em Évora 

ficaram os recrutas dos Regimentos de Cavalaria 2 e 5, num total de 120 

homens e 1200 cavalos. A província da Beira tinha o seu depósito em Viseu, 

recebendo um grande número de unidades, a saber: os Regimentos de 

Infantaria 8, 11, 20 e 23, mais os Batalhões de Caçadores 1 e 2, totalizando 

1035 homens. Ainda em Viseu, foram colocados os recrutas dos Regimentos 
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de Cavalaria 8 e 11, num total de 120 homens e 900 cavalos, sendo que o total 

geral de tropas em recruta, nas Beiras, era de 1155 homens por turno.264 

Na província de Trás-os-Montes, o depósito geral de recrutas foi estabelecido 

em Chaves, albergando os Regimentos de Infantaria 12 e 24, os Batalhões de 

Caçadores 3 e 5 e os Regimentos de Cavalaria 6, 9 e 12, totalizando 616 

homens e 1600 cavalos. No noroeste do país, estabeleceram-se os depósitos 

do Minho e do Partido do Porto. No primeiro caso, o depósito ficou em Viana, 

recebendo os recrutas dos Regimentos de Infantaria 9, 15 e 21, do Batalhão de 

Caçadores 6 e do Regimento de Artilharia 4, num total de 643 homens. O 

Partido do Porto estabeleceu dois depósitos, um no Porto e outro em Aveiro. 

Assim, no Porto ficaram aquartelados os Regimentos de Infantaria 5, 6, 10 e 

18, num total de 602 homens, e em Aveiro ficou o Regimento de Cavalaria 3, 

com 60 homens e 640 cavalos.  

Os recrutas do Exército Português em reestruturação seriam espalhados por 7 

províncias, onde foram estabelecidos 11 depósitos, num total de 48 unidades 

que totalizavam 5504 homens e 5840 cavalos. No documento é referido que as 

quantidades de cavalos exigidas a cada província foram feitas por 

aproximação, já que estes números foram extremamente inflacionados face à 

pouca capacidade de remonta de cavalos em território português e 

possivelmente não atenderiam somente aos depósitos de recrutas mas 

também aos efectivos regimentais .  

São de notar as contribuições de homens de cada província. Assim, à 

Estremadura, foi exigido a mobilização inicial de 1440 recrutas; às Beiras 1155; 

ao Alentejo e Algarve 770 homens; ao Minho 703 homens; ao Partido do Porto 

680 e a Trás-os-Montes 556 soldados recrutas. (assinado por Gregório Gomes 

da Silva).265 Apesar de estes números aparentarem ser pequenos, há que ter 

em conta que se estava no processo inicial de mobilização das tropas 

portuguesas como unidades coesas e efectivas, e daí a extrema importância da 

formação dos depósitos de recrutas onde era ministrada a necessária instrução 

para combate. Em termos estruturais é importante demonstrar a organização 

dos Estados-Maiores dos referidos Depósitos de Recrutas e a forma como era 

distribuída a hierarquia de comando. Nos depósitos de Infantaria e Artilharia, o 
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Comandante seria um oficial superior (Coronel ou Tenente-Coronel),266 

coadjuvado por um oficial com o posto de Major e Chefe de Instrução. São 

referidos dois oficiais subalternos, adjuntos do Comando e do Quartel Mestre. 

Deveria existir um Cirurgião Mor ou um Cirurgião Ajudante com várias funções 

sanitárias. Por companhia de recrutas, existiriam dois oficiais subalternos 

(Capitães e Tenentes), como 1º e 2º Comandantes das Companhias. Ao nível 

dos Sargentos e Praças, também por companhia, ter-se-ia um 1º Sargento, um 

2º Sargento, um Furriel, quatro Cabos de Esquadra e quatro anspeçadas, para 

além de 2 tambores.267 Para os depósitos de Cavalaria, a estrutura era 

semelhante, a que acresciam  1 Comissário de Tesouraria, 1 Picador, 2 

Alveitares, 1 Ferrador, 10 soldados apeados por companhia e 2 trombetas. 268 

Os Comandantes dos depósitos receberiam ordens para requisitarem 

directamente aos Arsenais todo o fardamento, armamento e equipamento, 

mediante a passagem de recibo da entrega dos materiais para acertos e contas 

posteriores com os Comissariados e a Fazenda.269 Esta medida tentava agilizar 

o processo de vestir e armar os recrutas o mais rápido possível, para que, 

quando dessem entrada nos depósitos iniciassem logo a instrução. Os 

Comandantes dos Depósitos deveriam manter os Governadores de Armas das 

Províncias Militares devidamente informados através de mapas e relatórios 

quinzenais, com o estado das suas forças.270 Os Comandantes dos Depósitos, 

onde existissem unidades de Cavalaria, teriam responsabilidades acrescidas 

devido a terem que mobilizar e gerir o número suficiente de cavalos para a 

remonta dos corpos de Cavalaria.271  

Enquanto Wellington assumiu o controlo das unidades portuguesas já 

treinadas, Beresford estabeleceu-se em Lisboa, com o objectivo de reorganizar 

os departamentos civis e administrativos do Exército. Tendo chegado à capital 

no final de Janeiro de 1810, Beresford teve a sorte de encontrar um novo aliado 

próximo ao governo inglês e que seria muito útil no sentido de pressionar para 

que as suas necessidades de materiais ingleses para o Exército fossem 

satisfeitas em tempo útil. Esse aliado era Charles Stuart, que viera substituir 
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Charles Villiers. Stuart era um diplomata de carreira, muito experiente e dotado 

da habilidade necessária para influenciar a Regência Portuguesa. 

Desde que se tinham iniciado em Março de 1809, os subsídios ingleses a 

Portugal encontravam-se numa fase de profundas modificações. Se 

originalmente a Inglaterra estava disposta a apenas assegurar o apoio para 

10000 soldados portugueses, em Maio de 1810 esse número havia subido para 

30000 homens. As despesas estimadas para tropas permaneceram estáveis, 

mas as exigências da Regência em relação ao apoio inglês mudavam 

constantemente. De Janeiro a Março de 1810 as despesas relativas ao apoio 

português subiram de 2264062 para 3783093 Libras, aumentando o deficit de 

400000 para 1989281 Libras.272 O governo inglês estava a ter sérias 

dificuldades em gerir os apoios financeiros e as necessidades do Exército 

Português. Originalmente o governo britânico havia-se comprometido a 

fornecer um valor médio de 300000 Libras por cada 10000 homens, mas em 

Julho de 1810 esse valor já havia subido a 330000 Libras para o mesmo 

número de homens. A intenção do governo britânico era a manutenção de 

unidades específicas, enquanto que a Regência se responsabilizaria pelo 

resto.273 Wellington e Beresford depressa se aperceberam de que esta política 

iria limitar seriamente os esforços de reorganização do Exército Português. 

Assim optaram por distribuir os fundos, uniformemente pelos regimentos, 

apesar das objecções de Lord Richard Wellesley, Secretário de Estado em 

Londres. Em Maio de 1810, Wellington resolveu a situação, assumindo 22 dos 

24 regimentos de infantaria de linha e 5 dos 6 batalhões de caçadores como 

sendo apoiados directamente pelo subsídio britânico. O envio de espécie 

metálica era problemático, já que as reservas de ouro inglesas tinham sofrido 

um importante decréscimo, devido à campanha de Walcheren, e o governo 

inglês via-se a compelido a reduzir o envio de dinheiro para a Península. 

Conforme refere Vichiness, foi frequente, durante a Guerra Peninsular, os 

serviços, tanto ingleses como portugueses, estarem desprovidos de fundos e a 

Regência prontamente aceitar o subsídio inglês, mas sem compensar da sua 

parte o aumento das despesas militares e insistindo em ter o controle 
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financeiro, em vez de Beresford.274 Devido a estes vários factores, Charles 

Stuart, ministro plenipotenciário em Portugal, foi incumbido, em Março de 1810, 

de fazer entregar o máximo do subsídio em materiais e não em dinheiro.275 

Esta não era uma decisão nova. Em Fevereiro de 1809, armamento, uniformes 

e equipamento começaram a ser enviados para Portugal em grandes 

quantidades. No final desse ano o governo inglês havia enviado 20000 

conjuntos completos de uniformes para o Exército Português, mas que se 

viriam a revelar inúteis, porque foram confeccionados com as cores erradas e 

com tamanhos que não eram adequados à realidade nacional (grandes de 

mais). Para piorar a situação, os poucos que foram usados desmanchavam-se 

por estarem mal cortados e acabados. O equipamento também estava velho e 

gasto e não respondia às especificações pretendidas por Beresford. Em 

Outubro de 1809, voltou a pedir 30000 uniformes a Inglaterra, que eram 

urgentemente necessários em Portugal, já que desde Janeiro que não havia 

entradas de vestuário nos regimentos.276 

Em Fevereiro de 1810, uniformes, equipamento e armas começaram a chegar 

às docas de Lisboa. A 6 de Fevereiro, 9000 mosquetes, carabinas e pistolas, 

juntamente com 3000 patronas, mochilas e cantis, 60000 pares de sapatos e 

30000 uniformes completos foram enviados de Inglaterra, o que agora 

levantava um novo desafio a Beresford, que era a eficaz distribuição de toda a 

primeira leva de materiais.277 

 

 

8.2 – Cooperação e antagonismos entre Beresford e F orjaz 

 

Em correspondência de D. Miguel Pereira Forjaz para Sir John Craddock, em 

18 de Dezembro de 1809, era referida a necessidade premente do 

fornecimento de armamento e fardamento aos Regimentos de Linha do 

Exército Português, e também a necessidade de armar, urgentemente, as 

milícias, que formavam a segunda linha do exército.278 
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Para que Craddock tivesse a percepção destas necessidades, D. Miguel 

Pereira Forjaz enviara uma relação ilustrativa da quantidade de armas que se 

tinham como necessárias para o número de combatentes, regulado pelo 

decreto e plano de 14 de Outubro de 1809, não contando com as que seria 

conveniente ter como reservas. Essa relação anexa fora extraída de um 

Conselho da Real Junta da Fazenda dos Arsenais do Exército. Os números 

apontavam para uma enorme falta, em geral, de todos os artigos de 

armamento, mas com maior incidência em pistolas para a cavalaria.  

D. Miguel Pereira Forjaz solicita os bons ofícios de Craddock junto da Coroa 

Britânica para que fosse acelerado o processo de aquisição de um suficiente 

número de armas, para se tornar possível colocar Portugal em estado de 

defesa. 279 

Com as grandes dificuldades sentidas pelas forças militares portuguesas, tanto 

na 1ª como na 2ª invasões, foi notório o esforço de D. Miguel Pereira Forjaz 

para, com Beresford, encetar a reorganização e o reequipamento do Exército 

Português. Tal sucedeu entre 1809 e 1811, e tendo em conta o estado em que 

estava o Exército Português em meados de 1809, foi de facto um feito notável, 

não tanto em façanhas de guerra, que também as tiveram, mas sim na 

capacidade de organizar e gerir um novo exército. Era necessário voltar a 

montar toda uma estrutura que permitisse ter as tropas equipadas e prontas a 

defrontar o exército francês na invasão que se previa para 1810.280 

Estas iniciativas e estes esforços foram largamente dificultados nos aspectos 

que diziam respeito às manufacturas e à distribuição de uniformes às tropas e 

outros equipamentos militares. Esta situação prendia-se com a falta de 

capacidade dos Arsenais em prover uma tão grande quantidade de material em 

tão pouco tempo e também com a óbvia crise laboral e produtiva que as 

Invasões Francesas haviam trazido às indústrias de lanifícios nacionais. Com a 

decisão inglesa de apoiar, financiar e equipar 20000 soldados portugueses, 

verificaram-se resultados negativos quando chegaram os primeiros materiais 

da Inglaterra, como por exemplo com a já referida chegada de uniformes em 

Agosto de 1809, que vinham com cores incorrectas, o que no entanto não 

impediu que D. Miguel Pereira Forjaz sugerisse que se desse uso a esses 
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uniformes, argumentando que as despesas e dificuldades de os tingir em 

Portugal, levariam a que fossem devolvidos aos fabricantes ingleses, deixando 

os homens sem fardas. Tal não foi tido em conta por Beresford, que não queria 

que a aparência do exército ficasse afectada por uniformes de fraca qualidade, 

e assim procuraram-se alternativas, de que o Quartel Mestre General, o 

Coronel Benjamim D’Urban, deu notícia ao informar que ainda existia no 

Arsenal Real do Exército, em Lisboa, pano azul ferrete suficiente para a 

confecção dos fardamentos,281 assim como o Arsenal do Porto tinha pano de 

mescla para a confecção de capotes.282 

Sendo necessário minimizar os efeitos dos envios de material impróprio de 

Inglaterra, recorreu-se aos materiais existentes em Portugal, mas esta iniciativa 

chocou com os deficientes sistemas de distribuição logística e com o obsoleto 

funcionamento dos Arsenais, agravados pelas ocupações francesas. Em 

Fevereiro de 1810 os problemas de abastecimento de fardamento às unidades 

estavam a ser resolvidos mediante a entrega dos panos aos regimentos para a 

manufactura dos seus próprios uniformes, tornando-se evidente com o tempo, 

que tal gerava um enorme desperdício e ainda maiores atrasos. Como refere 

La Fuente, em Dezembro de 1809 o Regimento de Infantaria 24 havia recebido 

pano para fardamentos em Julho desse ano e ainda não havia podido fazer os 

fardamentos, porque o Arsenal não havia enviado materiais de fiação para a 

costura, situação que se alastrava a outras unidades.  

Os problemas relacionados com a capacidade de resposta do Arsenal e as 

deficiências dos sistemas de transportes tornavam quase impossível fazer 

expedir os materiais para os regimentos, apesar de já estarem disponíveis nos 

armazéns dos Arsenais, conforme escrevia o Marechal Beresford para Miguel 

Pereira Forjaz, em 21 de Novembro de 1809.283 As condições continuaram a 

agravar-se nos primeiros meses de 1810 e o vestuário continuava sem chegar 

às unidades, o que provocava o envio de ofícios a Beresford informando do 

quase estado de nudez das tropas portuguesas, impedindo-as de abandonar 

os depósitos e entrar em campanha. Por sua vez o Marechal interpelava Forjaz 
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com cada vez maior frequência, queixando-se da incompetência do Arsenal, 

mas as respostas eram dilatórias.284 

Segundo Vichiness, o Marechal Beresford chegou à conclusão de que seria 

necessário reformular todo o sistema de transportes e comissariado. Para além 

disso, havia que modificar velhas práticas, criando novos sistemas de logística 

para o abastecimento de fardamentos. Assim, dividiram-se as unidades do 

Exército em três categorias e cada regimento seria automaticamente 

reabastecido em intervalos de 12 a 18 meses. Foi estabelecido um número fixo 

de artigos para cada unidade, a duração de cada um desses artigos e em que 

data seriam expedidos dos armazéns para os seus destinos, sendo 

responsabilidade do Arsenal e do serviço de transportes cumprir o calendário 

estabelecido, conforme descreviam os ofícios de Beresford para Forjaz, entre 

Março e Maio de 1810 e de acordo com a investigação de Vichiness.285 

Conforme a Ordem do Dia de 27 de Março de 1809, era comunicado aos 

regimentos que era obrigatório redigir e enviar ao Estado Maior e aos Arsenais 

listas de armas, uniformes e equipamentos recebidos desde 1808 e os 

materiais que estavam em falta, relatórios esses que o Marechal Beresford 

começou a receber até estarem todos concluídos no Verão de 1810. 

Na correspondência do Foreign Office de 14 de Novembro de 1809, William 

Hamilton referia que Lord Bathurst enviara a Lord Liverpool um ofício 

solicitando a entrega, na Comissão do Tesouro do Governo Britânico, de um 

pedido de material de guerra efectuado pelo Marechal Beresford a Lord 

Wellington. O pedido referia-se a 30000 casacos, 10000 peças de tecido, 

40000 mochilas, 5000 selas e freios e 5000 mochilas para selas para uso do 

Exército português.286 Era solicitada uma rápida resposta às ordens referidas, 

dado que o Exército Português estava a ser reestruturado.287 Hamilton 

informava, também, que a pedido de Lord Bathurst, havia sido enviada uma 

carta solicitando a entrega no Quartel Mestre General de outro pedido do 

Marechal Beresford para Lord Wellington, datado de 10 de Julho, pedido este 

referente a 6000 espingardas, 6000 espadas, 4000 pistolas e 2000 carabinas. 

Lord Bathurst solicitava a resposta da Comissão no que se referia à 
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possibilidade de prover rapidamente este equipamento para uso do Exército 

Português, e qual o prazo em que o equipamento se encontraria pronto para o 

seu envio para Lisboa.288 Confirmando a urgência deste assunto, William 

Hamilton, em 15 de Novembro de 1809, informava, através do Foreign Office, 

que tinha entregue a Lord Bathurst o pedido de camisas e casacos, que já 

havia sido remetido à Tesouraria, em acréscimo ao pedido dos restantes 

equipamentos solicitados em carta anterior do Marechal Beresford para uso do 

Exército Português. 289 

 

 

8.3 – As suspeições e desafios de Beresford ao Arse nal Real do Exército 

 

No entanto, todas estas tentativas de agilizar e racionalizar a gestão dos 

artigos militares e mesmo com os envios, cada vez mais frequentes, de 

material de guerra inglês, não eram suficientes para resolver os problemas de 

abastecimento do Exército Português, cada vez maior e com a instrução já num 

estado adiantado. Havia que fazer mudanças no Arsenal de Lisboa e no 

serviço de transportes, antes que se pudesse implementar de forma eficaz 

qualquer reforma. Os problemas entre Beresford e o Arsenal Real do Exército 

surgiram cedo, com o primeiro a queixar-se de que os registos dos envios de 

material para as unidades estavam atrasados em três meses e os que foram 

enviados não estariam correctos. Acusava, ainda, o Arsenal de enviar 

carregamentos incorrectos, outros incompletos e de perder materiais. Beresford 

atacou fortemente o Director do Arsenal, Botelho Moniz da Silva, 

responsabilizando-o por estas situações, acusando-o e aos seus subordinados 

de incompetência e de laxismo.290 A situação não sofreu grandes alterações 

até aos inícios de 1810, enquanto Beresford e D. Miguel Pereira Forjaz se 

esforçavam por proceder à distribuição de uniformes pelo Exército, antes da 

chegada da Primavera e da campanha que se aproximava. Beresford não 

cedia nas acusações que fazia ao Arsenal e Forjaz trabalhava no sentido de 

completar o esforço de vestir as tropas e só depois se lançaria nas necessárias 

reformas do sistema fabril militar, situação que defendeu firmemente perante 
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Beresford. Com os uniformes a serem entregues, de forma intermitente e 

incompleta, pelos Arsenais de Lisboa e Porto, tornava-se muito difícil saber e 

controlar quais as unidades que já haviam recebido os materiais e agravava-se 

o problema quando os abastecimentos já prontos não eram enviados 

imediatamente. Esta situação requeria medidas drásticas e que ajudassem 

Beresford e Forjaz a alcançar os seus objectivos nas metas estabelecidas. 

Foram criadas listas de tudo o que estava em falta para completar as dotações 

de uniformes e armamento das unidades e de outros materiais aos quais 

deveria ser dada prioridade. Em Março de 1810, Beresford informava D. Miguel 

Pereira Forjaz de que os Regimentos de Infantaria 1, 4, 10 e 16 iriam receber 

uniformes completos e que haviam sido feitos por um novo processo. Esse 

processo passava por entregar a obra de corte aos alfaiates de Lisboa, embora 

D. Miguel Pereira Forjaz receasse que não haveria tecidos suficientes para 

estas encomendas, mas ainda assim ordenou a disponibilidade de uma verba 

mensal para pagamentos dos trabalhos feitos fora do Arsenal. No entanto, em 

correspondência de D. Miguel Pereira Forjaz para Beresford,291 este acabava 

por admitir que esta experiência não estava a dar resultado, já que o trabalho 

da maioria dos alfaiates era de fraca qualidade, apesar de ter feito notar que 

não havia sítio em Portugal com mais alfaiates do que Lisboa. Apesar disso era 

contra enviarem-se uniformes sem finalização para as unidades, já que estas 

não conseguiam dar-lhes os necessários acabamentos localmente e ficavam 

com grande quantidades de fardamentos inacabados e empilhados nas 

arrecadações.292 Outra questão que se levantava eram as contas, que tinham 

de ser acertadas entre as do Arsenal e as dos regimentos, e para que tal 

sucedesse com um mínimo de desvios, as expedições de materiais tinham que 

ser enviadas somente do Arsenal Real do Exército. Sendo fundamental para D. 

Miguel Pereira Forjaz o controle da informação sobre os materiais produzidos e 

enviados, também pressionou Beresford para que lhe facultasse regularmente 

as listas dos materiais militares embarcados em Inglaterra e com destino a 

Portugal. Apesar disso só obtinha estas informações quando as cargas 

chegavam ao Arsenal e não poucas vezes constatou que o que estava a 

chegar a Lisboa não era prioritário para o Exército Português. Esta situação 
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criou uma vincada diferença de opiniões entre D. Miguel Pereira Forjaz e 

Beresford sobre as origens dos problemas de reequipamento do Exército, 

sobretudo no que dizia respeito ao fornecimento de uniformes. Parecia ser do 

acordo geral que o Arsenal necessitava estar sob uma administração 

centralizada, mas Beresford defendia que não cabia a esta estrutura essa 

tarefa, já que não conseguia entender como é que a direcção do Arsenal era 

incapaz de relatar o que havia saído das suas fábricas e não cruzava a 

informação com o Arsenal do Porto. Os próprios registos regimentais não eram 

confrontados com os registos dos arsenais e assim não era possível ter um 

quadro credível do que era produzido anualmente.293 Apesar de Beresford ter 

ordenado a realização de relatórios actualizados aos comandantes das 

unidades, tal acabava por ter pouca utilidade, já que o Arsenal não os 

conseguia cruzar com os seus próprios registos. Ao contrário de D. Miguel 

Pereira Forjaz, Beresford não se importava com a cadência de maior ou menor 

rapidez na distribuição de fardamentos, mas sim com o facto de que saíam do 

Arsenal mal acabados e mal cosidos, o que os faria durar muito menos tempo. 

Acreditava que este trabalho deveria ser feito a nível regimental, onde se 

supunha que os comandantes fariam uma melhor gestão da situação por à 

partida se preocuparem com o bem estar das tropas. Também não achava que 

um uniforme devesse durar dois anos, conforme ditavam os regulamentos, já 

que a fraca qualidades dos panos e os descuidos dos oficiais e praças 

tornavam essa pretensão praticamente impossível. Nada seria possível de ser 

melhorado sem uma radical reorganização do Arsenal Real do Exército ou pela 

substituição do seu pessoal. D. Miguel Pereira Forjaz tinha consciência de que 

tinha um ponto de vista sobre o Arsenal muito diverso do de Beresford. O 

primeiro achava que as dificuldades do Arsenal se deviam a uma deficiente 

rede de distribuição dos materiais, culpando implicitamente os Comissariados e 

as Juntas de Víveres tanto português como britânico, enquanto que o segundo 

não tinha dúvidas sobre a total falta de organização e competência da direcção 

do Arsenal e dos seus trabalhadores.294 

D. Miguel Pereira Forjaz achava que o problema vinha da necessidade, no 

início da guerra, de se ter tido que prover rapidamente às necessidades das 
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unidades, o que não havia acontecido, sobretudo com a reorganização inciada 

em 1809. Os regimentos, completamente espalhados pelo território nacional, 

adquiriram ou mandaram fazer uniformes de qualquer forma e processo, sem 

posteriormente terem informado o Arsenal. Quando o Exército Português se 

começou a reorganizar, as suas unidades concentraram-se entre o Mondego e 

o Tejo, ainda incompletas e sem fardamentos, e tudo o que se pôde fazer foi 

enviar panos para serem entregues aos comandos regimentais, que nunca 

informaram o Arsenal sobre o destino final desses materiais. Conforme os 

regimentos se foram recompondo, os seus oficiais requisitaram mais uniformes, 

mas não conseguiam contabilizar os que já haviam recebido anteriormente.  

D. Miguel Pereira Forjaz chegou a enviar a todas as unidades uma lista para 

ser completada com as reais necessidades de cada regimento, mas nenhum 

respondeu, à excepção de Infantaria 1. Estava-se a gerar um estado latente de 

conflito entre o Arsenal e os comandos regimentais e D. Miguel Pereira Forjaz 

pretendia a todo o custo evitar essa situação. Assim, ordenou ao Quartel 

Mestre General do Exército, lembrando-lhe a sua obrigação de estar ao 

corrente da situação de cada regimento, que conferisse com o Intendente do 

Arsenal quais os regimentos que teriam prioridade em ser equipados. Esta 

medida também não deu os resultados esperados, já que o Quartel Mestre 

General não possuía listas actualizadas, e para além disso, as contas foram 

feitas com base nas listas do Arsenal, que padecia dos já referidos erros e 

incorrecções. O resultado foi que nem Beresford nem D. Miguel Pereira Forjaz 

sabiam exactamente o que cada regimento tinha recebido, o que era 

largamente agravado pelos constantes erros e falsificações dos relatórios 

regimentais.295 Apesar dos esforços do alto comando Aliado, os problemas na 

distribuição dos materiais originários do Arsenal continuaram, e afectavam 

igualmente os materiais chegados de Inglaterra, situação que D. Miguel Pereira 

Forjaz confirmou quando solicitou um relatório ao Arsenal sobre os materiais 

ingleses. A resposta deixou visível a confusão que grassava na administração 

do Arsenal, já que a Intendência declarou que não sabia quais os regimentos 

que haviam recebidos os materiais, pois as únicas informações que tinham 

eram os locais de entrega. Para além destes factores, o Arsenal, tendo, como 

já referido, uma falta grave de registos precisos dos materiais produzidos e 
                                                 
295De LaFuente,1980: 241. 



 147

entregues, estava estruturado de tal forma que era quase impossível atribuir 

responsabilidades individuais destes problemas, esbarrando qualquer intenção 

disso nas Direcções e nos Comissariados. Conforme refere La Fuente, Miguel 

Pereira Forjaz realizou várias diligências no sentido de introduzir um novo 

sistema de gestão no Arsenal Real do Exército e ao fazê-lo verificou que 

muitas das acusações que Beresford havia feito, sobretudo as que diziam 

respeito a fraudes e abusos, não eram verdade e que se tinha baseado em 

pressupostos superficiais, mais fruto de um preconceito em relação aos 

Portugueses do que numa realidade concreta.296 

 

 

8.4 - A reestruturação da gestão do Arsenal Real do  Exército 

 

Para reestruturar o Arsenal, havia que ter em conta as suas dimensões e 

localização, estendendo-se da zona alta de Santa Clara  e da Estrela até às 

áreas ribeirinhas de Santa Apolónia e com dependências que iam da Cruz de 

Pedra,  a Barcarena e Paço de Arcos. Beresford defrontava-se, também, com 

as constantes argumentações dos Directores do Arsenal, que invocavam a falta 

de operários especializados e, por outro lado, o excessivo número de calcetas 

e soldados condenados em tribunal de guerra.297 As críticas estendiam-se à 

incompetência dos serviços civis do Exército e aos estranhos hábitos em uso 

num Arsenal em tempo de guerra, que era o encerrar aos Domingos e Dia de 

Todos os Santos (1 de Novembro), sendo que era frequente que os 

contingentes enviados ao Arsenal para levantar as requisições de materiais o 

encontrassem encerrado, conforme Beresford se queixava a D. Miguel Pereira 

Forjaz em 16 de Janeiro de 1810.298 Mas esta situação não afligia somente o 

Marechal Beresford ou D.Miguel Pereira Forjaz, já que os comandantes das 

unidades, na sua larga maioria ingleses, começaram a manifestar o seu 

desagrado e começaram a usar de todos os artifícios possíveis para conseguir 

os tão necessários materiais para manter a operacionalidade dos seus 

regimentos e batalhões.299 As queixas chegavam a Beresford mensalmente e a 
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certa altura semanalmente. Samuel Vichiness, no seu trabalho, afirma que a 

partir de Maio de 1810, e frustradas as tentativas de reorganização do Arsenal 

Real do Exército, este em vez de se desenvolver começa a entrar em declínio, 

tendo atrasos no cumprimento de requisições de três a seis meses e segundo 

o autor estes problemas nunca foram resolvidos, de acordo com as suas fontes 

que eram as trocas de ofícios entre William Carr Beresford e D. Miguel Pereira 

Forjaz.300 As soluções encontradas foram o uso dos depósitos do Exército 

Inglês e posteriormente a criação de depósitos similares, afastados de Lisboa, 

para serem usados pelo Exército Português, recorrendo o mínimo possível ao 

Arsenal.  Ainda assim, existia o problema dos transportes, já que os carros 

eram extremamente difíceis de obter. Até 1811 o serviço de transportes do 

Exército Português não era uma estrutura separada, estando sob as ordens do 

Quartel-Mestre General. No entanto estava desprovido de carros e animais e 

sempre que era necessário fazer chegar os materiais às suas unidades era 

necessário contratar civis, muitas vezes pouco fiáveis. Para além de ineficiente  

era muito caro, devido aos altos preços praticados pelos muleteiros.301 

Para D. Miguel Pereira Forjaz, em vez de se dispersar os materiais por 

depósitos afastados, a solução passaria por centralizar no Arsenal de Lisboa, 

todos os aspectos relativos ao fabrico e à distribuição de material de guerra ao 

Exército e a nomeação de doze comissários, que supervisionariam todos os 

fornecimentos às unidades. Este sistema poderia trazer várias vantagens a 

nível da padronização de aspectos fundamentais da operacionalidade logística 

do Exército. Os fardamentos poderiam ser confeccionados de forma uniforme e 

de acordo com os regulamentos, era mais fácil controlar os padrões de tecidos 

usados, era possível controlar com eficácia os fornecimentos aos regimentos, 

assim como os materiais vindos de Inglaterra. E tudo que fosse feito noutros 

pontos do país, seria com o controle directo do Arsenal. 

Estas iniciativas de D. Miguel Pereira Forjaz encontraram uma forte resistência 

inicial de Beresford, que continuamente alegava que os seus registos, os do 

Arsenal de Lisboa e os do Arsenal do Porto não batiam certo e que não haveria 

hipóteses de ter documentos exactos sobre o que havia sido produzido e 

distribuído, tanto em materiais nacionais como britânicos. Demais, 
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acrescentava que as condições de trabalho no Arsenal eram caóticas e que 

existiriam tráficos de influências entre a administração do Arsenal e vários 

comandantes de unidades. No entanto acabaria por aceitar as propostas de 

Forjaz, apesar de colocar reservas e não perceber qual seria a pertinência de o 

Arsenal fornecer uniformes completos, em vez de só distribuir os panos e em 

que é que isso contribuiria para a gestão financeira do Arsenal. 

Com a implementação das reformas do Arsenal, Beresford pretendeu impor 

uma data para que o Exército Português estivesse totalmente uniformizado e 

equipado. Para isso, foi elaborado um plano, da autoria de D. Miguel Pereira 

Forjaz, em que os fornecimentos de uniformes seriam feitos em três períodos 

de seis meses, completando ciclos de dezoito meses. Tal implicava não só o 

fornecimento de novos fardamentos, mas também a substituição de antigos 

uniformes. Seria dada a prioridade às unidades que necessitassem de  ser 

uniformizadas de novo, estando à frente no primeiro ciclo de seis meses, 

enquanto as que já tinham fardamentos novos estariam no fim do ciclo. Esta 

gestão deveria ser centralizada e decidida por Beresford e Forjaz, deixando ao 

Quartel Mestre General a simples tarefa de retransmitir ao Intendente do 

Arsenal as necessidades do Exército. Beresford, mais uma vez, não concordou 

com esta proposta, já que pretendia que as unidades fossem equipadas de 

uma vez só. No entanto reconheceria que as condições não lhe permitiam essa 

pretensão e numa solução de compromisso com Forjaz, aceitou estabelecer 

um ciclo de dois períodos. Assim, as unidades que ainda precisavam de 

uniformes, seriam imediatamente atendidas e só seriam renovadas no final de 

1811. Os regimentos que já haviam recebido uniformes, voltariam a ter a 

renovação dos fardamentos no final de 1810 e depois no final de 1811.302 A 

questão que se levantava entre Beresford e D. Miguel Pereira Forjaz era a 

durabilidade dos uniformes e as consequências que tal trazia para a 

capacidade de substituição dos materiais já gastos. De notar que em 

campanha o ritmo de desgaste dos fardamentos é muito acelerado, sujeitos a 

todos os tipos de erosão. D. Miguel Pereira Forjaz esperava, inicialmente, que 

um uniforme durasse de dois anos a dezoito meses, mas Beresford fez ver, 

pela sua experiência com as tropas inglesas, que um uniforme em combate 

duraria de um ano a seis meses. D. Miguel Pereira Forjaz tentou um 
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expediente para fazer durar mais as casacas do uniforme, que foi forrar as 

mangas, uma das partes mais sujeitas a desgaste. No entanto os panos para 

os forros atrasaram-se e acabou por se autorizar o envio das casacas sem este 

reforço.303 

Beresford e D. Miguel Pereira Forjaz acabariam por chegar a acordo na 

centralização das decisões da distribuição dos fardamentos nas suas pessoas 

e que assim seria possível proceder às tão esperadas reformas do Arsenal. No 

entanto Beresford continuou a atacar a administração do Arsenal e o seu 

director, na altura, Manuel Ribeiro de Araújo, chegando a acusá-lo de traição e 

sendo este defendido por D. Miguel Pereira Forjaz, já que as investigações 

feitas à sua gestão não provaram quaisquer das acusações de Beresford. A 

situação seria criada pela forma como as ordens chegavam ao Arsenal e ao 

seu director, e não pela maneira como ele as fazia executar. D. Miguel Pereira 

Forjaz, no sentido de precaver futuros equívocos, proibiu o Quartel Mestre 

General de fazer requisições directamente ao Arsenal, tendo que ser 

canalizadas para ele próprio, que trataria do seu despacho imediato. Quaisquer 

dificuldades teriam que ser resolvidas entre Forjaz e Beresford. 

Com todas as dificuldades a serem resolvidas passo a passo em relação ao 

Arsenal, o Governo Português continuava a ter, em inícios de 1810, extensas 

carências em material de guerra e equipamentos essenciais ao exército. Os 

relatórios regimentais recebidos pelo governo não indicavam onde ou quando 

uma unidade havia recebido materiais e só reportavam ao ano de 1809. Isto 

chegava a provocar grandes concentrações de material em vários pontos de 

apoio logístico, já que não se sabia para que unidades se haviam de enviar. 

Mais uma vez se pressionou para que se fizessem inspecções rigorosas a 

todos os regimentos para que se pudesse aferir as reais condições em cada 

unidade, de forma a elaborar listas rigorosas e estabelecerem-se prioridades. 

Esta medida não se destinava a exceder os prazos combinados entre Forjaz e 

Beresford, mas tão somente a fornecer a cada regimento o necessário e 

estabilizar a sua posição na rotação de abastecimentos. Mas as resistências ao 

novo sistema continuavam a existir, já que o Quartel Mestre General persistia 

em prover requisições sem saber para que unidades se destinavam, apesar 
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das ordens rigorosas em que essas requisições só poderiam ser aprovadas 

pelo alto comando.304  

 

 

8.5 - Os materiais ingleses 

 

A primeira tentativa de distribuição de uniformes às tropas portuguesas, em 

meados de 1809, foi desastrosa. Os materiais tinham sido armazenados no 

Arsenal Real do Exército e cada regimento recebeu ordens para enviar um 

contingente para recolher o que lhes estava destinado. Rapidamente a situação 

se tornou caótica.305 Numerosos Tenentes Coronéis e Majores foram 

mandados pelos seus comandantes de unidade, confiados no estatuto dos 

seus enviados para se sobreporem a outros ou para acelerarem a conclusão 

das suas requisições. O Arsenal do Exército foi de tal forma assediado por 

oficiais superiores, que Beresford se viu obrigado a emitir uma Ordem do Dia, 

em 21 de Setembro de 1809, em que ninguém acima do posto de Tenente 

poderia ir ao Arsenal levantar requisições. As condições de funcionamento do 

Arsenal haviam, segundo Vichiness, chegado a um tal ponto de ruptura na 

capacidade de fornecimentos de materiais, a 24 de Setembro, que teve de 

parar.306 

Os problemas relativos ao fornecimento de uniformes ao Exército Português 

não passavam só pelo Arsenal. Os materiais enviados de Inglaterra vinham 

frequentemente com defeito ou eram de muito má qualidade. Pode-se dar 

como exemplo uma encomenda de 30000 calças para infantaria, que chegaram 

da Grã-Bretanha am Abril de 1810, das quais, 7500 haviam sido cortadas tão 

pequenas que tiveram de ser rejeitadas e mesmo as restantes tiveram que 

sofrer extensas alterações.307 As demoras, sobretudo na confecção, também 

se verificavam devido às peculiaridades dos uniformes do Exército Português, 

que simples na aparência, tinha um código cromático para as distinções 

regimentais, que por vezes os alfaiates tinham dificuldade em entender, devido 

a uma má divulgação do plano de uniformes de 1806. No que respeitava aos 
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regimentos de infantaria de linha e cavalaria, só havia quatro cores que 

jogavam em combinações entre a gola e os canhões das mangas (vermelho, 

branco, azul e amarelo), para os caçadores, a artilharia e engenharia 

acrescentava-se o preto. Os vivos amarelos, brancos e vermelhos distinguiam 

as divisões militares territoriais. Assim, nas fábricas inglesas isto provocava 

alguma confusão, e os primeiros 30000 uniformes fornecidos, vinham sem os 

vivos, o que não distinguia as divisões militares onde deviam ser distribuídos. O 

Arsenal teve que proceder rapidamente às alterações necessárias, que foi a 

separação dos materiais e o custoso trabalho de coser os vivos nos uniformes. 

As despesas aumentaram em materiais e trabalho e deram-se os inevitáveis 

atrasos. Para eliminar esses contratempos desnecessários, D. Miguel Pereira 

Forjaz propôs, novamente, que a Inglaterra só fornecesse os panos e linhas e o 

resto seria feito no Arsenal, em Lisboa. Para evitar despesas extras a Inglaterra 

forneceria a Portugal os fundos suficientes para a manufactura local dos 

fardamentos. Também se propôs uma alternativa para esta situação, tendo em 

conta que o Exército Português contava, nos inícios de 1810, com 36 024 

homens, dos quais 30 000 deveriam ser fardados, equipados e armados pela 

Inglaterra. D. Miguel Pereira Forjaz sugeriu que os custos adicionais de equipar 

os restantes 6024 soldados poderiam ser assumidos pela Inglaterra, baseando-

se nos valores alternativos ao facto de ter que pagar as manufacturas em 

Portugal.308 Desta vez Beresford apoiou totalmente esta medida, acreditando 

que se inspeccionassem devidamente os materiais fabricados em Inglaterra, 

implementando um sistema de controlo de qualidade, estes durariam mais 

tempo e tal seria mais económico para a Coroa Britânica. O governo, em 

Londres, concordou com esta iniciativa de início, mas como havia aumentado 

os subsídios a Portugal, decidiu manter tudo como estava, incluindo os 

fornecimentos para somente 30000 homens, deixando o resto a cargo do 

governo português. Em Novembro de 1810, o governo inglês ainda estava na 

dúvida se havia ou não de uniformizar a totalidade do Exército Português e no 

início de 1811 a Inglaterra continuou a fornecer os materiais para 30000 

homens, num valor estimado em 2000000 de Libras.309 
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As estimativas relativas aos fornecimentos de fardamentos às tropas 

portuguesas podem ser vistas nesta relação de artigos de vestuário e 

equipamento que seriam fornecidos ao Exército Português pelo Governo 

Britânico, sendo apresentados os valores previstos para os anos de 1809 e 

1810, de acordo com documentação do War Office.310 

 

Ano de 1809 / total de 20000 homens 

Casacos (para durar até ao Verão de 1801) 20000 

Coletes com mangas (para durar até ao Verão de 1801) 20000 

Calças (para durar até ao Verão de 1801) 20000 

Camisas 40000 

Pares de meias 40000 

Pares de sapatos 40000 

Pares de solas e saltos 40000 

Pares de polainas 20000 

Ano de 1810 / total de 30000 homens 

Casacos (para durar até ao Verão de 1811) 10000 

Coletes com mangas (para durar até ao Verão de 1811) 10000 

Calças (para durar até ao Verão de 1811) 10000 

Casacos (Verão de 1810 ao Natal de 1811) 20000 

Coletes com mangas (Verão de 1810 ao Natal de 1811) 20000 

Calças (Verão de 1810 ao Natal de 1811) 20000 

Camisas 60000 

Pares de meias 60000 

Pares de sapatos 60000 

Pares de solas e saltos 60000 

Pares de polainas 30000 

 

Beresford escrevia para Wellington, em 1 de Fevereiro de 1811, afirmando que 

os artigos fornecidos em 1810 haviam sido imediatamente distribuídos às 

tropas portuguesas, não tendo ficado materiais de reserva nos Arsenais de 

Lisboa e Porto. Também referia que não havia reservas de pederneiras e 

munições, assim como pólvora disponível nos armazéns portugueses.  

Assim, Beresford incluiu no documento uma série de relações do armamento e 

equipamento fornecidos a Portugal, que haviam sido solicitadas pelo Ministro 

Liverpool e que também foram  enviadas ao Governo Português no final de 
                                                 
310TNA WO 1240/ 355. 
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1810.311 Não foram incluídas as totalidades de mochilas ou cobertores nestas 

relações  mas segundo o Marechal poderia haver necessidade de 15000 a 

20000 destes artigos para as tropas da linha. O fardamento também não era 

incluído, pois as quantidades necessárias seriam fornecidas pela Inglaterra, em 

períodos regulares durante as campanhas. 312 

 

Relação nº1  - Relação de armamento, munições e equipamentos que foram 

requisitados pelo Governo Português a Inglaterra durante o ano de 1810:313 

 

31200 mosquetes ingleses com baionetas e sabres314 

2600 pistolas inglesas 

2600 espadas 

6000 pistolas de diversos calibres para cavalaria 

34389 mochilas inglesas para infantaria 

2138 mochilas inglesas para caçadores 

1208 mochilas inglesas para infantaria 

2095 mochilas inglesas para caçadores 

36820 correias novas inglesas com patrona 

3326 correias para mochilas de infantaria 

29614 correias para baionetas 

27189 correias novas para espingarda  

1600 correias de couro para espadas de cavalaria 

380000 pederneiras inglesas 

9184 balas para mosquetes ingleses 

80 mochilas de infantaria que necessitam de reparação 

310 mochilas de caçadores que necessitam de reparação  

4 correias para mochilas que necessitam de reparação 

423 correias para baionetas que necessitam de reparação 

2122 bandoleiras para espingardasque necessitam de reparação 

76 mochilas para infantaria que necessitam de reparação 

155 correias para baionetas que necessitam de reparação     

150 cordas para espingardas de pederneiras que necessitam de reparação 

5000 selas inglesas completas  

 

                                                 
311TNA WO 1248/161. 
312TNA WO 1248/273. 
313TNA WO 1248/159. 
314A referência a sabres neste documento dirá respeito aos que eram aplicados nas carabinas estriadas Baker. 
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Relação nº2  - Relação de armas, munições e equipamento a fornecer a 

Portugal durante o ano de 1811:315 

 

20000 mosquetes 

20000 mochilas e correias 

20000 correias para baionetas 

20000 bandoleiras para espingarda 

 

Relação nº3   - Número de armas enviadas de Inglaterra para equipar o 

Exército Português, conforme carta de resposta de Manuel Pereira Forjaz, 

Ministro da Guerra ao Gabinete de Comando do Exército Britânico em Portugal, 

no final do ano de 1809:316 

 

Mosquetes – 51703 

Baionetas – 73763 

Chifarotes317 – 33973 

Espadas – 2134 

Cartucheiras – 26000 

Pistolas – 13176 

 

Relação nº4   - Número de armas recebidas no Arsenal Real do Exército, em 

finais de 1809: 

 

Armamento Mosquetes Baionetas Pistolas Espadas 

Infantaria 5000 5000   

Milícia 15000 15000   

Cavalaria   8000 4000 

Total 20000 20000 8000 4000 

 

Relação nº5   - Relação do armamento necessário para se armar todo o 

Exército Português318, em conformidade com o Decreto Plano de 14 de 

Outubro de 1809:319 

 

                                                 
315TNA WO 1248/160. 
316TNA WO 1849/364. 
317Terçados. 
318No que respeitava às tropas de 1ª linha e parte dos regimentos de milícias, tendo em conta que se deveriam manter em serviço as 
armas que não foram destruídas pelos Franceses, muitas delas chegadas de Inglaterra entre 1796 e 1800. 
319TNA WO 1849/392. 
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Espingardas – 60000 

Baionetas - 70000 

Chifarotes - 35000 

Pistolas - 14000 

Cartucheiras - 50000 

Espadas -  2000 

 

No que respeitava aos uniformes, em correspondência enviada para o Foreign 

Office, a 29 de Maio de 1810, Wellington referia que as tropas portuguesas 

tinham direito ao vestuário e fardamentos, em paridade com que sucedia com 

as tropas inglesas. Só no caso de excederem os limites impostos pela 

Regência para as dotações individuais dos soldados, é que estes teriam de 

pagar os artigos danificados ou em falta:320 

 

Celorico, 29 de Maio de 1810321 

Exmo. Sr.  

 

Tive a honra de receber a carta de V. Exa. de 4 de Maio.  

V. Exa irá constatar na carta enviada à minha pessoa pelo Marshal Beresford em 24 de Maio e 

os seus anexos de 28 de Março, que as tropas portuguesas têm direito a algumas peças de 

vestuário e equipamento conforme especificado em determinados parágrafos. 

As tropas não devem pagar por estes artigos, assim como as tropas britânicas também não 

têm que pagar, de acordo com o regulamento de Sua Majestade.  

Se as tropas portuguesas requisitarem estes artigos excedendo os limites decretados pelo 

governo português, então devem pagar, assim como se sucede com as tropas britânicas que 

requisitam artigos acima do limite regulado por Sua Majestade, para a sua subsistência diária. 

As acções tomadas por V. Exa. para subsidiar o grupo de tropas portuguesas foram anteriores 

à minha nomeação para o comando, mencionada nos ofícios enviados do Ministro de Lisboa 

ou do Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros.  

Compreendo, todavia, que tivera sido acordado que estes artigos, em determinadas 

quantidades, seriam subsidiadas por Sua Majestade, sendo fornecidas pela Inglaterra; em 

anexo transcrevo a afirmação de Sua Majestade que evidencia este compromisso. Todo o 

vestuário e equipamento fornecido para Portugal, além das quantidades reguladas, devem ser 

cobradas ao Governo de Portugal. Estes artigos serão depois enviados para as tropas em 

campanha em Portugal. Este compromisso encontra-se de acordo com os regulamentos do 

governo.  

 

                                                 
320TNA WO 1240/341. 
321TNA WO 1240/342. 
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O seu mais obediente servo 

Wellington 

 

29 de Maio de 1810 

 

Escrevendo de Almeida em 27 de Junho de 1810, Wellington enviou um ofício 

para o Ministro Liverpool, solicitando o envio de 2000 barris de pólvora para 

Sagres, em complemento a um pedido anterior de materiais para fardamento 

para serem confeccionados em Portugal, traduzidas em três relações 

pormenorizadas sobre as quantidades de materiais necessários para este 

objectivo. 322 

Uma quarta relação desta série de documentos diz respeito aos materiais que 

o Governo Português teria que fornecer para complementar e completar os 

fardamentos que iriam ser confeccionados com artigos ingleses. Assim 

podemos verificar que os uniformes de Exército Português, em meados de 

1810, teriam sido feitos em Portugal com o cruzamento de material proveniente 

de Inglaterra e com confecção das indústrias ou armazéns nacionais. 

A última relação demonstrava o número de tropas portuguesas uniformizadas 

neste período, no que diz respeito aos 24 Regimentos de Infantaria, sendo que 

os números presentes referem a distribuição de fardamentos pelas patentes de 

sargentos e praças.323 

Na relação abaixo descrita, enumeravam-se os materiais necessários para o 

fardamento de tropas de infantaria, segundo as estimativas para o que gastaria 

na confecção de um uniforme.324 

 

Relação Nº1 

Tecido azul escuro para fardas - 1 17/24 côvados 

Tecido azul escuro para colarinhos – 1/12 côvados 

Tecido azul escuro para punhos – 1/12 côvados 

Tecido azul escuro para bainha - 1/8 côvados 
Tecido branco para colete com mangas - 1 ½ côvados 

Tecido azul escuro para calças -  1 2/3 côvados 

Tecido preto para polainas – 5/8 côvados 

Sarja para mochilas - 3 1/6 côvados 

                                                 
322TNA WO 1258/200. 
323O fardamento para os oficiais seria feito particularmente em alfaiates da confiança dos mesmos. 
324TNA WO 1258/201. 



 158

Sarja para capas de forragem – 3/4 côvados 

Linha para mochilas, coletes e calças - 3 varas 

Linha para rematar colarinhos - 1/16 côvados 

Tecido colorido para casas dos botões - 3 ½ varas 

Lona Russa ou Linho grosso para calças brancas - 2 ½ varas 

Botões para mochilas - 24 

Botões para coletes - 11 

Botões para calças - 9 

Artigos em falta para completar o fardamento 

Meias pequenas – 1 par 

Roupa interior – 5 pares 

Sapatos – 2 pares 

Solas e tacões - 2 

Bonés 

Gravata 

Laço para chapéu 

Penacho 

 

Na relação nº2, eram extrapolados os materiais necessários para fardamento 

de 30000 tropas de infantaria, a serem fornecidos pela Inglaterra, dentro dos 

planos iniciais de Wellington, e em que os remanescentes seriam assumidos 

pelo Governo Português.325 

 

Relação Nº2 

Tecido azul escuro para fardas – 51250 côvados 

Tecido azul escuro para colarinhos – 12000 côvados 

Tecido azul escuro para punhos – 2500 côvados 

Tecido azul escuro para bainhas – 3750 côvados 

Tecido branco para coletes com mangas – 45000 côvados 

Tecido azul escuro para calças – 50000 côvados 

Tecido preto para polainas – 18750 côvados 

Sarja para mochilas – 95000 côvados 

Sarja para capas de forragem -  22500 côvados 

Linho para mochilas, coletes e calças –90000 varas 

Linha para rematar colarinhos – 1875 varas 

Tecido colorido para casas de botões – 10500 côvados 

Lona Russa ou Linho grosso para calças brancas – 75000 varas 

                                                 
325TNA WO 1258/202. 
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Botões amarelos de metal para mochilas –720000 

Botões amarelos de metal para coletes – 330000 

Botões amarelos de metal para calças – 270000 

Artigos em falta para completar fardamento 

Meias curtas – 30000 pares 

Roupa interior – 60000 pares 

Sapatos – 60000 pares 

Solas e tacões – 60000 

Bonés – 30000 

Gravatas – 30000 

Laço para chapéu – 30000 

Penacho – 30000 

Barretinas de cabedal - 30000 

 

Em proposta alternativa seguia uma relação do principal material requisitado 

para fardamento de 24 regimentos de infantaria, que consistiam em 36.024 

homens que receberiam fardas, sendo propostos serem fornecidas, na 

totalidade, pela Inglaterra ao Governo Português.326 

 

Relação Nº3  

Tecido azul escuro para fardas para 24 regimentos – 61541 côvados 

Tecido azul escuro para colarinhos de 12 regimentos – 1501 côvados 

Tecido azul escuro para calças para 24 regimentos – 60040 côvados 

Tecido branco para coletes com mangas para 24 regimentos – 54036 côvados 

Tecido branco para bainhas de fardas para 8 regimentos – 1 501 côvados 

Tecido branco para punhos para 6 regimentos - 750 1/2 côvados 

Tecido branco para colarinhos para 3 regimentos - 375 ¼ côvados 

Tecido vermelho para bainhas de mochilas para 8 regimentos – 11 501 côvados 

Tecido vermelho para punhos para 6 regimentos - 750 ½ côvados 

Tecido vermelho para colarinhos para 3 regimentos - 375 ¼ côvados 

Tecido amarelo para bainhos de mochilas para 8 regimentos – 1501 côvados 

Tecido amarelo para punhos para 6 regimentos - 750 1/3 côvados 

Tecido amarelo para colarinhos para 3 regimentos - 375 ¼ côvados 

Tecido azul claro para punhos para 6 regimentos - 750 ½ côvados 

Tecido azul claro para colarinhos para 3 regimentos - 375 ¼ côvados 

Tecido preto para polainas para 24 regimentos – 22515 côvados 

Sarja vermelha para mochilas para 8 regimentos – 38025 1/3 côvados 

                                                 
326TNA WO 1258/203. 
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Sarja branca para mochilas para 8 regimentos – 38025 1 /3 côvados 

Sarja amarela para mochilas para 8 regimentos – 38025 1 /3 côvados 

Tecido azul escuro para capas de forragem para 24 regimentos – 27081 côvados 

Botões amarelos de metal para mochilas para 24 regimentos – 72 048 côvados 

Botões amarelos de metal para coletes com mangas – 33022 côvados 

Botões amarelos de metal para calças – 27018 côvados 

Linho grosso ou lona russa para calças brancas – 90060 côvados 

Linho para mochilas, coletes e calças para 24 regimentos – 108037 côvados 

Linho para colarinhos – 2251 côvados 

 

Segundo estes documentos, na relação nº3, os materiais para camisas, meias, 

sapatos, solas e tacões, bonés, penachos, laços para chapéu e barretinas327 

não foram  calculados, pois seriam artigos a ser enviados já montados e que 

foram propostos para serem fornecidos pela Inglaterra, juntamente com os 

restantes artigos mencionados nesta relação. 328 

Os materiais de acabamento como fiação e elementos decorativos dos 

uniformes seriam da responsabilidade do Governo Português conforme é 

demonstrado na relação de artigos diversos requisitados para fardamento de 

24 regimentos de infantaria.329 

 

Relação Nº4                               

Tecido colorido para as casas dos botões – 98501 côvados 

Cordas amarelas de seda para músicos de 24 regimentos - 1 080 varas 

Cordas brancas e azuis para os tambores de 8 regimentos – 896 varas 

Cordas azuis e amarelas para os tambores de 8 regimentos – 896 varas 

Cordas azuis e vermelhas para os tambores de 8 regimentos – 896 varas 

Cordas coloridas azul e amarelo para tambores de 8 regimentos – 880 varas 

Cordas coloridas azul e vermelho para tambores de 8 regimentos – 880 varas 

Cordas coloridas azul e branco para tambores de 8 regimentos – 880 varas 

Cordas amarelas estreitas para sargentos nos 24 regimentos  - 2160 varas 

Novelos de lã fiada azul e branca para granadeiros de 8 regimentos – 1184 varas 

Novelos de lã fiada azul e amarela para granadeiros de 8 regimentos – 1184 varas 

Novelos de lã fiada azul e vermelha para granadeiros de 8 regimentos – 1184 varas 

 

                                                 
327 Ver anexo, figura 36. 
328TNA WO 1258/205. 
329TNA WO 1258/209. 
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Para a despesa destes artigos, o Governo Português propôs o pagamento das 

despesas da produção, num total de 21000000 Réis, custo aplicável à relação 

N. 2 para a produção de 30000 fardas. 

Segundo o descrito no documento,  os cálculos relacionados com estes artigos 

destinados a 24 regimentos de infantaria estariam completos. A despesa total 

não incluiria as despesas que a Inglaterra teria que suportar, que seria de 

apenas 5/6 do total. 

 

Relação Nº5 330 

Sargentos e Praças  Relação de fardamento de um 

Regimento de Infantaria com a 

distribuição pelas patentes 

Total de tropas fardadas 

dos 24 Regimentos de 

Infantaria 

Mestre da Banda 1 24 
Banda 8 192 
Tambor principal 2 48 
Sargentos 2 48 
Furriéis 2 48 
Cabos de Esquadra 62 1488 
Praças 1424 34176 
N.º total dos que receberam 

fardamento 1501331 36024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
330TNA WO 1258/250 
331Excepto Oficiais. 
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Capítulo 9 – Contexto da indústria militar nacional ; os Arsenais 

de Lisboa e Porto 

 

Como referido, o eixo deste trabalho foi a análise da evolução do Exército 

Português na sua ligação às estruturas industriais de defesa, no período da 

Guerra Peninsular. Isto não seria possível sem o contributo de uma estrutura 

fundamental, o Arsenal Real do Exército e as dependências que com ele 

articulavam a produção de material de guerra e de material logístico, o Arsenal 

do Porto, de duração efémera e os Trens sedeados ao longo das Praças Fortes 

do território nacional e que irão ser gradualmente extintos nos finais do século 

XIX. 

No âmbito deste trabalho importa referir as reflexões que António José Telo faz 

no seu artigo publicado na Nova História Militar de Portugal.332 Para o autor a 

questão tecnológica é primordial para se entender uma larga parte do que 

respeita à evolução do Exército Português e das indústrias de defesa no século 

XIX e inícios do século XX. Como refere António José Telo, uma das lacunas 

que tem marcado a historiografia de carácter militar é a falta de informação 

técnica, fundamental para se entender as acções de determinada unidade 

militar ou conflito. O desenvolvimento da tecnologia, que corre paralelamente 

com a Revolução Industrial, coincidiu com a perda de poder de Portugal e com 

as conjunturas políticas que reflectem essa perda de poder.333 O século XIX, 

em termos globais, é um período em que o ritmo do desenvolvimento 

tecnológico e estrutural é paralelo com a evolução das mentalidades. Como 

afirma Telo, a industrialização é uma verdadeira “corrida à oportunidade 

global”, onde as vantagens estão todas do lado dos poderes que a iniciam e 

ocupam antes dos outros as posições vantajosas em termos planetários.334 

Assim existem alguns poderes que partem com atraso, como acontece com 

Portugal, e em muitos casos dificilmente conseguem recuperar esse atraso. A 

industrialização traria novas perspectivas a nível global, como novos 

posicionamentos estratégicos e imperiais. A corrida para África, nos finais do 

século XIX é feita pelas potências tecnológica e cientificamente avançadas, e 

                                                 
332Os Militares e a Inovação no Século XIX, 2004: 336-406. 
333Telo, 2004: 336. 
334Telo, 2004: 337. 
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não pelas que já só podem invocar direitos históricos de ocupação. A 

actividade militar é das que mais se vão relacionar com o fenómeno 

industrialista. O impacte da indústria dá-se na medida em que cada Estado 

acede ao poder global, às novidades tecnológicas e como encara ou 

implementa as suas estratégias e a sua política face aos seus contextos 

geográficos. Questiona-se se teria verificado uma revolução ou uma evolução 

no campo militar. Alguns autores sublinham os cortes bruscos, outros 

defendem mudanças permanentes na tecnologia e mentalidade militar. No 

entanto, Telo refere que a evolução militar é descontínua, geográfica e 

sectorialmente. No sentido geográfico, e neste período, era hábito os poderes 

europeus manterem o seu melhor armamento em serviço nas unidades 

metropolitanas e passar os materiais mais obsoletos para as forças coloniais. 

Tal era suficiente para controlar potenciais focos de rebelião ou levantamento 

de forças indígenas, cujo potencial militar era anterior ao da Revolução 

Industrial e assim assimétrico face aos exércitos coloniais. Em termos 

sectoriais, a evoluções são mais rápidas, mas não ocorrem paralelamente. Nos 

finais do século XIX e inícios do século XX o armamento ligeiro tinha alcançado 

um estado de aperfeiçoamento tal, que na prática se vai manter inalterado até 

à II Guerra Mundial, quando se introduzem e generalizam as novas 

espingardas de assalto semi-automáticas (como a M1 Garand norte-

americana). O mesmo sucede com a artilharia e com o material naval. No 

período que abrange as duas guerras mundiais surgem outros elementos, que 

irão inclusive desequilibrar os quadros tácticos dos exércitos modernos, como 

os blindados e a guerra aérea.335 Voltando ao século XIX, este regista 

evoluções contínuas, mas com períodos de curta duração, que trazem 

alterações à actividade militar, como por exemplo a obtenção de aços baratos, 

a introdução de novos explosivos (por exemplo: a pólvora sem fumo), mercê de 

novos desenvolvimentos da indústria química, a automatização dos sistemas 

de repetição do armamento ligeiro ou a mecanização dos transportes militares. 

É de referir, segundo este autor, que a inovação pode não andar paralela à 

técnica, sendo essa inovação mais ligada às mentalidades e à sociedade.336 

Considerando a idade contemporânea (séculos XIX e XX) António José Telo 

                                                 
335Telo, 2004: 338. 
336Telo, 2004: 339. 
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defende seis vagas de inovação militares, num âmbito global e para o caso 

português, no contexto do nosso trabalho, são atribuíveis três vagas de 

inovação tecnológica para o século XIX, em que o Exército irá sofrer muitas 

modificações, desde a Guerra Peninsular e até às vésperas da I Grande 

Guerra, já no século XX. Num sentido geral, a primeira vaga corresponde às 

Guerras Napoleónicas (1792-1815). Não apresentando inovações tecnológicas 

(o armamento é basicamente o mesmo que havia na Guerra dos Sete Anos), 

caracteriza-se pelo novo conceito da nação em armas e por um confronto 

conceptual entre exércitos pequenos e profissionais e vastos exércitos de 

conscritos, usando-se pela primeira vez a guerra total, que entre muitas coisas 

implicava a ruína económica do adversário, como por exemplo pretendia o 

Bloqueio Continental feito à Inglaterra por Napoleão. A Revolução Industrial, já 

entrada neste período, veio trazer algo de muito importante que foi a 

padronização geral dos vários tipos de armamento, pois os pequenos exércitos 

dos séculos XVII e XVIII e que se mediam no máximo pelas dezenas de milhar, 

passam no período napoleónico para as centenas de milhar (400 000 franceses 

invadiram a Rússia em 1812), obrigando ao fabrico em massa de milhões de 

mosquetes, milhares de peças de artilharia e outros tantos milhões de 

munições de todas as espécies. A isto somava-se o fabrico de iguais números 

de uniformes e correspondentes equipamentos, mais os inúmeros artigos que 

compunham as várias Armas de um vasto exército. Tal obrigou a um rápido 

desenvolvimento dos sistemas manufactureiros e consequente 

aperfeiçoamento da maquinaria industrial (fosse dos arsenais, fosse das 

fábricas civis com contratos militares). A máquina a vapor entra na indústria 

militar nos inícios do século XIX, já com uma evolução prévia nos sectores 

fabris têxteis e mineiros. Em termos tecnológicos, o armamento evoluiu pouco, 

a não ser a introdução dos raiamentos em alguns modelos de espingarda de 

infantaria, destinadas a unidades de atiradores especiais (a Rifle Brigade 

Inglesa ou os Batalhões de Caçadores portugueses), novos tipos de munições 

de artilharia como as granadas de fragmentação schrapnel, a adaptação de 

fechos de sílex próprios para artilharia ou o surgimento de uma invenção, que 

militarmente só terá significado a partir de 1830, que era o fecho de 

percussão.337 A segunda vaga de inovação assume um carácter técnico, 
                                                 
337Telo, 2004: 340. 
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consequencial do pleno desenvolvimento da Revolução Industrial. Embora 

algumas das inovações viessem já das guerras napoleónicas, a sua introdução 

e generalização só se verifica nas décadas de 1830 e 1840, como é o caso das 

armas de percussão, o estriamento eficaz dos canos e correspondentes 

munições ou o surgimento de sistemas de retrocarga. Estas inovações já 

existiam como modelos experimentais, mas só seriam viáveis se distribuídos 

em massa pelos grandes exércitos de cidadãos, o que para tal implicava uma 

eficaz mecanização das indústrias militares ou contratadas. A terceira vaga vai 

corresponder a um período que se estende desde 1860 até ao final do século 

XIX e em termos técnicos estaria enquadrada numa 2ª Revolução Industrial, 

conforme refere o autor. É neste período que se torna possível obter aço barato 

(fundamental para o armamento ligeiro e para a artilharia), fruto do 

aperfeiçoamento da indústria metarlúgica. As armas ligeiras desenvolvem-se 

rapidamente para sistemas de carregamento pela culatra, com maiores 

velocidades de boca e surgem os sistemas de repetição, primeiro mecânicos e 

depois por gás. A artilharia introduz novos sistemas de retrocarga, raiamento, 

munições e propelentes que lhe aumentam o alcance e a letalidade. O próprio 

conceito de guerra atinge novos patamares com as nações e potências 

industriais a terem a capacidade de esmagar o adversário em conflitos 

prolongados e com a capacidade de o anular politica e economicamente. A 

transição para a quarta vaga entra no século XX e caracteriza-se pela 

motorização e a introdução de novos compostos químicos. A quinta e sexta 

vagas articulam-se com a anterior no desenvolvimento dos novos materiais, 

como carros de combate, aviões, submarinos, até chegarmos às altas 

tecnologias actuais.338 Portugal é fortemente atingido pela primeira vaga, dada 

a sua participação nas Guerras Napoleónicas e, segundo António José Telo, o 

país seguirá um ritmo de inovação semelhante ao da Inglaterra, sobretudo 

após 1808, quando os britânicos assumem a reorganização do exército 

português e em última análise o seu comando. Embora sem significarem 

grandes alterações tecnológicas, o exército português tornou-se uma máquina 

de guerra eficaz, mobilizando 10% da população em estado de pegar em 

armas, renovou o seu quadro de oficiais e parte da sua estrutura mental em 

termos de defesa e operacionalidade. O exército que iria dividir-se nas guerras 
                                                 
338Telo, 2004: 340-341. 
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civis estava criado, num país que perdeu projecção internacional com a 

independência do Brasil, e todo o potencial militar iria ser usado em conflitos 

internos, por vezes de alta intensidade339. A segunda vaga de inovação militar 

em Portugal pode relacionar-se com as tentativas de relançamento industrial 

nacional que caracterizaram, sobretudo, os ministérios fontistas da 

Regeneração. No entanto, após a Guerra Peninsular e as guerras civis, os 

arsenais nacionais, em especial o Arsenal Real do Exército, estariam num 

estado de funcionamento deficiente e inaptos a responder aos novos desafios 

da inovação tecnológica, sobretudo porque os batalhões de artífices do Arsenal 

se dedicavam mais à política do que à sua vocação fabril. A modernização do 

Arsenal e das suas dependências territoriais só arrancam com a Regeneração, 

e com a direcção do Barão do Monte Pedral vão-se introduzir novos estruturas 

oficinais e novos processos de fabrico, que resultariam na capacidade de abrir 

estrias no armamento ligeiro e pesado e de adaptar o armamento aos sistemas 

de retrocarga. O Arsenal Real do Exército, em 1835-1836 contava 18 oficinas, 

empregando-se 16 mestres, 21 aparelhadores, 545 operários, 89 aprendizes e 

24 serventes, um número muito mais reduzido do que durante a Guerra 

Peninsular. Neste período o Arsenal consegue laborar em termos técnicos 

actualizados, mas a perder rapidamente a pouca eficácia de que ainda 

dispunha, face às transformações tecnológicas que se verificavam no resto da 

Europa, com a adopção dos sistemas de percussão para as armas ligeiras. 

António José Telo cita o caso da fundição de 22 peças de artilharia, entre 1834 

e 1836 que ficaram com as almas defeituosas, portanto inúteis.340 

 

 

9.1 – O Arsenal Real do Exército, uma unidade fabri l 

 

Para além do armamento ligeiro e pesado o Arsenal fabricava ou coordenava o 

fabrico de todo o equipamento que caracterizava o soldado da época, 

uniformes, botões, barretinas, bonés, capacetes, polainas, sapatos, botas, 

roupa interior, suspensórios, cintos, talabartes, boldriés, patronas, bainhas de 

espada e baioneta, tendas, selas, xabraques, materiais de madeira, ferro, 

                                                 
339Telo, 2004: 357. 
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bronze e latão e todo uma ampla variedade de produtos transformados cujas 

matérias primas chegavam às muitas oficinas do Arsenal, vindas de outras 

fábricas do país, como os lanifícios das Beiras e Alentejo, sobretudo com os 

contratos firmados com os produtores de lanifícios da Covilhã, do Fundão e de 

Portalegre. Na prática o Arsenal Real do Exército era uma das maiores 

unidades militares e fabris do país, que embora com uma maioria dos já 

referidos empregados civis, viria a ter uma unidade própria, que era a 

Companhia de Artífices do Arsenal Real do Exército, criada em 1803, mas que 

surge com os seus uniformes definitivos no Plano de Uniformes de 19 de Maio 

de 1806.  Foi esta Companhia criada pelo Decreto de 7 de Agosto de 1803 

para ser integrada no Arsenal Real do Exército, com o intuito de organizar ou 

reunir as Companhias de Artífices dos quatro antigos Regimentos de Artilharia 

e que por regra geral se encontravam destacados no Arsenal, tendo essas 

companhias sido extintas precisamente no ano da criação da Companhia de 

Artífices do Arsenal Real do Exército. Foram escolhidos para comporem a 

Companhia setenta e cinco Soldados com as profissões de: ferreiro, forjador, 

oficiais de lima, carpinteiro de machado e de obra branca, segeiro, funileiro, 

torneiro de madeira, tanoeiro, etc. Para além dos setenta e cinco soldados 

Artífices, também eram Artífices todos os Sargentos com excepção para o 

Furriel. Tal não implicava que este contingente fosse uma força de segurança 

operacional, pois num ofício de Carlos António Napion, de 6 de Agosto de 

1807, é referido o facto de o Arsenal Real do Exército se achar dividido em 

muitos edifícios e cada um deles ter pelo menos mais de duas portas, por onde 

tinham acesso os operários, os materiais e os géneros consumidos na 

produção e em que fazia reparo de que esses acessos não se achavam 

devidamente guarnecidos, dada a natureza do que lá se fabricava e trabalhava. 

Apesar de mencionar a presença de porteiros, Napion realçava a necessidade 

de colocar militares no controlo dos acessos para garantir a segurança das 

áreas. Na prática o que este ofício deixa transparecer é que os edifícios do 

Arsenal Real do Exército não tinham controlo de entradas e saídas, nem 

escalas de serviços das guardas, tais como nas unidades militares e assim o 

que Napion sugeria era que se estabelecesse uma guarda semelhante às dos 

quartéis dos Regimentos de Linha, com oficiais de dia e guarda armada.341  
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O fabrico e prova dos canos, de ferro, na Fundição de Baixo e em Stª Clara, 

era levado a cabo pelos espingardeiros, designados de lima, forja e malho e 

sobre o seu trabalho pendia a responsabilidade de produzirem canos de 

qualidade para as armas de fogo, tendo em conta que cada cano teria que ser 

testado de forma a avaliar a sua resistência ao uso prolongado a às duras 

condições de combate. Aos espingardeiros era também atribuída a 

responsabilidade de testar canos importados do estrangeiro, ou mesmo as 

armas completas, com o objectivo de comprovar a fiabilidade dos materiais e a 

qualidade de construção do armamento. Os canos provados eram 

obrigatoriamente puncionados com a marca do Arsenal, para comprovar que 

estavam aptos a ser montados nas coronhas e aplicadas as guarnições e 

fecharias. As armas ficavam completas com a aplicação das bandoleiras de 

couro e a atribuição das respectivas baionetas e bainhas. As coronhas das 

armas, tanto espingardas, carabinas e pistolas, eram feitas pelos coronheiros, 

que tal como os espingardeiros eram ofícios que também se encontravam 

representados nas próprias unidades militares que contavam com este tipo de 

artífices para a manutenção regimental do armamento.  

 

 

9.2 – A importação de armamento ligeiro – o Caso Al emão 

 

Apesar do extenso número de mestres espingardeiros no Arsenal Real do 

Exército, alguma documentação do Arquivo Histórico Militar demonstra que as 

dependências do Arsenal responsáveis pelo armamento ligeiro não possuiriam 

capacidade para fabricar e prover a totalidade dos efectivos das tropas de 1ª 

linha, as Milícias e as Ordenanças. Tal pode ser demonstrado pela análise de 

um contrato de aquisição de armas a um fabricante alemão da zona da 

Turíngia, transcrito num documento, de 11 de Setembro de 1802, e relativo à 

aquisição de 30000 espingardas ao fabricante Heinrich Anschutz, de Suhl, no 

Henneberg, naquilo que viria a ser um longo processo com vários 

intervenientes, entre os quais o legado português em Berlim, Silvestre Pinheiro 

Ferreira, que actuava sob as ordens de António Araújo de Azevedo, Conde da 

Barca e Ministro do Príncipe Regente D. João. Uma comissão ao serviço do 

Príncipe Regente, entregue ao já referido negociante de armas Heinrich 
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Anschutz, ficaria autorizada para a aquisição de espingardas para uso no 

Exército Português, ao preço de 6 Risedaller e 20 Groschen cada uma. As 

espingardas seriam de calibre e proporções semelhantes aos modelos 

ingleses, à excepção das baionetas que, conservando o peso da congénere 

britânica, seriam mais longas algumas polegadas (não especificadas no texto). 

Cada espingarda seria acompanhada por um sacatrapos e cada centena de 

espingardas traria um molde para fundir 12 balas em simultâneo. O negociante 

Heinrich Anschutz ficaria obrigado a fornecer mensalmente 1250 espingardas 

completas, isentas de taxas de transportes e alfândegas ao serem carregadas 

no porto de Hamburgo com os respectivos custos de transportes a ficarem a 

cargo do negociante alemão. No documento era referido que os canos das 

espingardas, apesar de já virem provados de Suhl, conforme os regulamentos, 

seriam de novos analisados no Real Arsenal do Exército, através do processo 

de disparo de uma bala de chumbo do calibre da arma e uma carga de pólvora 

de guerra do peso da bala. Os canos gastos ou danificados seriam substituídos 

por outros à responsabilidade da Heinrich Anschutz Companie, que poderia 

nomear quem fosse necessário para assistir às provas em Lisboa. O 

pagamento seria feito mediante a entrega dos lotes de 1250 espingardas, o 

que incluía um adiantamento do pagamento das primeiras 1250 armas, no 

valor de 7750 Risedaller e que corresponderiam ao último pagamento do 

contracto, este que deveria chegar a um valor total de 186000 Risedaller de 

prata. Os pagamentos seriam feitos em Hamburgo, ao ritmo de entrega dos 

lotes das espingardas e nos casos em que a quantidade de armas 

ultrapassasse o lote, seria feito o acerto de contas por inteiro, tarefa a cargo de 

banqueiros alemães, comissionados pelo governo português. O negociante 

Heinrich Anschutz, no final do documento, declarava que garantia, pelos seus 

bens, de que cumpriria todas as obrigações do contrato.342 Carlos António 

Napion, Inspector do Arsenal Real do Exército, em ofício de 24 de Março de 

1803, escrevia para D. Rodrigo de Sousa Coutinho, Conde de Linhares e 

Presidente do Real Erário, sobre os resultados da negociação para a aquisição 

das 30000 espingardas ao negociante Heinrich Anschutz, e em que se fazia 

menção a um relatório em anexo, e datado de 18 de Janeiro de 1803, este 

referindo-se a ordens de pagamento dadas a João Schuback, um dos 
                                                 
342AHM DIV 1-13-14-23 m0001/2/3. 
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banqueiros comissionados em Hamburgo, do que seriam os primeiros lotes de 

espingardas a serem enviados para Portugal a partir daquele porto. No 

documento em anexo ao ofício, Napion dava conta da troca de 

correspondência com o agente financeiro de Hamburgo, João Schuback, 

relativa aos pagamentos do armamento a ser enviado para Portugal e sobre 

quais as melhores moedas a serem utilizadas em alternativa ao Risedaller, 

constante no contrato celebrado com a Heinrich Anschutz Companie, pelo que 

aparentava ser uma questão de câmbios. Para além das questões monetárias, 

foram apontados problemas com o fabrico das armas, nomeadamente o 

exagerado tamanho das platinas onde assentavam as fecharias de pederneira 

das espingardas e as guarnições, mais espessas do que nos modelos ingleses, 

o que significava o não cumprimento do contrato de fabrico, que se 

comprometia a respeitar em termos de dimensões e calibre o que fora 

solicitado no ano de 1802.343 Em Abril de 1803, Carlos António Napion voltava 

a enviar um ofício a D. João de Almeida de Mello e Castro, Secretário de 

Estado dos Negócios Estrangeiros, em que se referiam negociações paralelas 

para a aquisição de espingardas noutros locais da Prússia, em Dresden ou 

mesmo à Inglaterra, mas em que Napion dá conta de que aquelas armas 

seriam mais caras do que as já contratadas com Heinrich Anschutz. No entanto 

pode-se constatar que as espingardas a vir de Suhl ainda não estariam prontas 

e que havia que forçar ao cumprimento das encomendas.344 A leitura destes 

ofícios permite reflectir sobre a verdadeira capacidade do Arsenal Real do 

Exército em fabricar armas ligeiras em número suficiente para o Exército, 

sobretudo nos anos imediatos à Campanha de 1801 e pouco antes da primeira 

invasão francesa, obrigando à importação de armamento, neste caso da 

Alemanha. Este foi um processo longo e infrutífero já que nunca chegaram a vir 

a totalidade das armas para Portugal, dado que o Henneberg, na Turíngia, foi 

invadido por tropas francesas em 1805, paralisando a produção de armas na 

zona. Nada na documentação refere o porquê de se irem importar armas da 

Alemanha, em vez de se recorrer ao mercado armeiro britânico, cujo último 

fornecimento de armas a Portugal tinha sido entre 1796 e 1800, em 

quantidades apreciáveis.  

                                                 
343AHM DIV 1–13–02 –13 m0053/55. 
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9.3 - As indústrias convergentes aos Arsenais  

 

Nesta abordagem pretendemos exemplificar sinteticamente dois casos de 

indústrias ligadas à actividade dos Arsenais do Exército, os lanifícios e as 

fundições. No primeiro caso, as indústrias têxteis nacionais eram fundamentais 

para assegurar o vestuário e fardamento das tropas do Exército Português, 

uma tarefa exigente, dado estes materiais, como já referido em capítulo 

anterior, serem vulneráveis a vários tipos de desgaste. Estas condições 

obrigavam a uma reposição constante por parte das oficinas de vestuário dos 

Arsenais, assim como dos armazéns regimentais, sendo necessário manter um 

fluxo de têxteis suficiente para prover estas solicitações. Com a Guerra 

Peninsular, e com as invasões francesas em solo nacional, as indústrias de 

lanifícios vão sofrer retrocessos laborais e produtivos, o que vai ocasionar a 

quebra significativa do fornecimento de materiais aos Arsenais. No segundo 

caso, as fundições que trabalhavam em contrato com o Arsenal Real do 

Exército, também eram extremamente importantes para o fabrico de projécteis 

de armas ligeiras e de artilharia que depois seriam aplicados no fabrico das 

munições para espingardas, carabinas, pistolas e para cargas de peças de 

artilharia, para o que concorria igualmente a produção de pólvora levada a 

cabo em vários pontos do país, mas com particular destaque para a Real 

Fábrica de Pólvora de Barcarena, nos arredores de Lisboa. 

 

 

9.3.1- As indústrias de lanifícios e os fardamentos  para o Exército 

 

No trabalho de Luís Madureira,345 é importante referir a abordagem que faz às 

questões ligadas às encomendas de fardamentos para o exército. Em 1759, a 

Covilhã e locais adjacentes irão beneficiar do alvará régio de 11 de Agosto, em 

que havia sido criada a Junta da Administração das Fábricas e cuja 

responsabilidade era a de supervisionar as encomendas de uniformes para o 

Exército. Segundo Madureira, os fabricantes envolvidos na confecção de 

fardamentos estavam dispersos pelo território e a referida Junta deveria 
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promover incentivos, sobretudo na forma de créditos, junto dos fabricantes para 

este tipo de negócio, que pela sua natureza era de grande amplitude. Esta 

medida tinha uma intenção clara de incentivar a substituição de importações e 

ao mesmo tempo funcionar com o objectivo de fomentar as estruturas 

industriais, promovendo o reforço dos meios de subsistência das fábricas e 

oficinas e neste caso centralizar a produção em companhias dotadas da 

exclusividade produtiva.346 Serão assim os casos da Covilhã, de Portalegre e 

mais tarde do Fundão, com os contratos de panos e fardas para o Exército. No 

entanto, a responsabilidade de fornecer os têxteis necessários para os 

fardamentos envolvia um grande investimento, já que eram exigidas 

quantidades que permitissem vestir e repor os desgastes de milhares de 

homens, tanto nos regimentos regulares como nos terços auxiliares e 

parcialmente nas ordenanças (mais tarde, a partir de 1797, os terços auxiliares 

passaram a regimentos de milícias). Não se tratava somente das lãs grossas 

das fardas e pantalonas, mas também as baetas, baetilhas, serafinas e outros 

tecidos usados nos uniformes, tantos nos forros como nas guarnições e 

aplicações. Também eram necessárias lãs e feltros para os chapéus e 

tricórnios e posteriormente para as barretinas. Face a esta exigência em 

termos de quantidade, qualquer contrato do Estado com uma companhia ou 

fábrica envolvia valores financeiros e matérias primas consideráveis, e que na 

maior parte dos casos se configuravam em monopólios. As fábricas tudo 

faziam para manter esta relação com o Estado, pela segurança que oferecia 

em termos de concorrência e proteccionismo. Esta situação vai ser alterada 

pela Guerra Peninsular, já que as invasões vão afectar profundamente este 

sector produtivo e os ingleses, já associados ao Governo e ao Exército 

Portugueses, chegarão a exportar consideráveis quantidades de panos e 

uniformes para Portugal, inclusive fardamentos de recurso, descaracterizados 

em termos de identificação regimental no que René Chartrand cita como slop 

clothing.347 

Em termos técnicos, Nuno Madureira estabelece uma relação de géneros 

descritivos para o fornecimento de uniformes, articulando números que 

apontavam um volume de produção de 78529 metros de pano, que 
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corresponderiam a 66 teares e 400 fiadeiras. Anteriormente os tecelões 

encontravam-se numa crise produtiva, chegando inclusive a emigrar para 

Espanha, os teares estavam concentrados na Covilhã e nas suas cercanias, e 

a produção de qualidade ficava confinada a este espaço. Fora dele, a 

qualidade dos têxteis baixava, tanto pela deficiência de acabamentos como 

pela obsolescência dos teares usados.348 

Com o estabelecimento do contrato estatal do fardamento, as circunstâncias  

tinham que ser alteradas e os administradores régios começaram a coordenar 

a actividade dos vários fabricantes, adiantando-lhes dinheiro e recebendo como 

reembolso os panos, que depois enviavam para Lisboa (Arsenal Real do 

Exército) e para os aquartelamentos provinciais, o que pressupõe que os 

uniformes poderiam ser também confeccionados localmente e sem recorrer às 

oficinas de alfaiataria e casas da costura do Arsenal Real do Exército. As novas 

exigências contratuais levaram a que se introduzissem novas formas de 

organização, que iriam afectar as pequenas oficinas, mais vocacionadas para a 

produção doméstica e para o consumo de pequena escala, reflectido nas feiras 

e mercados locais. Temos assim um confronto entre as necessidades de uma 

economia de escala e as capacidades limitadas de um sistema doméstico. A 

articulação destes factores levava a um aumento de custos, sobretudo à 

margem da produção e do produto, tais como as despesas de transporte ou as 

deslocações do produto entre várias unidades produtivas até ao acabamento 

final, a que mais se poderia acrescer a necessidade de controlar a qualidade 

dos produtos feitos por trabalhadores independentes. As formas de estruturar 

este tipo de trabalho são importantes para avaliar em que medida é que os 

contratos do Exército com os fabricantes e artesãos têxteis eram importantes 

para o desenvolvimento económico e industrial. As encomendas, face aos 

aumentos dos custos marginais, vão gerar focos de contestação, já que o 

Estado, inicialmente, remete esses aumentos para os produtores, com os 

óbvios prejuízos que daí resultavam.  

Um dos aspectos mais complexos era o do fabrico por subcontratações, o que 

obrigava a tutela a uma fiscalização apertada a este tipo de produção, que 

ocasionava baixos índices de qualidade dos produtos e a propensão à fraude. 

Tal sucedia porque a fiscalização exercida era mínima e os fabricantes 
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independentes tentavam impor materiais de muito baixa qualidade, pelos 

custos de produtos de primeira categoria.349 Em termos de fardamentos isto era 

grave, porque um uniforme deveria ser resistente e durável, tanto 

materialmente como na aparência. Se os produtos enviados aos arsenais ou 

aos trens regimentais eram da mais baixa qualidade, fosse o pano ou fosse o 

seu tinto, o maior prejudicado era o soldado, que tinha que tentar poupar ao 

máximo o seu uniforme, correndo o risco se ter pagar do seu bolso um artigo 

que se degradava antes do prazo estipulado para a sua substituição. 

Madureira descreve os processos que levavam às fraudes neste sector de 

actividade, tidas como normais a certa altura, e que tinham como base a 

dissimulação da real aparência dos panos e a falsificação do peso das peças. 

Estas situações começavam ainda nas ovelhas por tosquiar, já que os pastores 

tinham processos de fazer aumentar muito mais o peso da lã bruta, sujando-a 

com a poeira levantada pela passagem dos rebanhos pelas estradas, 

verificando-se drásticos recuos no mesmo, depois de lavada. Conforme refere 

Luís Madureira, os coeficientes chegavam a uma diferença de 50% entre lã 

bruta e lã lavada. Em termos específicos o autor apontava que uma arroba de 

lã suja resultaria em 15 arráteis de lã lavada. As lãs alentejanas eram mais 

fiáveis do que as das Beiras, ou seja os produtores de Portalegre seriam mais 

confiáveis do que os da Covilhã, causando menos prejuízo ao Exército. Mas 

também é necessário referir-se que tal sucedia pela diferença das próprias lãs, 

sendo a alentejana de qualidade e fiação mais fina e assim menos vulnerável a 

alterações pouco honestas da sua natureza. A questão das fraudes com os 

panos é muito importante e de ocorrência crónica, pois já se verificava no 

século XVIII e o início do século XIX. Mais tarde a Revista Militar, editada a 

partir de 1849, irá dar conta, com alguma frequência, de processos menos 

claros na arrematação e no fornecimento de panos às tropas, ao longo deste 

século, apesar das sucessivas tentativas de se tentar controlar esta situação. 

Será interessante referir alguns dos processos usados para as fraudes, 

altamente lesivas para os interesses do Estado, segundo o que foi analisado 

por Nuno Luís Madureira.  

Se já na tosquia os pastores começavam a alterar as lãs, o processo 

continuava com os almocreves que levavam a matéria-prima para os 
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fabricantes. Estes adulteravam os velos ensacados com água, aumentando-

lhes ainda mais o peso, passando ao cardador que tinha que destrinçar as 

massas de velos, para serem fiados. Aqui já não se podia alterar o peso, mas o 

cardador aumentava os preços do seu trabalho, alegando que tinha que operar 

sobre materiais imperfeitos. Os fios eram remetidos às fiadeiras, que voltavam 

a alterar os volumes reais das maçarocas, injectando-lhes água. Os 

contratadores recebiam materiais frágeis e de má qualidade, que quando 

entravam nos teares eram de novo adulterados, porque os tecelões abriam 

demasiado as tramas para ter mais metros de tecido com menos lã. Daqui 

resultava um tecido ralo e muito pouco resistente, cujos acabamentos eram de 

muito má qualidade, já que os pisoeiros não cumpriam capazmente as suas 

tarefas de bater as lãs, para consolidar as tramas e as teias. A criação da já 

referida Junta da Administração das Fábricas, viria pôr em causa esta rede de 

pequenas estruturas económicas que subsistiam neste enredo de fraudes, 

institucionalizadas entre os pequenos produtores e muito pouco fiscalizadas. O 

volume de negócios que os contratos centralizados dos têxteis para o Exército 

implicavam, obrigou a uma centralização dos processos de venda da lã bruta e 

dos próprios fabricos, que iriam levar à construção da Real Fábrica. Os 

criadores de gado ovino foram obrigados a escoar os seus produtos na 

Covilhã, na presença de inspectores. Os preços eram fixados em 2$400 Réis 

por arroba para as lãs brancas ordinárias das Beiras, mantendo-se os preços 

não tabelados para as lãs alentejanas. Também tencionou proceder ao 

levantamento e recenseamento dos criadores e dos rebanhos. Mas dada a 

extensão geográfica, as características orográficas do território beirão e a 

perspectiva da intrusão do Estado no quotidiano das populações de montanha, 

criou respostas reactivas de gente que estava até então a ter a liberdade de 

gerir os seus próprios recursos e os respectivos resultados. Perante as 

crescentes dificuldades em aplicar os novos regulamentos, acabou por tudo 

voltar ao antigo sistema de venda e tratamento das lãs, situação reconhecida 

pelo Alvará Régio de 7 de Novembro de 1766.350 O fornecimento de lãs para o 

Exército retornou aos baixos padrões de qualidade, tentando-se três anos 

depois reverter a situação. Assim, em 1769, os contratos dos panos militares 

voltaram a ser centralizados na Covilhã, com a obrigatoriedade das 
                                                 
350Madureira, 1997: 377-378. 
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arrematações serem feitas em locais públicos determinados para o efeito. 

Numa tentativa de apaziguar os produtores, o Estado permitiu a venda livre dos 

excedentes das lãs do contrato militar, mantendo-se no entanto o tabelamento 

fixo dos panos do Exército. As inspecções e o combate à fraude foram 

implementados pelos vedores e criaram-se novos regulamentos, não só para o 

fabrico, mas também para alguns ofícios do sector, como os tintureiros (desde 

1762-1762 que o Exército usava fardamentos em azul ferrete, o que implicava 

lãs tintas), cardadores e escarduçadores.351 Verifica-se que houve uma 

corrente reguladora de parte dos elementos ligados ao fabrico das lãs, 

incluindo as fiadeiras que iriam ser obrigadas a adoptar um novo tipo de técnica 

de fiar (haspar ou em aspa) padronizado, o que à partida beneficiaria os 

tecelões, já que os fios que entravam nos teares eram homogeneizados. A 

técnica da aspa evitava a referência do peso no processo produtivo, fazendo 

recuar os processos fraudulentos. Neste contexto deveria ter sido possível 

levar os fabricantes a adoptar métodos associativos ou corporativos, mas a 

natureza individualista e diferenciada das populações beirãs fez falhar este 

quadro de intenções, e mesmo com todos os cuidados em inspeccionar os 

processos de fabrico, a verdade é que as fraudes persistiam. A resposta estatal 

não tardou e passou-se para uma postura repressiva, tabelando os preços, 

controlando o processo e obrigando a trabalhos mais bem acabados (fazendo 

descer o rendimento diário dos velhos processos). Por outro lado continuavam-

se a impor aos fabricantes os custos dos transportes e era o Estado que definia 

quem vendia e quem comprava as lãs para o Exército. As margens de lucro 

não chegavam para custear as despesas de quem já estava sobrecarregado 

pelas novas medidas, e as populações não tardaram em reagir, gerando 

conflitualidade social.352 Todos os problemas que surgiram da intenção de 

regularizar um amplo cenário de manufacturas domésticas, para algo tão 

exigente como o fornecimento de tecidos para o exército, falhou e fez levantar 

a questão da necessidade de criar uma fábrica que centralizasse a produção 

têxtil, surgindo assim, em finais dos anos sessenta do século XVIII, a Real 

Fábrica da Covilhã, contrariando as vontades dos negociantes tradicionais. As 

fases mais importantes do processo, como a escolha da lã e a fiação, são 

                                                 
351Madureira, 1997: 379. 
352Madureira, 1997: 380. 
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implementadas na fábrica e o trabalho adquiria diferentes estruturas, embora 

estas novas profissões fossem outras designações para os antigos ofícios da 

manufactura doméstica, agora reunidas no novo edifício. Na verdade a Real 

Fábrica de Lanifícios da Covilhã não se equipou tecnologicamente, mas antes 

executou toda uma diversa estruturação das tarefas e artes tradicionais, 

mantendo os velhos processos. Apesar deste novo modelo de organização 

funcional, ainda não se viam as novas máquinas que já funcionavam em 

Inglaterra. A eficiência foi procurada através da especialização humana, pouco 

ligada de início às mais recentes maquinarias, desdobrando-se em múltiplas 

divisões laborais, muito maiores do que as indústrias domésticas, mas 

dependentes na mesma duma produção baseada em trabalho extensivo, em 

que se demarcam as características do fomento industrial pombalino, não 

introduzindo novas técnicas, mas reorganizando as indústrias tradicionais para 

responder a grandes volumes de produção.353 Até aos finais do século XIX, a 

produção das lãs das Beiras dividiu-se entre as indústrias domésticas e a Real 

Fábrica dos Lanifícios da Covilhã, fortemente baseada em empresários locais, 

com circuitos de capitais fechados ou dependentes do Erário Régio, como nos 

contratos do fardamento. No entanto, começam a surgir empresários de fora, 

que vêm investir na própria fábrica de lanifícios, que em 1778, altera o seu 

estatuto de indústria estatal e abre a sua exploração a capitais privados, no 

caso investidores lisboetas354. Embora tardiamente, o trato das lãs acaba por 

trazer a prosperidade a muitos fabricantes que se inserem lentamente num 

sistema capitalista, negociando já em papel moeda, recorrendo ao crédito e 

trabalhando com os bancos, nomeadamente da capital. Não deixam, contudo, 

de se apoiarem e protegerem com as medidas pombalinas no sentido da 

protecção e exclusividade, de que era reflexo o negócio dos panos para o 

Exército.355 

Nos dados baseados no inquérito industrial de 1802, da Junta do Comércio, 

Luís Madureira elaborou um quadro com as categorias laborais na indústria de 

lanifícios da Covilhã:356 

 
                                                 
353Madureira, 1997: 385-388. 
354Madureira, 1997: 398. 
355Madureira, 1997: 388-389. 
356Madureira, N. L. (1997). Mercado e Privilégios: A Indústria Portuguesa entre 1750 e 1834. Lisboa: Editorial Estampa: 386. 
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 Preparação das 

Lãs 

Carda e Fiação Tecelagem Acabamentos 

Indústria 

Doméstica 

(9 Ofícios) 

Fabricante Escarduçador 

Cardador 

Fiadeira 

Tecelão Tintureiro 

Tonadazor 

Ramolista 

Prensador 

Real Fábrica de 

Lanifícios da 

Covilhã 

(24 Ofícios) 

Apartador 

Lavadeira 

Varejador 

Cardador de 

Portro 

Cardador de 

Canudo 

Estambrador 

Fiadeira 

Mestre das 

Fiadeiras 

Feitor 

Fiadeiras 

Urdidor 

Encarrolador 

Caneleiro 

Grudador 

Tecelão 

Espinçador 

Cerzidor 

Argueireiro 

Tintureiro 

Percheiro 

Pisoeiro 

Tosador 

Esbicadeira 

Ramolista 

Manufactura 

Privada 

(12 Ofícios)  

Escolhedeira Varejador 

Cardador 

Fiadeira 

Mestra de Aspas 

Urdidor 

Encarrolador 

Tecelão 

Pisoeiro 

Percheiro 

Esbicadeira 

Ramolista 

 

Recorrendo a outros quadros de Nuno Luís Madureira, temos a possibilidade 

de verificar os números comparativos entre a produção de lã na Real Fábrica 

da Covilhã e na indústria doméstica, na segunda metade do século XVIII e 

inícios do século XIX:357 

 

Produção dos fabricantes dependentes da Real Fábrica de Lanifícios da 

Covilhã: 

 1760 1781-1782 

Classes (peças 

de 26,5 metros) 

Encomendas 

(metros) 

Fabricantes Encomendas 

(metros) 

Fabricantes 

1-4 5016 86 4963 86 

5-9 7075 38 7128 41 

10-14 4594 13 13781 46 

                                                 
357

Madureira, N. L. (1997). Mercado e Privilégios: A Indústria Portuguesa entre 1750 e 1834. Lisboa: Editorial Estampa: 392. 
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15-19 1346 3 13306 32 

20-24 1346 8 11616 21 

25-29 4356 3 12091 18 

30-34 3221 4 19298 24 

35-39 950 1 3247 9 

40-44 2218 2 3247 3 

45-49 0 0 3669 3 

50-54 1320 1 21120 16 

Mais de 55 10586 6 16213 7 

Total 42028 165 135933 306 

 

Encomendas e Atrasos na entrega dos panos para fardamentos, 1781-1782:358 

 
Classes (peças 

de 26,5 metros) 

Encomendas 

(em metros) 

Encomendas 

em falta (atraso 

superior a um 

ano) 

Em falta (%) Fabricante 

1-4 4963 3168 63.8% 86 

5-9 7128 3722 52.0% 41 

10-14 13781 8210 59.5% 46 

15-19 13306 5808 43.6% 32 

20-24 11616 4910 42.3% 21 

25-29 12091 5940 49.1% 18 

30-34 19298 9926 51.4% 24 

35-39 8501 3194 37.6% 9 

40-44 3247 1874 57.7% 3 

45-49 3669 1320 36.0% 3 

50-54 21120 10798 51.1% 16 

Mais de 55 17213 8554 50.0% 7 

Total 135933 67424 49.6% 306 

 

 

 

 

 

 

                                                 
358 Madureira, N. L. (1997). Mercado e Privilégios: A Indústria Portuguesa entre 1750 e 1834. Lisboa: Editorial Estampa: 393. 
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Produção de panos de lã na Real Fábrica e na Indústria Doméstica (1758-

1802):359 

Ano Real Fábrica de Lanifícios 

(produção em metros) 

Indústria Doméstica 

(produção em metros) 

1758 __ 103699.2 

1772 32012.9 159543.1 

1774 15627.5 205762.9 

1778 10162.7 213181.3 

1792 31537.4 192376.8 

1793 39230.4 215556.0 

1794 31843.6 187466.4 

1795 36030.7 180708.0 

1796 39425.7 174952.8 

1797 52208.6 181869.6 

1798 49019.5 205128.0 

1799 50418.7 196046.4 

1800 49605.6 199900.8 

1801 41580.0 202936.8 

1802 33269.8 186753.6 

 

Os números reflectem igualmente períodos de crise, que afectam mais a Real 

Fábrica do que os fabricantes do sector doméstico. Em 1781-1782 surge uma 

crise de produção na Real Fábrica, que quase levou ao seu fecho e provocou 

atrasos na produção interna e no abastecimento de fardamentos ao Exército. 

As razões, foram primeiramente identificadas com atrasos nos pagamentos por 

parte do Erário Régio, posteriormente numa liberalização de preços que 

desequilibrou o mercado, embora a inflação dos valores não fosse significativa, 

pois em 1782 a arroba de lã era vendida a 3$000 réis e em 1788 a 3$150 Réis, 

já bastante distanciados do antigo preço fixo de 2$400 réis do período 

pombalino360. Mas o factor mais importante foi a falta de lã em bruto verificada 

nas Beiras, deixando os fabricantes sem matéria prima. Assim foi necessário 

recorrer à importação interna de lãs do Alentejo, transportando-as para a 

Covilhã de modo a preservar o trabalho, tanto na Real Fábrica como nas 

oficinas privadas. Esta tendência veio implementar uma nova política de 

abertura geográfica à proveniência das lãs que alimentavam as indústrias das 
                                                 
359 Madureira, N. L. (1997). Mercado e Privilégios: A Indústria Portuguesa entre 1750 e 1834. Lisboa: Editorial Estampa. 405. 
360Madureira, 1997: 401. 



 181

Beiras, expandindo-se os contratos de importação de lã à Espanha e à África 

do Norte. Esta crise que afectou a Real Fábrica de Lanifícios da Covilhã levaria 

à sua privatização em 1788361. A indústria doméstica, ou agora indústria 

volante, apesar das crises, sobrevive com o apoio do Estado e das 

encomendas, sobretudo nos têxteis do Exército e tal reflecte-se nos períodos 

de conflito:362 

 

Fornecimentos de panos ao Real Arsenal do Exército e Quartéis provinciais  

Anos Metros/Ano Média 

1760/1763 (guerra com Espanha) 103246 309738 

1774/1777 62270 168810 

1787/1788 67562 135124 

1788/1789 107670 215340 

 

Para se ter uma visão do que era exigido em termos de panos de várias 

espécies e para a confecção de uniformes, elaboramos um quadro baseado 

nos dados contidos na obra de Fernando Pereira Marques, Exército e 

Sociedade em Portugal – No declínio do Antigo Regime e advento do 

Liberalismo (1981), salientando os anos em que Portugal se viu envolvido em 

conflitos militares. Assim é possível verificar pelo crescente número de tropas 

mobilizadas, as necessidades logísticas que lhes estavam associadas, tanto 

em fornecimentos de uniformes, como em armas e equipamentos, víveres e 

subsistências: 

 

Efectivos do Exército, das várias Armas e Serviços,  1762-1816363 

Corpos 1762 1764 1776 1796 1800 1812 1814 1816 

Guarda Real 

dos Archeiros 

200 200 200 200 290 290 290 290 

Infantaria 40000 20688 28666 38400 28460 27200 24264 37288 

Cavalaria 5880 5838 5838 7356 5088 7128 6372 7140 

Caçadores      7576 6012 8316 

Artilharia 2160 2880 3900 4800 4800 4592 3568 3568 

Artilheiros      1183 267 267 

                                                 
361Madureira, 1997: 402. 
362Madureira, N. L. (1997). Mercado e Privilégios: A Indústria Portuguesa entre 1750 e 1834. Lisboa: Editorial Estampa: 406. 
363 Marques, 1981: 305. 
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Condutores 

Artífices 

Engenheiros 

     226 348 681 

Corpo de 

Veteranos 

     3600 3028 3028 

Guarda Real 

de Polícia de 

Lisboa 

     1332 1211 1164 

Guarda Real 

de Polícia do 

Porto 

     105 105 105 

Milícias    34400 34400 52848 52848 52848 

Milícias a 

Cavalo de 

Lisboa 

     462   

Voluntários do 

Comércio 

     1576 1576 1576 

Atiradores de 

Lisboa 

     1228 1228 1228 

Artilheiros 

Nacionais de 

Lisboa 

     1228 1228 1228 

Ordenanças     38348 216431 216431 216431 

 

 

9.3.2 – As Fundições – o caso de Paço de Arcos 

 

A Fundição de Paço de Arcos, que produzia balas de ferro fundido para 

artilharia, assim como balas de chumbo para armas ligeiras, não conseguia, no 

segundo trimestre de 1810, fabricar grandes quantidades de munições de 

artilharia, como o comprova uma série de ofícios da autoria de Manuel Ribeiro 

de Araújo, publicados entre Maio e Agosto de 1810. Assim na relação de 19 de 

Maio de 1810, eram contabilizadas as munições de artilharia fundidas em 

Paços de Arcos a 3 desse mês. Assim, haviam sido feitas 7 balas de 24 libras, 

2 de 18 libras, 3 de 6 libras, 6 de 3 libras, 29 de 1 libra e 180 balas de 12 onças 

para morteiro, consumindo-se nos fornos 8 barricas de carvão de pedra.364 

                                                 
364AHM-DIV-1-14-144-03-m0059. 
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Ainda no mesmo dia, 19 de Maio de 1810, era publicada outra relação do 

material fundido na Fábrica de Paço de Arcos, desta vez no dia 9 de Maio do 

mesmo ano, e que perfazia 9 balas de 24 libras, 3 de 18 libras, 6 de 6 libras, 1 

de 3 libras, 29 de 1 libra, mais 48 balas de 12 onças para morteiro e 141 de 4 

onças para obuses, o que totalizava em peso bruto 3 quintais e 13 arráteis de 

metal processado e com um consumo de 8 barricas de carvão de pedra para 

os fornos da fundição.365 Estes números levaram ao envio de um ofício de 

Manuel Ribeiro de Araújo a D. Miguel Pereira Forjaz, em 15 de Maio de 1810, 

sobre o trabalho desenvolvido na Fábrica de Paços de Arcos e em que  referia 

problemas iniciais com dois processos de fundição, tendo apresentado 

melhores resultados uma terceira tentativa, mas que no cômputo geral 

continuava a resultar numa fraca produção.366 Tal fica comprovado na 

correspondência seguinte, em que o material fundido em Paços de Arcos a 20 

de Maio de 1810, consistiu, somente, em 16 balas de 24 libras, 12 de 18 libras, 

17 de 6 libras, 25 de 3 libras, 56 de 1 libra e 200 balas de 12 onças para 

morteiro, tendo-se consumido nos fornos 5 barricas de carvão de pedra.367 

Cerca de dois meses mais tarde a relação do material fundido em Paços de 

Arcos anteriormente a 14 de Julho de 1810, era a seguinte: 5 balas de 24 

libras, 1 de 18 libras, 5 de 6 libras, 1 de 3 libras, 300 balas de 12 onças e 700 

de 4 onças e 2 granadas de modelo inglês para obuses de 5.5 polegadas, 

consumindo 8 barricas e meia de carvão de pedra e 6 toros de madeira.368 Três 

semanas depois, outra relação de 4 de Agosto de 1810, assinada por Manuel 

Ribeiro de Araújo, e que remetia para o trabalho realizado entre os dias 10 e 31 

de Julho de 1810, informava do fabrico de 16 balas de 24 libras, 1 de 18 libras, 

13 de 12 libras, 18 de 9 libras, 76 de 6 libras, 67 de 3 libras, 806 de 12 onças, 

307 de 8 onças, 159 de 6 onças e 2557 de 4 onças, para além de 2 granadas 

de obus inglesas de 5.5 polegadas.369 

São de notar as reduzidas quantidades produzidas para as peças de 

campanha de 3, 6, 9 e 12 libras. As brigadas de artilharia de campanha eram 

compostas maioritariamente por peças de 3, 6 e 9 libras, que neste período já 

seriam do modelo inglês, ou pelo menos adaptadas a reparos desse tipo, e 

                                                 
365AHM-DIV-1-14-144-03-m0058. 
366AHM-DIV-1-14-144-03-m0060. 
367AHM-DIV-1-14-144-03-m0061. 
368AHM-DIV-1-14-144-03-m0070. 
369AHM-DIV-1-14-144-03-m0097. 
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seriam as que operacionalmente gastariam mais munições. A nível de obuses, 

a produção de balas e granadas mostra que entre Maio e Julho de 1810 ainda 

se fabricavam munições para os modelos mais antigos de obuses nacionais, os 

de 6 e 4 onças, substituídos na artilharia portuguesa pelos obuses de 5.5 

polegadas ingleses e em que se pode constatar que a Fundição de Paço de 

Arcos tinha iniciado, talvez ainda em fase experimental, a produção das 

respectivas granadas. A fundição continuava a fabricar balas para as peças de 

sítio de 24 e 18 libras, importantes para o posterior municiamento das  baterias 

das Linhas de Torres.  A referência a balas de 1 libra indica a presença destas 

pequenas peças de campanha, e que organicamente seriam atribuídas aos 

regimentos de infantaria como peças de acompanhamento de grande 

mobilidade. Mas em termos gerais a Fundição de Paço de Arcos não mostrava 

ter, em tempo de guerra e numa fase de exigência produtiva, capacidade de 

resposta para o fabrico de munições para artilharia, sobretudo para as peças e 

obuses de campanha e por outro lado tinha que se adaptar ao fabrico de novos 

materiais, como as granadas de modelo inglês para obuses de 5.5 polegadas. 

Esta situação implicava o óbvio para o Comando em Chefe do Exército, que 

era depender da importação dos materiais de Inglaterra, nomeadamente os 

respeitantes às munições de 3, 6 e 9 libras para peças de campanha e 

munições para obuses de 5.5 polegadas. Este processo de adaptação da 

artilharia de campanha portuguesa está superiormente tratada no trabalho do 

Tenente Coronel Vieira Borges, em que se verifica a necessidade de articular o 

parque de artilharia nacional com o que está integrado nas forças britânicas, 

sobretudo a nível do municiamento, palamenta e material rolante, como os 

reparos e carros de munições. Por outro lado, Portugal não irá realizar 

transformações de fundo na sua artilharia de posição, continuando com as 

suas antigas peças de ferro ou bronze, como as de 24 e 18 libras, colocadas 

nas praças e fortalezas do Reino.370 

 

 

 

 

                                                 
370BORGES, João Vieira. (2009). A Artilharia Portuguesa na Guerra Peninsular. Lisboa: Tribuna da História. 
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Capítulo 10 – Os estrangeiros em serviço nos Arsena is 

nacionais – o caso dos espingardeiros alemães 

 

Depois da Guerra das Laranjas, de 1801, e  verificando-se que o Arsenal Real 

do Exército não teria capacidade para prover o Exército com espingardas em 

números significativos, o Governo deliberou proceder à aquisição de armas 

ligeiras de infantaria em grande número, cerca de trinta mil armas, não à 

Inglaterra, mas sim à Alemanha. No entanto essas armas teriam que ser 

contratualmente de um modelo aproximado ou similar ao inglês. Numa carta a 

António Araújo de Azevedo, Silvestre Pinheiro Ferreira, legado do governo 

português na Alemanha e principal responsável pelas negociações referidas 

acima, referia que em Novembro de 1804, Heinrich Anschutz, para além do 

negócio relativo ao fabrico e fornecimento de armas ao Exército Português, 

havia aceitado a incumbência de procurar mestres espingardeiros, necessários 

para a fundação de uma nova fábrica de armas em Lisboa, apesar das 

dificuldades que se previam na adaptação dos mestres alemães e da sua 

organização das manufacturas de armas à realidade industrial portuguesa.  

 

 

10.1 – A missão de Silvestre Pinheiro Ferreira 

 

Na Alemanha entendia-se o ofício de espingardeiro como um artífice que 

recebendo da forja o cano de espingarda, grosseiramente furado e 

arredondado pelo amolador, o acabava de calibrar e polir, acrescentando-lhe 

as demais peças, à excepção das coronhas e guarnições. Mas à época estes 

procedimentos estavam a ficar repartidos entre outros artífices, assumindo um 

carácter mais industrial e menos oficinal. Face à diversidade de tipos de 

produção de armas ligeiras na Alemanha, Anschutz não se decidia sobre se 

dos 15 oficiais mestres solicitados, haveriam de ser contratados de todos os 

ofícios ou se só se contratariam espingardeiros e todas as outras tarefas 

seriam colmatadas com mestres portugueses. Assim, Silvestre Pinheiro 

Ferreira sugeriu a António Araújo Azevedo o envio de duas listas para 

Anschutz, contemplando ambas as perspectivas e depois ficaria a aguardar 
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uma decisão superior. Heinrich Anschutz, e conforme está descrito no ofício, foi 

nomeado pela Coroa Portuguesa para articular o processo com Silvestre 

Pinheiro Ferreira e tinha como uma das suas obrigações, para além de fazer 

parte do seu negócio, de aprontar qualquer número de espingardas que fizesse 

parte de uma encomenda. Era o que sucedia com a já referida encomenda de 

30000 espingardas a fornecer ao Exército Português e tinha também de 

expedir os materiais e matérias primas aos artífices que as iriam fabricar. 

Contudo, pelo processo descrito por Silvestre Pinheiro Ferreira, naquela zona 

da Alemanha, este não era centralizado como seria  suposto num Arsenal de 

Estado, mas disperso por várias oficinas que respondiam às diferentes etapas 

em separado, inferindo que as armas só seriam montadas e acabadas numa 

oficina central, possivelmente a de Heinrich Anschutz, depois de receber 

separadamente os componentes, como os canos, coronhas, varetas, 

guarnições, fecharias e coronhas.  

 

Lista inclusa dos elementos necessários para uma fábrica de espingardas (conforme o texto 

original)371 

1 Directeur 1 Director 

3 Rohrschmier 3 Ferreiros de canos 

1 Rohrschleifer 1 Amolador de canos 

2 Schaeffter 2 Coronheiros 

2 Schlofsmacher 2 Serralheiros de fechos 

2 Bayonet ladestock Schmier 2 Ferreiros para baionetas 

2 Bayonet ladestock Schleiter 2 Amoladores para baionetas e varetas 

2 Garnitur macher 2 Latoeiros para as guarnições 

2 Rohrschrauber und fertig macher 2 Torneiros e aprontadores para parafusos e 

ajuntamento de peças 

1 Adjusteur 1 Aparelhador para o último lustro 

 

Cada um dos mestres espingardeiros de Henneberg trabalhava de forma 

independente e Silvestre Pinheiro Ferreira dava conta que o próprio Anschutz 

não tinha autoridade para impor métodos diferentes de trabalho, sujeitando-se 

o encomendante, neste caso o Estado Português, aos tempos de trabalho que 

este processo envolvia, que podia ser muito moroso, o que afinal se veio a 

                                                 
371 ADB/UM – Arquivo do Conde da Barca, caixa 8, documento 8. 
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verificar, dada a troca de ofícios entre Portugal e a Alemanha entre 1802 e 

1806. Qualquer alteração nesta metodologia implicaria pagamentos acima do 

estipulado, e na prática Anschutz só se limitaria a aferir a qualidade geral do 

trabalho e não a procurar aperfeiçoamentos ou melhorias de qualidade. 

Silvestre Pinheiro Ferreira afirmava que em todo o Henneberg os artífices eram 

medíocres, não achando que reunissem condições suficientes para vir 

trabalhar para Portugal, onde, segundo Pinheiro Ferreira, as circunstâncias 

locais exigiam uma combinação de teoria e prática possivelmente pouco 

adaptáveis às rotinas daqueles espingardeiros de Suhl. Pinheiro Ferreira, 

perante estas condições, exigiu a Heinrich Anschutz muita prudência na 

contratação do pessoal. Muito crítico, Pinheiro Ferreira refere casos específicos 

como os ofícios de latoeiro, coronheiro e polidor, que embora de relativa 

simplicidade, em Suhl eram exercidos de forma imperfeita pelos artífices, o 

mesmo se aplicando aos mestres serralheiros e cuteleiros. No entanto estes 

mestres trabalhavam por baixo preço e Silvestre Pinheiro Ferreira criticava o 

modo, para ele, primitivo, de fabrico das espingardas, onde não eram usadas 

moldagens e onde, por exemplo, os fechos eram fabricados a olho. Assim, se 

Portugal necessitava de mestres, não seriam estes que iriam ensinar os 

aprendizes que viessem a ter, e que os mestres portugueses eram melhores e 

trabalhariam tão barato como os alemães, se os materiais e instrumentos 

fossem tão pouco dispendiosos como na Alemanha. Pinheiro Ferreira defendia 

o melhoramento dos ofícios, afirmando que em Portugal não faltavam sujeitos 

de habilidade372 e que seria mais proveitoso e económico enviar mestres 

artífices ao estrangeiro. Para melhor formação, sobretudo na área tecnológica, 

sugeria que a Inglaterra fosse um dos destinos para esse efeito. Para além 

disso considerava de grande descrédito para o país a contratação de pessoal 

estrangeiro, e de tão má qualidade. Contudo, Pinheiro Ferreira, alegando que 

não tinha uma perspectiva clara sobre o Arsenal Real do Exército e o seu 

pessoal, não deixa de referir que em outros locais da Prússia ou no Hanover, 

se fazia muito melhor e que teria sido muito proveitoso ir lá contratar mestres 

espingardeiros. É nesse contexto que afirma a António de Araújo de Azevedo 

que a introdução das armas prussianas, de que já havia enviado as descrições 

                                                 
372 ADB/UM – Arquivo do Conde da Barca, caixa 8, documentos 8/11. 
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e desenhos em 1804, se encontravam a ser fabricadas de modo a respeitar os 

lotes encomendados, mas que seria sensato aguardar pela conclusão da 

encomenda para então se proceder à substituição das armas antigas no 

Exército. A gestão do negócio das 30000 armas encomendadas a Anschutz, já 

em Setembro de 1802, estava entregue ao Cônsul João Schuback, banqueiro 

em Hamburgo, e Silvestre Pinheiro solicitava a António de Araújo de Azevedo 

que desse as ordens necessárias para a entrega da quarta remessa de 1250 

espingardas, suspensa devido à entrada de tropas francesas no Hanover. 

Silvestre Pinheiro Ferreira ainda informava de que havia ouvido de um 

comissário inglês que João Schuback já havia pago e adquirido uma grande 

quantidade de espingardas a Heinrich Anschutz, referente ao material 

destinado a Portugal, mas que ainda não as fizera sair pelos portos bálticos. 

Este alarme prendia-se com um eminente avanço francês para o interior do 

território prussiano e o perigo de apreensão ou destruição daquele 

armamento.373 

Na correspondência datada de 2 de Fevereiro de 1807 e enviada de Berlim, 

Silvestre Pinheiro Ferreira mostrava uma forte discórdia com António Araújo de 

Azevedo a respeito da contratação de mineiros alemães e a respectiva lista de 

despesas que derivava deste negócio. Segundo Pinheiro Ferreira, os mineiros 

alemães auferiam valores entre 90$000 a 120$000 Réis anuais no país de 

origem e em Portugal iriam ganhar 200$000 Réis. Comparativamente era 

referido que os espingardeiros ganhavam 300$000 a 400$000 Réis, tanto na 

Alemanha como em Portugal, de que só 200$000 era considerado como salário 

fixo. Pinheiro Ferreira apontava que ao contrário do que se usava em Portugal, 

os aprendizes não pagavam nada aos mestres mineiros na Alemanha, algo que 

não sucedia com os espingardeiros que chegavam a receber de 60$000 a 

120$000 Réis por cada aprendiz. Tal significava o acréscimo que se podia 

verificar ao salário fixo de 200$000 Réis, dos valores acima referidos. Mesmo 

assim, Silvestre Pinheiro Ferreira deparou-se com problemas de vária ordem, 

como um espingardeiro de nome Techt que havia quebrado a palavra em 

relação ao contrato para Portugal, algo gravoso pelo facto de que este mestre 

espingardeiro iria ser o director da nova fábrica, ainda em projecto, e de que 

estas contratações já haviam sido tratadas com Carlos António Napion, 
                                                 
373ADB/UM – Arquivo do Conde da Barca caixa 8, documentos 11/12. 
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Inspector do Arsenal Real do Exército. Estas situações não satisfaziam o 

legado português, que chegou a percorrer vários locais da Alemanha, como 

Schmalkalden, Herzberg e Hannover, locais potenciais para a contratação de 

mestres espingardeiros, num processo que já se arrastava há muito tempo. O 

conflito com António de Araújo de Azevedo remete, também, para as questões 

financeiras relativas à própria missão de Silvestre Pinheiro Ferreira, 

assinaladas pelo pedido feito ao Conde da Barca da quantia de 16000 escudos 

(ouro), e que este teria considerado um valor exorbitante, mas que Pinheiro 

Ferreira considerava essencial para o término da sua missão e para cobrir 

valores que ele próprio já haveria disponibilizado através de adiantamentos 

feitos pelos banqueiros de Hamburgo, João Schuback e João Gabe. Da verba 

pedida, 8895 escudos corresponderiam aos adiantamentos salariais feitos aos 

mestres espingardeiros (10% dos ganhos anuais totais), 2105 escudos para o 

pagamento de dívidas associadas ao processo, 2850 escudos para as 

despesas de viagem até Hamburgo, por milha e por pessoa, 600 escudos para 

as indemnizações dos que haviam perdido trabalhos e por fim 1505 escudos 

para a estadia em Hamburgo, aguardando a partida para Portugal.374 Nesta 

última verba incluía-se a conta que João Gabe apresentara pelo envio das 

famílias dos mestres espingardeiros para Portugal.375  

 

 

10.2 – Os espingardeiros alemães em Portugal 

 

No processo consultado no Arquivo Distrital de Braga e relativo a esta missão 

de Silvestre Pinheiro Ferreira na Alemanha, em que se subentende que foi um 

processo longo, moroso e com dificuldades, está o contrato, de 1 de Setembro 

de 1806, que foi celebrado por Silvestre Pinheiro Ferreira e que constava de 

vários artigos, mas em que sucintamente se podem focar vários dos seus 

pontos principais – os mestres espingardeiros, vindos da Alemanha, eram 

obrigados a estabelecerem-se e a trabalhar na nova fábrica de armas por um 

período de 10 anos, não só na qualidade em que cada um ia designado mas 

também em qualquer outra para que tivesse capacidade. Após a conclusão dos 

                                                 
374 Como no original 
375ADB/UM – Arquivo do Conde da Barca, caixa 8, documento 13. 
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dez anos do contrato, os mestres espingardeiros teriam a liberdade de sair ou 

ficar em Portugal, ou mesmo permanecer na fábrica, desde que não houvesse 

oposição do governo prussiano. Durante os dez anos contratuais o Governo 

Português comprometia-se a pagar 220$000 Réis anuais, sem deduções, para 

além de habitação condigna e gratuita, inclusive para as famílias. São 

mencionadas as contratações de mineiros e forjadores, em que Silvestre 

Ferreira refere que teve o cuidado de contratar um forjador de canos de 

Spandau, especialista em trabalhar com carvão de pedra e outro forjador, de 

Hertzberg, que operava com lenha, com o objectivo de não haver limitações de 

produção na nova fábrica. A administração da fábrica comprometia-se a 

fornecer os materiais suficientes para garantir trabalho aos mestres e 

aprendizes, e na falta desses materiais o Estado Português pagaria na mesma 

os 220$000 Réis e indemnizaria os mestres que ficassem incapacitados. Tal 

como com os mineiros (cujo contrato datava de 8 de Agosto de 1806) seria 

obrigatório que os mestres espingardeiros viessem juntos para Portugal. Os 

mestres deveriam assumir a obrigação de instruir os aprendizes nas tarefas e 

ofícios que lhes fossem destinados, mas por tal receberiam uma tença de 

220$000 Réis. Estavam isentos do serviço militar e o governo deveria prover à 

educação dos filhos. 

Já depois da 2ª Invasão Francesa e no início da reestruturação do Exército 

Português, em correspondência de 21 de Novembro de 1809, Joaquim Zeferino 

Teixeira escrevia a D. Miguel Pereira Forjaz mencionando a conta dos salários 

dos Mestres Alemães em serviço no Arsenal do Exército no ano de 1807. Esta 

conta dizia respeito ao período de serviço entre 10 de Março e 15 de Agosto 

desse ano, resultando em 159 dias  de serviço, segundo o documento, à razão 

de 440$000 Réis, no período imediatamente anterior à 1ª Invasão Francesa, e 

que ainda estavam na sua totalidade em Portugal, divididos entre os Arsenais 

de Lisboa e Porto. Estes operários eram: Mestre João Dumoulin, Mestre José 

Dumoulin, a viúva de Mattias Cloz, João Julius Lebek, Eustáquio Ludwig Lebek, 

Benjamim Baer, João Koenig, João George Wenkler, João Friedrich Mendel, 

Emmanuel Kraatz, João Friedrich Beth (este oficial não era Mestre, auferindo 

metade do salário, conforme os contratos assinados em Berlim, em 1806), 
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tendo recebido 242$301 Réis pelos 159 dias de trabalho, à excepção de João 

Friedrich Beth que recebeu somente 121$150 réis.376 

Com a 1ª Invasão Francesa e com as suas consequências a nível nacional a 

ideia da construção da fábrica de armas em Santa Clara foi abandonada. 

Alguns dos mestres alemães acompanharam a Corte para o Brasil e outros 

ficariam em Portugal, trabalhando nos Arsenais.  Bernardo Júnior377 apresenta 

uma lista de Mestres Alemães que teriam trabalhado no Arsenal do Porto e os 

seus destinos após o início da Guerra Peninsular:378 

 

Benjamim Baer Mestre de forjar baionetas. Veio para Portugal com o primeiro 

contrato. Esteve em Lisboa, Porto e S. Paulo, onde vencia o 

salário de 60$000 Réis por mês.  

Joahn Friederich Beth Oficial de baionetas. Esteve em Lisboa, Porto e Brasil, para onde 

foi em Abril de 1810. Tinha o vencimento de 220$000 Réis 

anuais 

Francisco Matias Cloz  Veio com o primeiro contrato. Esteve no Porto, onde faleceu a 6 

de Abril de 1807. A sua viúva, Maria Isabel, de quem teve três 

filhos: Francisco Cornélio, Ana Catarina e Maria Isabel, ficou a 

receber metade do salário do marido, 220$000 Réis 

José Matias Dumoulin Mestre forjador de canos. Casado com Doroteia de quem teve 

dois filhos: Fernando e Alberto. Foi para o Brasil, de onde 

regressou em 20 de Outubro de 1822. 

Johan Konig Mestre desbastador de canos. Veio com o primeiro contrato. Foi 

para o Brasil onde vencia o salário de 60$000 Réis mensais. 

Anastacius Ludwig Veio com o primeiro contrato. Foi para o Brasil e faleceu no 

regresso a Lisboa. Deixou viúva Isabel. 

Johan Julius Lebeck Veio com o primeiro contrato. Foi para o Brasil em Fevereiro de 

1810, falecendo em S. Paulo a 28 de Fevereiro de 1822. Era 

casado com Charlotte de quem teve dois filhos: Fernando e 

João. 

Johan Friederich Mestre polidor que veio para Portugal com o primeiro contrato, 

seguindo de imediato para o Porto. Casado com Maria Luísa, de 

quem teve cinco filhos: Tadeu Frederico, Matilde, Luísa, João 

Próspero Maria, Francisco Teodoro e Luís Francisco 

Nepomuceno. 

                                                 
376AHM-DIV-1-14-157-02-m0009. 
377Júnior, B. G. C. (1959). O Trem do Ouro in Tripeiro, V Série, Ano XIV: 22. 
378 Júnior, 1958-1959: 22. 
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A organização do Arsenal Real do Exército, no Rio de Janeiro, levou a que 

muitos artífices alemães dos Arsenais da Metrópole optassem por se deslocar 

para o Brasil, vendo vantagens de ordem financeira. Outros escolheram ficar 

nos Arsenais de Lisboa e Porto, com as suas famílias, alguns com filhos já 

nascidos em Portugal. De notar que todos eles tinham chegado a Portugal 

entre Setembro de 1806 e Março de 1807, pouco antes do início da guerra. 

Assim, estes artífices já contavam com cerca de sete anos de serviço para o 

Governo Português.  

A situação destes homens deveria ser regularmente actualizada, como foi feito 

no ofício de José Botelho Moniz da Silva para D. Miguel Pereira Forjaz, em 17 

de Março de 1813. Nesse documento  mostra-se uma relação actualizada dos 

mestres espingardeiros alemães em serviço no Arsenal Real do Exército, em 

Lisboa, do extinto Arsenal do Porto e os que foram com a Corte do Príncipe 

Regente para o Rio de Janeiro. Eram referidas as datas de assinatura dos 

contratos que os trouxe para Portugal, assinados em Berlim, em 1 de Setembro 

de 1806 e a 17 de Março de 1807, e pretendia-se rever as condições 

contratuais e de vencimentos por solicitação da Contadoria da Junta da 

Fazenda do Arsenal Real do Exército.379 O ofício de 16 de Março de 1813 

acompanhava o referido anteriormente, e continha uma relação detalhada dos 

mestres alemães, tendo sido elaborada por Joaquim José Dias, da Contadoria 

do Arsenal do Exército. O documento sequencial a este ofício mostrava essa 

relação detalhada, apresentando a situação à data dos referidos artífices.380 

Assim, este documento apresentava a situação dos mestres e oficiais 

espingardeiros alemães, mais as respectivas famílias, vindos para Portugal em 

duas fases distintas, sendo que parte foram contratados em Berlim a 1 de 

Setembro de 1806 e a outra parte em 17 de Março de 1807, como já referido. 

Esta extensa relação é praticamente um pequeno registo biográfico individual 

de cada artífice e que interessa analisar. O primeiro caso é o de João Frederico 

Mendel, contratado a 1 de Setembro de 1806, e cuja primeira função foi no 

Arsenal do Porto. Em 1813 já estava no Arsenal de Lisboa. Em termos 

familiares, Mendel era casado com Maria Luísa e tinha, em 1813, cinco filhos: 

                                                 
379AHM-DIV-1-14-265-03-m0024/25. 
380AHM-DIV-1-14-265-03-m0026. 
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Thadeu Frederico de doze anos, Mathilde Luísa de dez, João Próspero Maria 

de cinco. Os dois filhos mais velhos, Francisco Teodoro de dezasseis anos, e 

Luiz Francisco Nepomeceno de vinte e quatro anos, haviam regressado à 

Alemanha por razões não especificadas.  

O caso seguinte é o de João Jorge Winkler, também contratado a 1 de 

Setembro de 1806, e igualmente destinado ao Arsenal do Porto. Em 1813 

estava a exercer o seu ofício no Arsenal Real do Exército em Lisboa, sendo 

casado com Dorothea Verónica e com dois filhos, Maria Frederica de seis anos 

e João Estanislau de um ano de idade, já nascidos em Portugal. 

Francisco Mathias Cloz, contratado a 1 de Setembro de 1806, veio para o 

Arsenal do Porto, aí falecendo, deixando como viúva Maria Isabel e três filhos, 

Francisco Cornélio de dezoito anos, Anna Catharina de quatorze anos e Maria 

Isabel de doze anos. A viúva recebia como pensão a metade do vencimento do 

falecido marido (220$000 Réis). 

João Thomaz Dumoulin, contratado a 1 de Setembro de 1806, veio para o 

Arsenal do Porto, tendo falecido em Lisboa, deixando viúva Christianna 

Frederica e dois filhos: José Carlos de nove anos e Maria Theresa de seis 

anos. Tal como em casos anteriores, a viúva auferia metade do salário do 

falecido marido. 

Júlio Lubeck, assinou contrato em 1 de Setembro de 1806 e veio também para 

o Arsenal do Porto, tendo ido para o Rio de Janeiro em Fevereiro de 1810, com 

a mulher Carlota e os dois filhos Fernando e João, dos quais se ignora a idade. 

Anastácio Lubeck foi contratado a 1 de Setembro de 1806, tendo como 

primeiro destino o Arsenal do Porto, e seguindo posteriormente para o Rio de 

Janeiro, não estando especificada a data da sua partida, com a mulher Isabel e 

a filha Marianna, da qual não se sabe a idade.381   

José Mathias Dumoulin veio igualmente para o Arsenal do Porto, com o 

contrato de 1 de Setembro de 1806, e tal como no caso anterior, foi para o Rio 

de Janeiro com a mulher Dorothea e os dois filhos Fernando e Alberto, estes 

também sem informação da sua idade. 

João Köenig tem uma situação similar às anteriores, passando do Arsenal do 

Porto para o Rio de Janeiro com a família, a sua mulher Brites Maria, ainda 

sem filhos à data (1813). 
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Benjamim Baer enquadra-se igualmente nas três situações anteriores, tendo 

ido igualmente para o Rio de Janeiro com a mulher Frederica e os dois filhos 

Frederico e Maria, sem informação das suas idades. 

Manuel Frederico Kralz veio de Hamburgo em Outubro de 1806, inicialmente 

destinado ao Arsenal de Lisboa, mas acabaria por ir para o Arsenal do Porto e 

seguir, posteriormente, para o Rio de Janeiro. Este artífice não tinha família em 

Portugal.382 

Pedro Daniel Dinger, com contrato assinado em Berlim a 17 de Março de 1807, 

veio para o Arsenal de Lisboa com a mulher Catharina Sophia e o filho João 

Frederico de dezoito anos. Em 1813 ainda estava no Arsenal Real do Exército. 

João Pedro Fischer, também contratado a 17 de Março de 1807, continuava no 

Arsenal Real do Exército de Lisboa em 1813, com a mulher Anna Christianna e 

a sua vasta prole que era constituída por Carolina de vinte e quatro anos, 

Joanna de vinte e dois anos, Guilherme de dezanove anos, Daniel de 

dezasseis anos e que trabalhava como aprendiz, Guilhermina de quatorze anos 

e Hellena de seis anos. 

Jorge Henrique Christianno Aurim veio para o Arsenal de Lisboa, sob contrato 

de 17 de Março de 1807, tendo partido para o Rio de Janeiro, tendo lá falecido, 

deixando a viúva Carolina e a filha também Carolina, em Lisboa, auferindo 

como pensão metade do salário do marido (220$000 Réis anuais). 

João Jorge Baner, solteiro, veio para o Arsenal de Lisboa em Março de 1807, 

tendo-se deslocado para o Rio de Janeiro, não sendo enumerados mais 

nenhuns dados pessoais. 383 

João Ernesto Martinho Riga, contratado em Berlim a 17 de Março de 1807, veio 

para o Arsenal de Lisboa, com a mulher Frederica, tendo quatro filhos, Carlos, 

Emíllia, Carlota e Frederico, dos quais não se sabe a idade. Tal como outros, 

este Mestre foi para o Rio de Janeiro. 

João Frederico Grueff, com contrato de 17 de Março de 1807, veio para Lisboa 

com a mulher Frederica, tendo, em 1813, quatro filhos, Frederico, Henriqueta, 

Carlota e Maria. Seguiu para o Arsenal do Rio de Janeiro em data 

desconhecida.  
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João Daniel Voigt, contratado em 17 de Março de 1807, veio para o Arsenal de 

Lisboa, aí se estabeleceu com a mulher Luísa e os seus cinco filhos Luísa, 

Carolina, Daniel, Samuel e Fernando. Foi para o Rio de Janeiro em data 

desconhecida.  

Ao contrário dos outros artífices alemães já referidos que eram Mestres e 

auferiam 440$000 Réis anuais, os dois últimos casos referem-se a oficiais 

espingardeiros que não tinham a obrigação de tutoriar aprendizes, tendo um 

salário de apenas 220$000 Réis. No primeiro caso, temos Frederico Guilherme 

Mayer, solteiro, e que foi contratado como oficial em Berlim, a 17 de Março de 

1807, vindo para o Arsenal Real do Exército, em Lisboa, tendo ido 

posteriormente para o Arsenal do Rio de Janeiro. O segundo caso é o de 

Frederico Beth, contratado como oficial em Berlim, a 1 de Setembro de 1806, 

tendo vindo para o Arsenal do Porto. Tal como o seu colega era solteiro, 

ganhava 220$000 Réis e acabaria por ir para o Rio de Janeiro. 384 

No último documento desta série, respeitante aos espingardeiros alemães em 

serviço nos Arsenais Portugueses e no recente Arsenal Real do Rio de Janeiro, 

datado de 16 de Março de 1813 e assinado por Joaquim José Dias, são 

enumeradas várias observações quanto às situações destes espingardeiros, 

referindo-se que os pagamentos sempre lhes foram feitos conforme a lei, 

embora transpareça que haveria faltas de cumprimento dos contratos por parte 

do Estado. De acordo com um Aviso Régio de 4 de Fevereiro de 1807 e 

enviado à Junta do Arsenal do Porto, transmitia-se a ordem do Príncipe 

Regente para que os Mestres em serviço no Arsenal do Porto recebessem 

$600 Réis diários, indo contra as estipulações anteriores nos contratos 

estabelecidos a 1 de Setembro de 1806. As Juntas dos Arsenais forneceram 

casas próprias e assistência médica aos mestres alemães e respectivas 

famílias, incluindo cirurgias e medicamentos (botica), e até se chegaram a 

subvencionar idas a banhos gratuitas nas Alçarias (nascentes termais), o que 

em relação ao que se conhece relativamente aos seus colegas portugueses, 

constituía uma razoável série de privilégios, que sem dúvida teriam contribuído 

para que estes homens viessem da Alemanha, com as suas famílias, para um 
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país que lhes devia ser desconhecido e com costumes muito diferentes dos 

seus.385 

A relação abaixo, já de 1813, demonstra que os espingardeiros alemães, 

contratados por Silvestre Pinheiro Ferreira, não vieram juntos mas sim em dois 

períodos, 1 de Setembro de 1806 e 17 de Março de 1807, tendo-se dividido o 

contingente entre o Arsenal Real do Exército em Lisboa e o Arsenal Real do 

Porto. A ideia de uma longa permanência em Portugal também é visível no 

facto da maioria destes artifíces se ter feito acompanhar das respectivas 

famílias, muitos tendo filhos já nascidos em território nacional e outros 

seguirem a profissão dos pais como aprendizes no Arsenal. Como já referido, 

vieram com a promessa de integrarem os quadros de uma nova fábrica de 

armas que não chegou a ser feita, devido às invasões francesas, mas foram 

conduzidos para as antigas oficinas de espingardeiros dos Arsenais Reais. De 

1807 em diante alguns mestres alemães optaram por seguir a Família Real 

para o Brasil, ou indo posteriormente, acedendo a propostas da Regência para 

integrarem o novo Arsenal Real do Rio de Janeiro, fundado em 1810. 

 

Relação de 16 de Março de 1813 relativa aos Mestres e Oficiais de Espingadeiros Alemães e 

respectivas famílias, contratados entre 1806 e 1807.386 

Nomes dos 

Espingardeiros 

Vencimentos 

anuais  

Nomes das 

esposas 

Nomes dos 

filhos 

Idades dos 

filhos 

Observações 

Pedro Daniel 

Dinger – 

contratado em 

17 de Março 

de 1807 

440$000 

(Mestre) 

Catharina 

Sophia 

João 

Frederico 

18 Em Lisboa a 

exercer no 

Arsenal 

João Pedro 

Fesche - 

contratado em 

17 de Março 

de 1807 

440$000 

(Mestre) 

Anna 

Christianna 

Carolina 

Joanna 

Guilherme 

Daniel 

Guilhermina 

Helena 

24 

22 

19 

16  

14 

6 

Em Lisboa a 

exercer no 

Arsenal 

Aprendiz com 

o pai 

Jorge 

Henrique 

Christianno 

440$000 

(Mestre) 

Lea Não tem filhos ___ Em Lisboa a 

exercer no 

Arsenal 
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Aurim - 

contratado em 

17 de Março 

de 1807 

João Godfried 

Rothenberger 

- contratado 

em 17 de 

Março de 

1807 

440$000 

(Mestre) 

Carollina Carollina 14 Faleceu no 

Rio de 

Janeiro, mas a 

mulher está 

em Lisboa a 

auferir metade 

do salário do 

marido 

João Jorge 

Baner - 

contratado em 

17 de Março 

de 1807 

440$000 

(Mestre) 

Solteiro ___ ___ No Rio de 

Janeiro 

João Ernesto 

Martinho Riga 

- contratado 

em 17 de 

Março de 

1807 

440$000 

(Mestre) 

Frederica Carlos 

Emillia 

Carlota 

Frederico 

Ignorado No Rio de 

Janeiro 

José 

Frederico 

Grieff - 

contratado em 

17 de Março 

de 1807 

440$000 

(Mestre) 

Frederica Frederico 

Henriqueta 

Carlota 

Maria 

Ignorado No Rio de 

Janeiro 

João David 

Voigt - 

contratado em 

17 de Março 

de 1807 

220$000 

(Oficial) 

Solteiro ___ ___ No Rio de 

Janeiro 

Frederico 

Guilherme 

Mayer - 

contratado em 

17 de Março 

de 1807 

220$000 

(Oficial) 

Solteiro ___ ___ No Rio de 

Janeiro 
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Frederico 

Behl - 

contratado em 

1 de 

Setembro de 

1806-esteve 

no Arsenal do 

Porto 

220$000 

(Oficial) 

Solteiro ___ ___ No Rio de 

Janeiro 

Contadoria dos Arsenais Reais do Exército, 16 de Março de 1813 

Ass: Joaquim José Dias 
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Capítulo 11 - O Arsenal Real do Exército em Lisboa 

Por determinação do conde de Lippe, pelo Alvará Régio de 24 de Março de 

1764, a Tenência passou a denominar-se por Real Arsenal do Exército.387 Em 

1791, o Alvará Régio de 21 de Outubro estabeleceu um regulamento pelo qual 

se deveriam reger os Arsenais Reais do Exército e Intendência Geral da 

Fundição de Artilharia e Laboratórios de Instrumentos Bélicos, sob a inspecção 

da Junta da Fazenda dos Três Estados. A principal repartição do Arsenal do 

exército situava-se no edifício da extinta Tenência, a antiga Fundição de Baixo. 

Mas este edifício também continuou a funcionar como depósito de peças de 

artilharia, espingardas e outras armas de fogo e brancas. As instalações do 

arsenal do exército não se encontravam num único edifício mas estavam 

compreendidas em várias dependências. Apesar disso o Arsenal Real do 

Exército, em Lisboa, entre os finais do século XVIII e no início do século XIX, 

não deixava de ser um pólo industrial de importância estratégica para a defesa 

nacional, sobretudo face aos desafios que teve de enfrentar e que resultaram 

das várias campanhas militares que foram consequência da intervenção 

portuguesa no Roussillon, a Guerra das Laranjas e todo o período da Guerra 

Peninsular, entre 1807 e 1814. Nas infra estruturas do Arsenal de Lisboa 

destacavam-se quatro estabelecimentos principais que eram as instalações da 

Fundição de Cima,388 o Parque de Stª Clara,389 e a Fundição de Baixo, onde se 

integrava o Laboratório de Stª Apolónia.390 A maior parte dos operários do 

Arsenal eram civis e com os mais diversos ofícios.  

 

11.1 – A reestruturação de 1802 

A 20 de Janeiro de 1802, era publicada uma Carta Régia que regulamentava 

uma nova estrutura para o Exército. Nesta Carta de Lei, o Arsenal do Exército 

era referido pela necessidade de reestruturar a sua direcção e as suas 

estruturas como as Fundições e as Oficinas de instrumentos bélicos. Esta nova 

                                                 
387 Ver anexo, figura 1. 
388 Ver anexo, figuras 2 e 3. 
389 Ver anexo, figuras 11, 12 e 13. 
390 Ver anexo, figuras 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 
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direcção, a ser implementada no Arsenal, não era só tutelada pela 

administração militar, mas também pela Real Fazenda. Esta mudança 

verificava-se já que até esta data o Almoxarifado do Arsenal não lograra 

fornecer ao Erário Régio uma contabilidade e escrituração eficientes, antes 

pelo contrário. Inspecções anteriores vieram mostrar provas de irregularidades 

e deficiências na gestão do Arsenal, que teriam ficado mais comprovadas, ou 

visíveis, durante a Guerra da Laranjas, de 1801. 391 Assim, e na sequência de 

legislações anteriores já emanadas por outras instituições como o Arsenal da 

Marinha (Alvará Régio de 3 de Junho de 1793 e Carta de Lei de 26 de Outubro 

de 1796), era criada a Junta da Fazenda do Arsenal Real do Exército (Real 

Junta da Fazenda dos Arsenais do Exército), coadjuvada por uma Contadoria 

dos Arsenais do Exército, Fundições, Praças, Armazéns e Fábricas de Pólvora. 

Pela determinação régia, ficava igualmente legislado que os aprovisionamentos 

do Arsenal Real do Exército eram administrados exclusivamente pela sua 

Junta, com o fim de evitar, inclusivamente, contestações e conflitos 

jurisdicionais que afectavam a gestão e funcionamento do Arsenal. A solução 

passou, assim, pela uniformização do sistema administrativo do Arsenal, 

modelo que seria também aplicado ao Arsenal Real do Exército no Porto.392 

A ordem régia determinava que o Arsenal Real do Exército, Oficinas e 

Laboratórios das suas dependências, assim como, as Praças e Fortalezas do 

Reino, a Real Fábrica de Pólvora de Barcarena,393 a Real Fábrica de Refino de 

Salitre de Alcântara,394 a Nitreira de Braço de Prata, a Fundição de Ferro de 

Paço de Arcos,395 a Fábrica de Carvoaria das Rilvas e Armazéns da Lapa da 

Moura, Beirolas e Valeformoso, uniformizassem o seu sistema administrativo e 

a sua forma de prestar contas ao Real Erário.  

De citar “...cujas interessantes Fábricas, constituindo pela sua importância tema dos 

principais objectos da minha particular atenção, vão de experimentar num notável 

melhoramento, mediante as providências que me proponho dar, afim para regular a economia 

dos seus trabalhos, como para aperfeiçoar a qualidade dos géneros que nelas se 

manufacturam”.396 

 

                                                 
391AHM-DIV-1-13-64-01-m0001. 
392AHM-DIV-1-13-64-01-m0002. 
393 Ver anexo, figuras 23, 24 e 25. 
394 Ver anexo, figuras 20, 21 e 22. 
395 Ver anexo, figura 19. 
396AHM-DIV-1-13-64-01-m0002. 
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11.1.1 – A Junta e Direcção do Arsenal Real do Exér cito 

 

A composição da Real Junta da Fazenda dos Arsenais do Exército seria 

constituída por um Presidente, cinco Deputados e para o expediente da mesma 

Junta haveria um secretário e demais oficiais adjuntos.  

A designada “Arrecadação” dos géneros e matérias-primas, a escrituração das 

despesas e receitas de todas as dependências do Arsenal e Fábricas 

associadas ficava entregue à Contadoria dos Arsenais do Exército.397 A 

Contadoria do Arsenal teria subordinadas as repartições respeitantes ao 

armazenamento (“Arrecadação”) e à escrituração das despesas e receitas, 

sendo que os métodos de gestão financeira e material seriam impostos pela 

direcção da Contadoria. Estruturalmente, a Contadoria seria constituída por um 

Contador, um primeiro escriturário, dois segundos e dois terceiros escriturários, 

dois praticantes de escrituração e um porteiro. Esta Carta de Lei foi dada a 

conhecer ao Presidente do Real Erário, ao Desembargo do Paço, ao Conselho 

de Guerra, à Real Fazenda, à Junta dos Três Estados, Marechais do Exército, 

Generais e Governadores das Armas e Praças, aos Comandos Interiores das 

Províncias Territoriais e aos Magistrados.398 

O Alvará de Regulamento do Príncipe Regente, respeitante às questões dos 

arsenais do Reino, mais uma vez apontava para a ocorrência de 

irregularidades e prejuízos na até então estrutura administrativa do Arsenal 

Real do Exército, na Fundição de Artilharia e no Laboratório. Como se pode 

constatar na Carta Régia de Janeiro de 1802, foram criados mecanismos para 

modificar a situação. Anteriormente, verificaram-se graves desfasamentos na 

contabilidade nas repartições do Arsenal, conforme as inspecções que foram 

realizadas aos livros de escrituração do Almoxarifado. Quando se procedeu ao 

inventário dos géneros e materiais nos vários armazéns do Arsenal, 

verificaram-se situações de irregularidades e de sério prejuízo para a Fazenda 

Pública e para o orçamento militar, assim como para as próprias unidades e 

contingentes que dependiam do bom funcionamento do Arsenal para os seus 

abastecimentos logísticos, armas e munições, depois da malograda campanha 

na frente alentejana em 1801. Verificava-se aqui também uma clara intenção 

                                                 
397AHM-DIV-1-13-64-01-m0003. 
398AHM-DIV-1-13-64-01-m0004. 
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de uniformizar os sistemas e métodos administrativos das indústrias e oficinas 

militares, já que o modelo a introduzir no Arsenal Real do Exército399 seria o já 

usado na Real Junta da Fazenda da Marinha, pela Carta Régia de 6 de 

Outubro de 1796 e na Contadoria dos Armazéns da Guiné, Índia e das 

Armadas.  

As instalações da Junta do Arsenal seriam contíguas ao edifício da Fundição 

de Cima e onde funcionaria a Contadoria. Os membros da Junta tinham a 

obrigatoriedade de se reunirem diariamente, à tarde, excepto em dias em que 

estivessem escalados para outros serviços. As horas de reunião seriam ditadas 

pelo Presidente, sendo as necessárias para levar a despacho os assuntos e 

documentos relativos à gestão do Arsenal e suas dependências. Entrariam em 

funções a 1 de Outubro, com horário de reunião definido para as três da tarde, 

até ao fim de Março. De Abril a 30 de Setembro, as reuniões passariam para as 

quatro da tarde.400 

Este documento apresentava ainda um protocolo de posicionamento dos 

membros da Junta na sala de reuniões. O sistema de trabalho processava-se 

por votação dos assuntos levados a despacho, sendo primeiro votante o último 

deputado, terminando no Presidente. As votações eram anotadas nas 

denominadas consultas e as actas eram elaboradas.  

Todos os documentos seriam assinados e rubricados pelo Presidente e pelos 

Deputados.401 As Cartas, Provisões e outros documentos a despacho, 

elaborados pelo Secretário, teriam que ser referendados pelo Presidente antes 

de seguirem para assinatura do Príncipe Regente. Todas as matérias seriam, 

como já referido, submetidas a votação e não deveria existir sobreposição de 

assuntos, sem que se encerrasse o assunto anterior. Por imposição régia, o 

Presidente e os Deputados deveriam tratar dos assuntos rapidamente e com 

eficiência, mantendo o segredo sobre as matérias tratadas nas reuniões da 

Junta. A Real Junta da Fazenda do Arsenal ficava com a jurisdição completa 

sobre os Arsenais, Fundições e Oficinas dependentes, assim como outras 

dependências dentro do ramo da indústria militar. Seria a Junta a decidir sobre 

todas as matérias relativas à gestão financeira, receitas e despesas de géneros 

e dinheiro, sendo necessário elaborar no princípio de cada ano um relatório de 
                                                 
399AHM-DIV-1-13-64-01-m0008. 
400AHM-DIV-1-13-64-01-m0007. 
401AHM-DIV-1-13-64-01-m0009. 
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contas com as aplicações realizadas.402 Outra das responsabilidades da Junta 

era a da gestão do pessoal empregado no Arsenal e nas suas dependências, 

excepto os lugares dos Deputados, que seriam de nomeação ministerial ou 

régia. Assim, a Junta nomearia os chamados praticantes de Contadoria, 

escriturários do Almoxarifado, meirinhos e respectivos escrivães, fiéis dos 

armazéns, porteiros, contínuos e guardas, fossem dos armazéns ou dos 

Arsenais. De uma forma incisiva ficava a Junta também responsável pela 

nomeação dos Mestres, Contra-mestres e Aparelhadores das Oficinas do 

Arsenal ou das que lhe fossem anexas. No caso de abertura de vaga e no caso 

da Junta não ser responsável pela substituição, devia assegurar a ocupação do 

lugar por seis meses até que uma nomeação hierarquicamente superior a 

viesse preencher. A gestão dos salários, pensões anuais e diárias auferidas 

pelos funcionários dos arsenais e estruturas anexas ficava a cargo da Junta, 

nomeadamente no que respeitava aos Mestres, Contra-mestres, 

Aparelhadores, Oficiais, Aprendizes e os chamados homens de trabalho, ou 

seja, os indiferenciados sem especialização profissional. Os deputados da 

Junta tinham autonomia no que dizia respeito à apresentação de propostas 

tendentes a melhorar a gestão e administração do Arsenal.403 

As funções dos Deputados da Junta eram variadas e específicas, conforme os 

seus atributos. Assim, o Intendente teria como função gerir e inspeccionar a 

autoridade e incumbências constantes no regulamento, ou seja, fazer cumpri-

lo. O Contador deveria inspeccionar e fiscalizar as questões financeiras 

prescritas no regulamento. O Inspector do Arsenal deveria supervisionar e 

inspeccionar, com regularidade, os trabalhos em curso, as Oficinas e os 

materiais fabricados. Todos eles reportariam à direcção da Junta que 

apreciaria, se fosse o caso, as questões levantadas por boa ou má execução 

de planos produtivos ou de materiais em particular. Todos estes procedimentos 

teriam que ficar registados na Secretaria ou na Contadoria, conforme a 

natureza dos assuntos, de modo a evitar-se a duplicação de registos. 

Documentos como Alvarás teriam que ficar registados na Contadoria da Junta. 

Uma das responsabilidades dos Deputados da Junta era a supervisão e rubrica 

dos livros de registo, dos livros da arrecadação, da Fazenda e também 
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deveriam reportar mensalmente à direcção o estado das finanças e negócios 

das suas respectivas repartições, confrontando-as, se necessário, com as 

relações feitas pelo Almoxarifado.404 

 

 

11.1.2 – Competências da Junta da Direcção do Arsen al Real do Exército 

 

Como competências do Intendente da Junta, este deveria ir obrigatoriamente 

aos armazéns todos os dias para inspecção do andamento do trabalho e 

verificar as necessidades de matérias primas para as oficinas, devendo 

comparecer nas reuniões para despacho da Direcção da Junta, fornecendo, em 

primeiro lugar, as informações que a Junta lhe solicitasse e dar conta do 

andamento do expediente nos armazéns do Arsenal. Também deveria levar à 

Junta as relações de géneros elaboradas pelo Almoxarifado, participar nos 

processos de compras e aquisições, apresentar amostras de materiais e 

controlar as entradas e saídas de géneros. O Intendente era obrigado a 

inspeccionar diariamente os armazéns e as arrecadações, assim como 

supervisionar o cumprimento do trabalho por parte do almoxarife, escrivães e 

fiéis de armazém.405 

O Intendente do Arsenal faria a colocação dos escrivães, de forma adequada à 

escrituração do Armazém e ficando cada escrivão adstrito a cada Pagador. 

Deveriam, no primeiro dia de cada mês, remeter relatórios à Contadoria, com 

as relações das quantias entradas e saídas do Cofre. O Intendente também 

teria a responsabilidade de supervisionar o pagamento dos salários, sempre 

com a presença dos Mestres e Apontadores, fora das horas de serviço, assim 

como verificar o cumprimento dos horários de trabalho dos operários e 

funcionários do Arsenal. Uma das suas outras funções seria a de propor na 

Junta as pessoas mais indicadas para o lugar de Almoxarife, Escrivão da 

Intendência e do Almoxarifado, pagadores, compradores, apontadores, 

porteiros, contínuos e guardas.406 

Outro lugar de importância na estrutura dos arsenais era o de Inspector, que 

deveria implementar todas as ordens e instruções provenientes da Junta, 
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sendo responsável pela ordem e bom andamento dos trabalhos do Arsenal, 

sendo-lhe subordinados os Mestres, Contra-mestres e Oficiais das várias 

oficinas e especialidades a laborar no Arsenal.407 

O Inspector do Arsenal deveria verificar que nenhuns Mestres ou Oficiais se 

aplicassem em trabalhos ou serviços fora do Arsenal e também deveria 

supervisionar as colocações e distribuição dos postos de trabalho. 

Uma das suas responsabilidades mais exigente era a de evitar extravios de 

materiais do Arsenal e prover a que houvesse uma vigilância rigorosa no que 

respeitava a fogos e outros tipos de desastres, assim como roubos e assaltos. 

Assim, deveria cuidar para que se efectuassem rondas nocturnas no Arsenal, 

nos depósitos e armazéns. O Inspector era obrigado a residir no Arsenal, 

sendo-lhe fornecida habitação adequada, inclusivamente para a família. Não 

estava autorizado a pernoitar fora sem licença da direcção da Junta, e para 

ausências de mais de oito dias, a autorização teria que passar pelo Príncipe 

Regente. O Inspector do Arsenal teria que propor à Junta o número de 

Aparelhadores e Oficiais necessários nas oficinas ou trabalhos do Arsenal, 

elaborar as listas e relações com as identificações dos trabalhadores, assim 

como as respectivas folhas de salário, depois de ouvidos os Mestres e 

Aparelhadores mais antigos. Em Junho e Dezembro de cada ano seria 

executada uma revista geral a todos os Aparelhadores, Oficiais e Aprendizes, 

com o intuito de, depois de ouvidos os Mestres, se actualizar os salários ou 

despedirem os que estivessem em falta nas suas obrigações.408 

O Inspector tinha o poder de ordenar a detenção dos seus subordinados 

sobretudo por desobediência ou por suspeita de extravio ou desvio de 

materiais do Arsenal, tendo que elaborar os respectivos processos a 

apresentar à Junta, tanto para se decidir um castigo de forma imediata, como 

para seguir para um juiz de competência e segundo as leis régias.  

A nível laboral, o Inspector tinha a competência de propor à Junta a nomeação 

dos Mestres, Contra-Mestres e Aparelhadores do Arsenal.  

Nas funções financeiras e fiscais do Arsenal encontrava-se o Contador, que 

estava encarregue dos despachos da Junta relativos à Contadoria, exercendo 

funções de fiscal, respondendo aos requerimentos da Junta do Arsenal, assim 
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como tendo o dever de participar à direcção todas as acções que se 

propusesse executar na gestão financeira.  

O Contador era responsável por apresentar à Junta, no princípio de cada mês, 

os livros de receitas e despesas do Almoxarifado e dos Pagadores, estes com 

os resultados do mês precedente. No caso de ausência ou impedimento do 

Intendente, ficava o Contador responsável pelo despacho dos documentos do 

primeiro e os seus seriam assinados pelo primeiro escriturário da Contadoria. 

Tal como o Inspector, o Contador deveria ser incumbido de apresentar 

propostas de contratação do pessoal da sua repartição. Dentro desta estrutura, 

existiam outras funções como a de Fiscal da Fazenda Régia, que 

supervisionaria a execução orçamental e seria sempre ouvido pela Junta do 

Arsenal em todas as questões que se relacionassem com a Real Fazenda.409 

O Secretário da Junta supervisionava os negócios e requerimentos ordenados 

pelo Presidente da Junta, sendo responsável pelos documentos a seu cargo, 

fazendo a sua gestão. Todas as Cartas, Alvarás, Provisões ou Ordens a serem 

assinados pela Junta teriam que ser acompanhados por registos de expedição 

de documentos, nomeadamente, ordens e despachos enviados da Junta. Seria 

responsável pelas actas e termos das decisões e pelas posteriores cópias a 

serem enviadas aos membros superiores da Junta, nomeadamente os 

Deputados.410 

Os dois cargos que se seguiam neste quadro eram o de Porteiro da Junta e o 

do Contínuo. O primeiro teria que atender às obrigações de supervisionar as 

entradas nas sessões da Junta, estando-lhe vedado o acesso, a não ser que 

fosse portador de mensagens dos Secretários, dos Tribunais Régios ou de 

qualquer pessoa convocada às sessões da Junta. O Contínuo era responsável 

pela transmissão de avisos e execução de diligências ordenadas pelo 

Presidente da Junta e do serviço régio. Por último, existiam os cargos de 

Meirinho e o seu respectivo escrivão, equiparados aos oficiais encarregados 

dos armazéns e subordinados da Junta, sendo obrigatório cumprir 

integralmente os despachos da mesma. 

Em 18 de Dezembro de 1803, foi publicada uma relação dos oficiais de 

artilharia em serviço do Real Arsenal do Exército, em Lisboa, e cuja missão era 
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a inspecção do trabalho das oficinas. Na Fundição de Cima, era comandante o 

Tenente-coronel Rodrigo Pimentel do Cabo, no Parque de Santa Clara estava 

o Tenente-coronel José Nunes e na Fundição de Baixo, comandava o Tenente-

coronel Carlos Julião. O comando era coadjuvado pelos capitães Luís Inácio 

Álvares da Costa e José Caetano Vaz Parreiras, que deveriam alternar 

semanalmente o serviço no Arsenal, que consistiria nas tarefas do Estado 

Maior do Arsenal e a inspecção de todas as oficinas, tendo a responsabilidade 

de enviar regularmente relatórios ao Coronel Inspector do Arsenal, Carlos 

António Napion, sendo estes documentos enviados ao sábado. Deveriam 

constar os elementos essenciais da produção e obras feitas nas oficinas do 

Arsenal na Fundição de Cima e da Fundição de Baixo. O documento, 

importante para a compreensão de estrutura de gestão do Arsenal de Lisboa, 

referia ainda outros oficiais efectivos no serviço e com funções, sobretudo, de 

inspecção do Parque de Santa Clara e de uma estrutura denominada como 

“guindaste”. No primeiro caso, estava efectivo ao serviço o Capitão João Lopes 

Rapozo e no segundo estava o Capitão José Caetano da Silveira.  

Os adjuntos destes capitães eram 1os e 2os Tenentes e estavam também 

adstritos à inspecção das oficinas do Arsenal, quatro 1os Tenentes, quinze 2os 

Tenentes e um Alferes, sujeitos a uma escala de serviço permanente 

designada de 1º e 2º quarto, de alternância semanal.411  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
411AHM-DIV-1-13-02-13-m0011. 
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Capítulo 12– As estruturas laborais do Arsenal Real  do Exército 

 

Carlos António Napion escrevia para D. Rodrigo de Sousa Coutinho, em 24 de 

Março de 1803, sobre a necessidade de se reformular estruturalmente o Real 

Arsenal do Exército (Lisboa). Napion referia que o Arsenal estava 

demasiadamente dividido entre edifícios bastante diversos e afastados entre si. 

Para além disso, existiam demasiados acessos, o que prejudicava as 

condições de segurança, que um edifício daquela natureza deveria ter.412  Por 

esses acessos, transitavam os operários, os abastecimentos e os produtos 

fabricados no Arsenal, sendo necessário, segundo Napion, guarnecer 

devidamente essas entradas e saídas. Era referida a presença em cada porta 

de dois porteiros e um escriturário, mas Napion apontava para a necessidade 

da presença de um oficial do Exército, com a necessária autoridade para o 

controlo efectivo das entradas e saídas dos géneros e materiais do Arsenal. 

Esta reestruturação era sugerida para todos os Arsenais nacionais, exemplo do 

que se praticava no estrangeiro. Os oficiais atribuídos a estas funções 

deveriam ser escalados dia e noite e serem responsáveis pelo encerramento 

das portas e oficinas, assim como fazer cumprir o regulamento de fogos.413 

Face às exigências estruturais, Napion sugeria a presença de pelo menos três 

oficiais neste serviço.414 Exemplificando o que Napion afirmava em Março de 

1803 apresentamos uma relação de Dezembro desse ano com  as oficinas, 

operários e produção mensal. O armamento, equipamento, fardamento e 

outros materiais de guerra e de campanha eram exigentes em termos de 

fabrico, provas e manutenção e envolviam uma extensa variedade de ofícios 

que se podem observar no extenso mapa abaixo transcrito, dizendo apenas 

respeito ao estabelecimento de Lisboa, com relações de materiais produzidos 

nas respectivas oficinas e a listagem dos trabalhadores. Este mapa, relativo ao 

mês de Dezembro de 1803, pode reflectir o que era a actividade do Arsenal 

Real do Exército num período intermédio entre a campanha de 1801 e a 

primeira invasão francesa, no ano de 1807. São descritas a produção de 

                                                 
412AHM-DIV-1-13-02-13-m0049. 
413AHM-DIV-1-13-02-13-m0050. 
414AHM-DIV-1-13-02-13-m0051. 



 209

materiais de guerra e equipamentos nas dezoito oficinas do Arsenal, 

mobilizando um total de 1584 homens das várias classes profissionais:415 

 

Relação das obras e mais géneros que saíram das oficinas deste Arsenal do 

Exército no mês de Novembro próximo passado, as quais foram recebidas pelo 

Almoxarife Vitorino António de Sequeira, a quem se carregarão em receita no 

mês de Dezembro de 1803 

 

1 - Oficina de Alfaiates – Produção em Dezembro de 1803 

Cartuchos de Linhagem de Calibre 6416 4000 

Cartuchos de Linhagem de Calibre 9 4000 

Cartuchos de Linhagem de Calibre 12 5000 

Cartuchos de Linhagem de Calibre 16 3000 

Cartuchos de Linhagem de Calibre 18 2000 

Cartuchos de Linhagem de Calibre 24 900 

Calções de pano azul Ferrete 9 

Fardas para Fuzileiros 26 

Ditas para Caçadores com pantalonas 40 

Ditas para Tambores 2 

Ditas para Tambores de Fuzileiros 2 

Mandis (panos de limpeza) 195 

Empregados na Oficina de Alfaiates – 141 operários 

1 Mestre 

1 Contramestre 

2 Aparelhadores 

2 Arvorados 

51 Oficiais 

2 Aprendizes 

1 Moço de Oficina 

 

2 - Oficina de Bordadores – Produção em Dezembro de  1803 

Bandeiras de Nobreza para Infantaria 4 

Ditas para Artilharia 2 

Cordões de lã com borlas para clarins 2 

Empregados na Oficina de Bordadores – 15 operários 

                                                 
415AHM-DIV-1-13-19-01_m0004/17. 
416 Aqui referem-se a cartuchos de artilharia vazios, feitos de linho. 
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1 Mestre 

1 Aparelhador 

12 Oficiais 

1 Aprendiz 

 

Oficina de Barraqueiros – Produção em Dezembro de 1 803 

Barraca Inglesa para pertences 1 

Empregados na Oficina de Barraqueiros – 16 operário s 

1 Mestre 

1 Contramestre 

14 Oficiais 

 

3 - Oficina de Correiros – Produção em Dezembro de 1803 

Bruacas (Malote de couro para sela) 109 

Bridão de ferro 1 

Bandoleira de anta para espingarda 433 

Boldriés de anta para baioneta 406 

Cabeções de ferro 12 

Cabeçadas de vaqueta para cabeções 12 

Cabeçadas de vaqueta preta para freios 1 

Cabeçadas de atanado para bridão 1 

Correias de anta para patrona 340 

Cartucheira de cinto com correia de anta para 

Caçadores 

37 

Coldres de vaqueta preta 1 

Guarda fechos de bezerro 659 

Loros de vaqueta preta 1 

Patrona do novo padrão com cartucheira 334 

Pescocinhos de vaqueta preta 800 

Peitorais de vaqueta preta 1 

Rédeas de moscóvia 1 

Rédeas de atanado para bridão 1 

Rabicho de vaqueta preta 1 

Silha de vaqueta branca 1 

Empregados na Oficina de Correiros – 143 operários 

1 Mestre 

1 Contramestre 

2 Aparelhadores 

112 Oficiais 
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22 Aprendizes 

1 Apontador 

2 Guardas das portas 

2 Moços de oficina 

 

4 - Oficina de Carpinteiros de Obra Branca – Produç ão em Dezembro de 1803 

Caixas de guerra 1 

Caixotes de pinho em tosco para diversas 

conduções 

16 

Caixotes de pinho para transporte 1 

Caixotes de pinho para condução de diverso 

cartuchame 

32 

Dentes de madeira de sobro 56 

Escuadeira de pinho 3 

Estacas de guarnecer 1400 

Groza 1 

Guaritas prontas 2 

Loja completa deste ofício contendo 23 peças 

de ferramenta 

1 

Freixais de sucupira de 27 palmos de 

comprido 

3 

Fuselos de serra de arco 88 

Maço de pau 1 

Maço de cabo grande 33 

Maço de cabo de mão 18 

Maço de guarnecer 200 

Ripas de pinho da terra 24 

Peles de chibato 2 

Empregados na Oficina Carpinteiros de Obra Branca –  207 operários 

1 Mestre 

1 Contramestre 

5 Aparelhadores 

2 Arvorados 

129 Oficiais 

36 Aprendizes 

1 Moço de Oficina 

8 Moços das Rodas 

15 Serradores 

8 Trabalhadores 
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1 Apontador 

 

5 - Oficina de Carpinteiros de Reparo – Produção em  Dezembro de 1803 

Cordel de cordear 1 

Estacas de guarnecer 4000 

Estacas de bico de ferro 60 

Estacas de argola 200 

Loja completa deste ofício contendo 27 peças 

de ferramenta 

1 

Régua de saco 1 

Empregados na Oficina de Carpinteiros de Reparo – 1 49 operários 

1 Mestre 

1 Contramestre 

3 Aparelhadores 

73 Oficiais 

25 Aprendizes 

16 Segeiros 

8 Serradores 

21 Trabalhadores 

1 Apontador 

 

6 - Oficina de Sapateiros – Produção em Dezembro de  1803 

Sapatos (pares) 5178 

Botas (pares) 9 

Botinhas (pares) 166 

Empregados da Oficina de Sapateiros – 31 operários 

1 Mestre 

3 Aparelhadores 

1 Arvorado 

21 Oficiais 

1 Apontador 

2 Guardas 

2 Moços 

 

7 - Oficina de Espingardeiros – Produção em Dezembr o de 1803 

Bigorna pesando 2 arrobas e 13 libras 1 

Chifarotes concertados com guarnições de 

latão 

12 
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Espingardas de Liège com baionetas e 

sacatrapos, consertadas e limpas 

343 

Espingardas Inglesas para Caçadores com 

baioneta, sacatrapos e guarnições de latão, 

concertadas e limpas 

69 

Espingardas Inglesas para fuzileiros 284 

Espingardas do novo padrão, com baioneta e 

bainha, concertadas 

4 

Espingardas de Artilharia com braçadeiras de 

latão, baionetas e bainhas, consertadas e 

limpas 

89 

Espingardas avulsas com ferragens de ferro, 

baioneta e bainhas, consertadas e limpas 

12 

Espingardas avulsas com ferragens de latão, 

baioneta e bainhas, consertadas e limpas 

31 

Pistolas Inglesas novas com ferragens de 

latão (Par) 

1 

Limas velhas 226 arrobas 

Empregados da Oficina de Espingardeiros – 276 operá rios 

1 Mestre 

1 Contramestre 

6 Aparelhadores 

5 Arvorados 

186 Oficiais 

33 Aprendizes 

29 Alimpadores ou Amoladores 

10 Cegos das rodas417 

1 Apontador 

3 Guardas 

1 Moço 

 

8 - Oficina de Funileiros – Produção em Dezembro de  1803 

Almotolia de folha de 3 canadas 1 

Lata de folha para amostras de pólvora 24 

Empregados na Oficina de Funileiros – 25 operários 

1 Mestre 

1 Aparelhador 

16 Oficiais 

                                                 
417 Invisuais contratados para o manejo das rodas dos tornos de pequena dimensão. 
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7 Aprendizes 

 

9 - Oficina de fundir Artilharia e oficinas anexas de torneiros e picheleiros – Produção em 

Dezembro de 1803 

Balas fixas a tacos de pau de calibre 3 110 

Cabos para velas de composição 5 

Cabos para morrão 1 

Peças de bronze direitas com peso de 5, 24 

libras 

12 

Pregos de bronze de meio telhado 2200 

Tirante de corda com caçonetas de bronze 3 

Veio de bronze de 1,75 arrobas 1 

Empregados da Oficina de fundir Artilharia e oficin as anexas de torneiros e picheleiros – 

59 operários 

1 Mestre 

1 Contramestre 

1 Aparelhador 

9 Oficiais 

35 Moços de fundição 

1 Guarda do Armazém de géneros 

3 Guardas das portas 

1 Apontador 

3 Torneiros de latão 

4 Cegos das rodas 

 

10 - Oficinas de Ferreiros e Serralheiros – Produçã o em Dezembro de 1803 

Algravis 4 

Assentadores redondos 4 

Assentadores chatos 4 

Alfeças 6 

Braço de balança com caixa de pau e seus 

pesos de 2 arrobas até 1 onça 

1 

Bigornas de tabuleiro 1 

Brocas de maleta 2 

Chaves de ferro 2 

Cavaletes 2 

Cadeia para algravis 4 

Chegadeiras 4 

Craveiras 4 
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Cabos para limas 24 

Desandadores 2 

Espetões 4 

Escopotos 4 

Esporas (pares) 500 

Fivelas para esporas 300 

Freios cavalares 130 

Foles 4 

Ferrolhos para algravis 4 

Limas velhas 2 arrobas 

Limas partidas 24 

Fateixas de ferro consertadas 16 

Malhos 8 

Martelos 4 

Martelos grandes de pena 2 

Martelos pequenos de pena 2 

Macetas 2 

Machados encabados consertados 6 

Pás 4 

Punções 16 

Puncetas 8 

Pregos de 2 réis 50 

Parafusos de bronze 48 

Parafusos de ferro 73 

Sapatilhas de ferro grandes 12 

Trados de ferro grandes 2 

Tenazes direitas 8 

Tenazes tortas 8 

Talhadeiras 8 

Tornos grandes 2 

Torninhos de mão 2 

Vergueiras 6 

Tarrachas 2 

Empregados nas Oficinas de Ferreiros e Serralheiros  – 266 operários 

2 Mestres (1 aposentado+1 efectivo) 

2 Contramestres 

3 Aparelhadores 

3 Arvorados 

214 Oficiais 
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24 Aprendizes 

1 Apontador 

3 Guardas 

13 Soldados 

1 Moço 

 

11 - Oficina de Instrumentos de Artilharia – Produç ão em Dezembro de 1803 

Clarins de latão com seus bocais 5 

Corneta de latão com cordões de lã 2 

Chapa de latão com virola e seus pertences 1 

Chapa de latão redonda de 5,5 libras 4 

Escrivaninha de latão com campainha e 

demais pertences 

1 

Esquadro de ferro graduado de 2,5 palmos 1 

Peças de latão pequenas com seus reparos e 

demais pertences 

4 

Óculos de ver ao longe, forrados de couro, de 

4,5 palmos de comprido, consertados 

12 

Empregados da Oficina de Instrumentos de Artilharia  – 68 operários 

1 Mestre 

1 Aparelhador 

1 Arvorado 

39 Oficiais 

3 Aprendizes 

23 Cegos e moços das rodas 

 

12 - Oficina de Lavrantes de Artilharia – Produção em Dezembro de 1803 

Colchetes de latão (pares) 510 

Limas velhas sortidas 1, 32 arrobas 

Empregados da Oficina de Lavrantes de Artilharia – 69 operários 

1 Mestre 

1 Contramestre 

1 Aparelhador 

1 Arvorado 

37 Oficiais 

28 Aprendizes 
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13 - Oficina do Laboratório de Fulminantes – Produç ão em Dezembro de 1803 

Chumbo em bala para espingardas do padrão 

inglês 

116 libras 

Cartuchos embalados para espingardas do 

padrão inglês 

70540 

Cartuchos embalados para clavinas do padrão 

inglês 

2830 

Cartuchos com lanterneta fixos a taco de pau 

de calibre 6 

84 

Cartuchos de obus fixos a taco de pau de 

calibre de 6 polegadas 

376 

Caixotes de tosco para condução de diverso 

cartuchame 

86 

Empregados na Oficina do Laboratório de Fulminantes  – 17 operários 

1 Mestre 

13 Oficiais 

1 Moço 

1 Guarda 

1 Apontador 

 

14 - Oficina de Poleeiros – Produção em Dezembro de  1803 

Bombas com suas guarnições consertadas 3 

Cadernais bronzeados de calibre 9 4 

Juncos guarnecidos para bombas 4 

Moitões de 10 polegadas 4 

Moitões de pernos de pau 1 

Empregados de Oficina de Poleeiros – 36 operários 

1 Mestre 

2 Aparelhadores 

17 Oficiais 

11 Aprendizes 

5 Moços de rodas 

 

15 - Oficina de Pintores – Produção em Dezembro de 1803 

Verniz de espírito 8 libras 

Empregados da Oficina de Pintores – 36 operários 

1 Mestre 

1 Contramestre 

1 Aparelhador 
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1 Arvorado 

26 Oficiais 

5 Aprendizes 

1 Moço 

 

16 - Oficina de Seleiros – Produção em Dezembro de 1803 

Enxergões cheios com respectivos chumaços 420 

Selas de parelhas de artilharia novas 25 

Selas de moscóvia novas para a tropa 56 

Selhões novos 8 

Empregados da Oficina de Seleiros – 64 operários 

1 Mestre 

3 Aparelhadores 

45 Oficiais 

12 Aprendizes 

2 Moços 

1 Apontador 

 

17 - Oficina de Torneiros de Latão – Produção em De zembro de 1803 

Botões de latão para fardas (grosas) 200 

Botões de latão para vestes (grosas) 460 

Botões de latão para polainas (grosas) 400 

Empregados da Oficina de Torneiros de Latão – 43 op erários 

1 Mestre 

1 Aparelhador 

22 Oficiais 

18 Cegos das Rodas 

1 Aprendiz 

 

18 - Oficina de Tanoeiros – Produção em Dezembro de  1803 

Baldes de orelhas concertados 24 

Empregados da Oficina de Tanoeiros – 7 operários 

1 Mestre 

6 Oficiais 

 

Como se pode verificar na tabela, existiam 18 oficinas no Arsenal, com um 

efectivo total de 1668 operários de várias especialidades, em que as maiores 

oficinas eram as de espingardeiros, ferreiros e serralheiros e a de carpinteiros 
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de obra branca, todas com efectivos acima dos 200 artífices e claramente 

dedicadas ao fabrico de armas ligeiras e acabamentos de artilharia. As oficinas 

de carpinteiros de reparos, de correeiros e de alfaiates, com efectivos acima 

dos 140 homens, seriam dedicadas a acessórios de artilharia, equipamentos e 

fardamentos, sendo que as oficinas de efectivo mais reduzido forneceriam 

materiais que iriam completar o trabalho das oficinas maiores, como o fabrico 

de acessórios e peças de armas ligeiras e de artilharia, bandeiras e 

estandartes, caixas e barris e outros artigos que formavam o enquadramento 

operacional das tropas em termos físicos. De notar a reduzida dimensão da 

oficina de sapateiros, 31 artífices, num contexto tão importante como é o do 

calçado das tropas. Seria difícil com tão poucos homens prover de calçado a 

totalidade dos regimentos do Exército, o que nos leva a levantar a hipótese de 

estes artigos serem feitos fora do Arsenal ou localmente, nas zonas de 

implantação das unidades. Também é de ressalvar a presença de 51 invisuais 

a trabalhar no Arsenal, em ocupações mecânicas como seria manejar as rodas 

de tracção de tornos de pequenas dimensões. 

 

Oficinas Operários 

Oficina de Espingardeiros 276 

Oficinas de Ferreiros e Serralheiros 266 

Oficina Carpinteiros de Obra Branca 207 

Oficina de Carpinteiros de Reparo 149 

Oficina de Correiros 143 

Oficina de Alfaiates 141 

Oficina de Lavrantes de Artilharia 69 

Oficina de Instrumentos de Artilharia 68 

Oficina de Seleiros 64 

Oficina de fundir Artilharia 59 

Oficina de Torneiros de Latão 43 

Oficina de Poleeiros 36 

Oficina de Pintores 36 

Oficina de Sapateiros 31 

Oficina de Funileiros 25 

Oficina do Laboratório de Fulminantes 17 

Oficina de Barraqueiros 16 

Oficina de Bordadores 15 
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Oficina de Tanoeiros 7 

Total de Oficinas Total de Operários 

18 1668 

 

Um mapa, elaborado pela Contadoria do Arsenal e datado de 12 de Janeiro de 

1812, demonstra os aumentos de salário dos Contramestres, Aparelhadores e 

oficiais operários, e onde não estão referidos os Mestres, à excepção dos que 

nele trabalhavam na Fábrica de Pólvora de Barcarena e os da Refinaria de 

Salitre de Alcântara, os aprendizes e outros ofícios secundários. Este 

documento contribuí para se observar a diversidade laboral desta estrutura 

industrial, os seus salários e idades e aferir o tempo de serviço e em que 

idades começaram a trabalhar:418  

 

Quadro 1 – Carpinteiros de obra branca 

Oficiais Nomes Salário 

(Réis) 

Aumento Total Idade Tempo de 

Serviço 

Aparelhadores 

João António 

Réis 

600 150 750 32 20 

Caetano 

José Almeida 

550 50 600 40 26 

João Roberto 

Baião 

550 50 600 60 47 

4 

José Luís 

Godinho 

520 60 580 47 32 

Oficiais 

Fortunato 

Honorato 

350 50 400 28 15 

Manuel 

Marques 

350 50 400 27 16 

3 

Inocêncio 

Caetano 

330 70 

 

400 23 13 

Serradores 

1 Eusébio da 

Cruz 

400 50 450 30 7 meses 

Quadro 2 – Ferreiros 

Oficiais Nomes Salário Aumento Total Idade Tempo de 

Serviço  
                                                 
418AHM DIV-1-14-135-01-m0038/48. 
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(Réis) Serviço 

Aparelhadores Arvorados 

José Nicolau 550 30 580 60 47 2 
Domingos 

José da 

Costa 

530 50 580 39 27 

Oficiais 

Joaquim 

Thomas 

550 50 600 45 28 

Ricardo 

Esteves 

550 50 600 28 19 

Manoel 

Esteves 

550 50 600 31 20 

Domingos 

Ribeiro 

480 120 600 44 26 

Joaquim 

Francisco 

450 150 600 32 19 

Mariano José 

Pedro 

450 50 500 28 18 

João dos 

Santos 

440 60 500 23 15 

João Ferreira 440 60 500 35 20 

José da Silva 440 40 480 23 15 

Anastácio 

José 

440 160 600 28 17 

Manuel Luís 

Esteves 

400 200 600 28 16 

António Luís 400 80 480 27 16 

António José 390 30 420 23 15 

José do 

Nascimento 

390 30 420 18 7 

Vicente da 

Costa 

390 40 430 32 20 

José Pereira 350 50 400 23 9 

Francisco 

Machado 

350 50 400 19 11 

Bartolomeu 

da Costa 

340 60 400 30 15 

19 

Manuel 

Lourenço 

520 30 550 52 41 
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Quadro 3 - Tanoeiros 

Oficiais Nomes Salário 

(Réis) 

Aumento Total Idade Tempo de 

Serviço 

Aparelhador 

1 João 

Gregório 

Carreira 

550 50 600 44 8 

Oficial 

1 Joaquim 

Cândido da 

Fonseca 

350 30 380 27 17 

Quadro 4 – Caldeireiros 

Oficiais Nomes Salário 

(Réis) 

Aumento Total Idade Tempo de 

Serviço 

Oficial 

1 Francisco de 

Borja 

350 30 380 28 6 

Quadro 5 – Pintores 

Oficiais Nomes Salário 

(Réis) 

Aumento Total Idade Tempo de 

Serviço 

Sebastião 

José 

490 110 600 34 18 

Valentim  

Simões 

350 100 450 26 15 

Luís 

Francisco 

Viana 

350 50 400 44 9 

4 

Pedro José 

da Silva 

300 100 400 48 5 

Quadro 6 – Carpinteiros de Reparos 

Oficiais Nomes Salário 

(Réis) 

Aumento Total Idade Tempo de 

Serviço 

Contramestre 

1 João de Deus 

Mascarenhas 

750 50 800 50 41 

Aparelhador 

1 Francisco 

José Achas 

700 50 750 41 23 

Oficiais 

21 Manuel 

Francisco 

Almada 

450 100 550 50 15 
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João de Deus 400 100 500 29 20 

Leonardo 

José Afonso 

400 100 500 28 5 

Vicente 

Duarte 

520 30 550 46 21 

José Martins 420 100 520 31 20 

José dos 400 100 500 31 19 

 

Pedro 

Alexandrino 

380 70 450 27 17 

Joaquim José 

da Luz 

380 40 420 31 21 

José 

Rodrigues 

360 60 420 31 18 

Manuel 

Pereira do 

Nascimento 

360 40 400 30 4 

Manuel dos 

Santos 

360 40 400 30 4 

Francisco de 

Mattos 

360 40 400 48 20 

José 

Fernandes 

360 40 400 34 4 

Joaquim 

Vicente 

360 40 400 37 4 

Domingos 

Gomes 

350 100 450 41 2 

Manuel 

Cardozo 

350 50 400 35 3 

José Maria 

Gonçalves 

350 50 400 22 5 

José Nunes 350 100 450 28 15 

João dos 

Santos 

350 100 450 27 14 

Domingos 

Correia 

350 50 400 22 2 

 

Manuel 

Lázaro 

350 50 400 22 13 

Quadro 7 – Instrumentos 

Oficiais Nomes Salário Aumento Total Idade Tempo de 

Serviço  
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(Réis) Serviço 

Contramestres 

1 Francisco 

António 

850 50 900 56 45 

Oficiais 

Joaquim 

Francisco 

500 50 550 55 24 

António José 500 50 550 35 24 

9 

Florêncio 

António dos 

Santos 

500 50 550 30 17 

Manuel 

Cândido 

480 50 530 39 29 

João da Silva 450 50 500 24 4 

Nicolau José 

de Barros 

400 80 480 29 17 

Joaquim Lino 

de Barros 

380 70 450 26 16 

Joaquim 

Thomas 

350 50 400 28 9 

 

António Dias 

Pereira 

300 100 400 26 3 

Quadro 8 – Lavrantes 

Oficiais Nomes Salário 

(Réis) 

Aumento Total Idade Tempo de 

Serviço 

João Nunes 

de Carvalho 

600 100 700 45 32 

Vicente 

Peres da 

Gama 

500 200 700 27 16 

António 

Joaquim 

450 50 500 42 18 

Joaquim 

Eusébio de 

Mello 

450 30 480 31 15 

9 

Francisco 

José Villela 

360 40 400 27 15 
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José Lopes 

Anselmo 

380 70 450 23 12 

António de 

Almeida 

380 70 450 23 12 

Joaquim 

Azevedo 

350 30 380 28 14 

 

Manuel da 

Silva Franco 

550 100 650 47 7 

Quadro 9 – Espingardeiros 

Oficiais Nomes Salário 

(Réis) 

Aumento Total Idade Tempo de 

Serviço 

Contramestres 

1 Thomas José 

de Freitas 

900 100 1000 55 40 

Aparelhador 

1 António 

Vitorino 

560 40 600 33 22 

Oficiais 

Francisco 

Manuel 

380 20 400 26 17 

João dos 

Santos 

380 20 400 60 47 

Joaquim dos 

Santos 

360 40 400 26 17 

António 

Francisco 

360 120 480 25 13 

Francisco 

Alberto dos 

Santos 

360 40 400 33 21 

Lourenço 

Baptista 

360 40 400 50 21 

António Alz 

Esteves 

350 50 400 49 4 

Joaquim 

Ignácio 

350 50 400 30 18 

José Pedro 350 50 400 27 17 

25 

António 

Nicolau 

350 50 400 21 4 
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Bernardo 

José da Silva 

350 50 400 32 17 

Bartholomeu 

José 

350 30 380 53 41 

Joaquim 

Aleixo 

350 50 400 26 16 

Manuel 

António de 

Oliveira 

350 50 400 26 17 

Domingos 

José de 

Barros 

350 30 380 27 17 

 

Affonso José 

Alves 

350 50 400 34 4 

Joaquim de 

Carvalho 

350 50 400 39 4 

Filipe António 350 50 400 32 25 

Martiniano 

José 

350 50 400 31 21 

Joaquim 

Manuel Leite 

350 50 400 26 14 

José António 

Baião 

350 30 380 39 27 

José Cândido 

Duarte 

350 30 380 40 27 

José Ricardo 

Cordeiro 

340 40 380 34 19 

José Ribeiro 350 50 400 53 40 

 

Joaquim 

Freitas 

320 80 400 30 18 

Quadro 10 – Coronheiros 

Oficiais Nomes Salário 

(Réis) 

Aumento Total Idade Tempo de 

Serviço 

André 

Caetano 

350 50 400 43 4 5 

Angelo José 

da Cruz 

350 30 380 20 12,5 
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José 

Gerardes 

350 30 380 31 18 

Pedro Braga 350 30 380 37 27 

 

António Feliz 320 40 360 31 22 

Quadro 11 – Seleiros 

Oficiais Nomes Salário 

(Réis) 

Aumento Total Idade Tempo de 

Serviço 

Aparelhador 

1 Pedro 

António dos 

Santos 

580 20 600 36 26 

Oficiais 

Angelo da 

Assunção 

350 50 400 24 12 

José Maria 350 50 400 19 4 

António dos 

Santos 

350 50 400 24 10 

Gregório 

Soares 

350 50 400 26 12 

António José 

Pedro 

336 24 360 50 5 

6 

Manuel 

Joaquim 

336 24 360 40 5 

Quadro 12 – Funileiros 

Oficiais Nomes Salário 

(Réis) 

Aumento Total Idade Tempo de 

Serviço 

Aparelhador 

1 Francisco 

Pinheiro 

500 100 600 36 19 

Oficiais 

Gregório da 

Rosa 

350 50 400 44 16 

Miguel José 

Soares 

350 50 400 17 7 

Marcelino 

José da Silva 

350 50 400 22 7 

4 

José António 

Monteiro 

330 120 450 23 13 

Quadro 13 –  Sapateiros  

Oficiais Nomes Salário Aumento Total Idade Tempo de 

Serviço  
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(Réis) Serviço 

Aparelhador 

1 Francisco 

António 

Palmela 

480 40 520 50 13 

Oficial 

1 Manuel da 

Silva 

350 50 400 52 13 

Quadro 14 – Latoeiros 

Oficiais Nomes Salário 

(Réis) 

Aumento Total Idade Tempo de 

Serviço 

Aparelhadores 

Manuel 

Caetano 

550 50 600 64 48 2 

Manuel 

Vicente 

550 50 600 61 47 

Oficiais 

Rafael 

Joaquim 

380 120 500 30 17 

José António 

do Espírito 

Santo 

340 60 400 58 20 

Bernardo 

Alberto 

340 60 400 55 39 

4 

Thomas José 340 60 400 29 18 

Quadro 15 – Torneiros de Latão 

Oficiais Nomes Salário 

(Réis) 

Aumento Total Idade Tempo de 

Serviço 

Aparelhador 

Joaquim Réis 480 50 530 52 36 2 
José António 

Rodrigues 

400 100 500 22 13 

Oficial 

1 Malaquias 

Pereira 

Henriques 

320 80 400 21 7 

Quadro 16 – Abridores 

Oficiais Nomes Salário 

(Réis) 

Aumento Total Idade Tempo de 

Serviço 

Aparelhadores 
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Gaspar 

Joaquim de 

Figueiredo 

660 150 810 50 6 2 

Francisco 

Ricardo 

660 150 810 42 22 

Oficiais 

Alberto 

Francisco 

dos Réis 

340 60 400 26 16 

Francisco de 

Borga Freire 

330 70 400 23 12 

3 

Francisco 

José dos 

Santos Rita 

280 120 400 24 14 

Quadro 17 – Barraqueiros 

Oficiais Nomes Salário 

(Réis) 

Aumento Total Idade Tempo de 

Serviço 

Joaquim 

José António 

350 40 390 54 20 

António 

Bento 

350 50 400 40 18 

3 

Miguel 

Caetano 

320 40 360 32 18 

Quadro 18 –  Correeiros 

Oficiais Nomes Salário 

(Réis) 

Aumento Total Idade Tempo de 

Serviço 

Contramestres 

1 Francisco 

José de 

Matos 

700 100 800 52 42 

Aparelhadores 

1 Manuel José 

Dias 

500 100 600 40 28 

Oficiais 

Joaquim 

Lescadis 

450 50 500 46 33 

João António 420 60 480 25 15 

João José 

Raposo 

400 100 500 22 11 

14 

Luís José 400 40 440 25 15 
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José Pereira 

da Silva 

370 30 400 25 15 

Sebastião 

Narciso 

360 40 400 27 14 

Eusébio 

Assunção 

360 40 400 28 15 

José Thomas 

de Villa Nova 

350 50 400 28 3 

António Dinis 350 50 400 47 2 

João Duarte 350 50 400 24 15 

Angelo 

Esteves 

350 50 400 25 14 

Joaquim 

Malheiros 

340 40 380 25 14 

João António 340 60 400 25 15 

 

Cândido 

José da Silva 

340 40 380 27 3 

Quadro 19 – Foleeiros 

Oficiais Nomes Salário 

(Réis) 

Aumento Total Idade Tempo de 

Serviço 

Aparelhador 

1 José Ribeiro 

Marrocos 

450 50 500 45 20 

Quadro 20 – Esparteiros e Cordoeiros 

Oficiais Nomes Salário 

(Réis) 

Aumento Total Idade Tempo de 

Serviço 

Aparelhadores 

José da Silva 480 120 600 55 26 2 
Francisco 

António 

440 40 480 37 18 

Quadro 21 – Bordador 

Oficiais Nomes Salário 

(Réis) 

Aumento Total Idade Tempo de 

Serviço 

1 Bernardo dos 

Santos 

340 60 400 35 16 

Quadro 22 – Pedreiros 

Oficiais Nomes Salário 

(Réis) 

Aumento Total Idade Tempo de 

Serviço 
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Mattias 

Gonçalves 

450 50 500 27 14 

Simplício 

José 

400 50 450 23 12 

Manuel da 

Luz 

400 80 480 34 8 

António 

Ferreira 

350 100 450 21 11 

5 

Manuel 

Thomas 

230 200 430 19 10 

Quadro 23 – Torneiro de Artilharia 

Oficiais Nomes Salário 

(Réis) 

Aumento Total Idade Tempo de 

Serviço 

1 José de 

Freitas 

580 70 650 70 56 

Quadro 24 – Fábrica de Pólvora de Barcarena 

Oficiais Nomes Salário 

(Réis) 

Aumento Total Idade Tempo de 

Serviço 

Mestre da preparação dos mistos, enxugo, separação e peso das pólvoras 

1 Francisco 

Duarte 

Madeira 

550 100 650 ___ 22 

Mestre da preparação da pólvora em maço e género delas 

1 Joaquim 

António 

Mancho 

430 120 550 ___ 30 

Abegões 

 António 

Serra 

350 30 380 ___ 31 

Operário polvorista 

1 Paulo da 

Costa 

340 20 360 ___ 8 

Tanoeiros 

António 

Peixoto 

400 50 450 ___ 27 

António José 450 50 500 ___ 27 

António da 

Silva 

450 50 500 ___ 29 

Joaquim 450 50 500 ___ 3 

5 

Martinho 

Lopes 

450 50 500 ___ 16 

Nem todos têm idade própria para dever servir 
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Quadro 25 –  Fábrica do refino do Salitre em Alcânta ra 

Oficiais Nomes Salário 

(Réis) 

Aumento Total Idade Tempo de 

Serviço 

Francisco 

João 

Figueiras 

350 50 400 69 41 

José Ferreira 

da Silva 

320 80 400 54 17 

3 

Joaquim 

José 

320 80 400 50 16 

 

Na correspondência de Manuel Ribeiro de Araújo para D. Miguel Pereira 

Forjaz, em 16 de Agosto de 1812, era proposta uma eventual redução de 

vencimentos e pessoal no Arsenal Real do Exército, em Lisboa.419  

Manuel Ribeiro de Araújo propunha empregar no Arsenal somente 1043 

homens, chefiados nas oficinas por 27 Mestres e 41 Aparelhadores, sendo o 

restante dos operários divididos em várias classes de oficiais e aprendizes. Na 

Fundição de Cima trabalhariam 145 homens, de entre os quais 7 Mestres e 7 

Aparelhadores. No Parque de Santa Clara trabalhariam 584 operários que 

eram enquadrados por 13 Mestres e 27 Aparelhadores (de salientar 5 mestres 

espingardeiros alemães e 200 homens a trabalhar nas oficinas de 

espingardeiros). Na Fundição de Baixo trabalhavam 164 homens com 6 

Mestres e 7 Aparelhadores. 

Também eram referidos os Laboratórios, em Santa Apolónia e o Serviço Geral 

para as outras repartições. Nos Laboratórios trabalhavam 19 homens com 1 

Mestre e no Serviço Geral 32 homens cujas funções eram o transporte de 

materiais. A despesa total para um mês, nesta data, seria de 9684$550 Réis.  

Neste documento existe ainda um outro mapa que refere os empregados e 

outras pessoas que recebiam do Arsenal, embora não como operários 

especializados, num total de 131 homens, entre guardas, moços de várias 

oficinas e porteiros e fiéis de armazéns, com um custo mensal total de 915$570 

Réis.420 

De acordo com um Aviso Régio de 8 de Maio de 1812, era imputada à Junta do 

Arsenal do Exército a tarefa de estudar e elaborar um programa de redução de 

                                                 
419Estando em processo de extinção o Arsenal do Porto. 
420AHM-DIV-1-14-135-01-m0052. 
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pessoal e despesas, pelo que o deputado da Junta Manuel Ribeiro de Araújo 

elaborou uma série de apontamentos em que se levantaram as seguintes 

questões: que oficinas se poderiam suprimir com vantagens para a Real 

Fazenda e de que modo tal poderia ser feito, que trabalhos poderiam ser 

simplificados pela introdução de novas máquinas, que por outro lado não 

importassem muitos custos, qual a possibilidade de redução de oficiais nas 

oficinas e quais as alternativas para esta proposta. Seguindo as determinações 

do referido Aviso Régio, Manuel Ribeiro de Araújo realizou várias inspecções 

às oficinas com o fim de verificar o seu estado, assim como analisar a situação 

dos operários nelas destacados.421 Também procedeu à verificação das 

pessoas que recebiam pelo Arsenal, mas que trabalhavam no exterior das 

instalações, nomeadamente nas Reais Fábricas de Pólvora e de refinamento 

de componentes para a mesma, assim como das ferrarias  importando num 

total mensal de 17840$000 Réis. Esta importância, segundo o autor, não 

aparecia nas folhas de férias, já que um grande número de operários não 

compareceu ao serviço nos 15 dias úteis que serviram de base para o cálculo 

daquele valor, daqui se podendo avalizar a hipótese de existir um elevado 

número de faltosos. Assim, Manuel Ribeiro de Araújo propôs o mapa em que 

se reduzia o pessoal a 918 operários efectivos, calculando-se que em tempo de 

guerra, seria necessário manter o nível de produção que havia sido 

implementado a partir de 1809.422 A proposta de Ribeiro de Araújo é a de 

alcançar os mesmos níveis de produção com menos operários e menos 

despesa nos salários.423 

Tal só se conseguiria com uma reestruturação na direcção dos trabalhos e dos 

operários pelo que propunha o seguinte: que todos os operários destacados 

nas oficinas do Arsenal fossem considerados aptos pela idade, robustez, 

habilidade e boa conduta; que se registassem em livros próprios os nomes, 

filiações, naturalidades, estados civis e moradas dos Mestres, Aparelhadores, 

operários e demais pessoal ao serviço nas oficinas do Arsenal, sendo também 

registados os dias, meses e anos em que foram admitidos ao serviço, as faltas 

ao serviço e respectivos motivos e justificações e tudo o mais que pudesse 

aferir da conduta de cada operário; também propunha que nenhum operário 
                                                 
421AHM-DIV-1-14-135-01-m0013. 
422 Coincidindo com a entrada em funções do Marechal Beresford. 
423AHM-DIV-1-14-135-01-m0014. 
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fosse admitido nas oficinas com mais de 30 anos de idade e que teriam que 

apresentar provas dadas do seu ofício, propôs-se um regulamento para os 

limites de idade de acesso dos aprendizes, que também deveriam apresentar 

boa robustez física, assim como o tempo em que deveriam servir nas 

respectivas categorias profissionais.424 No entanto Manuel Ribeiro de Araújo 

também propôs medidas de alcance social, tais como a gratificação aos 

operários mais idosos ou com doenças adquiridas ao serviço do Arsenal e que 

os impossibilitava de trabalhar, embora essa gratificação devesse ser inferior 

ao salário auferido em serviço. 

Os operários deveriam ser impossibilitados de faltar ao trabalho sem 

justificação ou licença superior e os que faltassem nestas condições deveriam 

ter de repor as horas de trabalho sem as receber. Nos casos de falta por 

doença, tal deveria ser imediatamente participado aos respectivos Mestres, sob 

pena de despedimento. 

Os operários e empregados das oficinas também não poderiam ausentar-se 

das instalações sem licença da portaria da Real Junta ou outro órgão de gestão 

do Arsenal, sendo que as licenças teriam que ser solicitadas ao próprio Manuel 

Ribeiro de Araújo.  

É importante referir que nenhum Mestre de oficinas situadas em Lisboa e 

arredores poderia receber, nas suas instalações, operários ou outros 

empregados registados no Arsenal, sem que fosse apresentada uma licença 

para o efeito, assinada pelas entidades superiores do Arsenal. E tal só poderia 

ser autorizado desde que o operário não fosse necessário nas respectivas 

oficinas do Arsenal. Por outro lado, os Mestres, Aparelhadores, operários e 

aprendizes das Oficinas do Arsenal gozariam de privilégios das pessoas ao 

serviço do Príncipe Regente, com excepção dos operários com contratos a 

termo curto ou temporário, ficando os privilégios restritos à duração do 

contrato. Manuel Ribeiro de Araújo propôs um aumento de salários, como 

estímulo ao trabalho e para que os operários de categorias inferiores 

ambicionassem ser promovidos a níveis superiores. Dever-se-ia promover toda 

uma filosofia de boa direcção de trabalhos e da implementação de uma 

hierarquia laboral de subordinação dos operários ou Mestres e de todos os 

                                                 
424AHM-DIV-1-14-135-01-m0015. 
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Inspectores do Arsenal ou outro qualquer hierarquicamente equivalente, 

situação já contemplada no Alvará Régio de 12 de Janeiro de 1802.425 

Daqui se pode verificar que existiam grandes problemas na gestão e 

produtividade do Arsenal do Exército, e que chegariam a causar vários 

desacordos e atritos entre os dois homens que efectivamente comandavam o 

Exército Português, o Marechal Beresford e o Secretário de Estado da Guerra, 

D. Miguel Pereira Forjaz. O que, na verdade, Manuel Ribeiro de Araújo 

propunha era uma completa racionalização dos  meios humanos e materiais 

dos Arsenais e a introdução de uma verdadeira disciplina de trabalho aos 

operários daquela instituição, combatendo-se o elevado grau de absentismo e 

a pouca qualificação que devia existir em muito do pessoal das oficinas, tanto 

idosos como jovens. Também interessaria ter uma atitude mais progressista, 

aberta à introdução de maquinarias mais eficientes e que exigiam poucos 

operários para o seu manuseamento. 

A implementação destas medidas deveria obviar muitos problemas que se 

verificavam no Arsenal e que Manuel Ribeiro de Araújo enumera. Um dos 

factores era o excesso de chefias numa só repartição ou oficina, criando 

frequentemente conflitos, afectando os trabalhos ou, como chega a afirmar o 

autor, facilitando os entraves de matérias-primas ou produtos fabricados no 

Arsenal, promovendo a incúria dos Mestres em prestar contas dos trabalhos 

realizados e do consumo de matérias-primas.  

Manuel Ribeiro de Araújo propunha que ninguém deveria ser admitido no 

Arsenal sem parecer do Inspector do Arsenal, mesmo no regime de serviço 

externo, já remetendo para o Alvará de 1802, procedimento que ainda assim 

não seria cumprido. Todos os requerimentos de promoção, aumento de salário 

ou transferência de serviço deveriam passar, obrigatoriamente, pelo Inspector 

do Arsenal. A figura do Inspector deveria ser tão importante que neste 

documentos era proposto que qualquer membro deputado da Real Junta da 

Fazenda do Arsenal que tivesse ou quisesse ouvir qualquer funcionário teria 

que dar conhecimento ao Inspector, ou na sua falta, ao chefe das respectivas 

repartições, para que lhes fosse enviado o funcionário a ser ouvido, mas só 

pelo tempo necessário para tal, evitando ausência prolongada no serviço. Os 

Mestres também seriam responsabilizados pelo bom andamento do serviço, já 
                                                 
425AHM-DIV-1-14-135-01-m0016. 
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que ficariam responsáveis por toda a conduta pessoal e profissional dos 

operários das suas oficinas, reportando ao Inspector quaisquer faltas que 

deveriam ser devidamente penalizadas.426 

Os faltosos seriam multados em quantias pecuniárias a descontar dos seus 

salários na 1ª vez, suspensos 6 meses na 2ª e despedidos do Arsenal à 3ª vez. 

No que dizia respeito à redução de efectivos do Arsenal, Manuel Ribeiro de 

Araújo propunha que se procedesse a uma selecção dos operários de cada 

oficina, na base da boa conduta, robustez e habilidade nos respectivos ofícios, 

tendo salários de acordo com a sua classe ou próximos aos da classe a que 

seriam, eventualmente, promovidos, dando-se preferência aos mais antigos em 

experiência no Arsenal e possuindo as já referidas qualidades. No caso de em 

cada oficina não existirem operários com essas competências, esses lugares 

ficariam vagos até que, por exigências externas de serviços, tivessem de ser 

preenchidos, mas unicamente por aprovação superior do Inspector das 

oficinas.427 

Os operários, após a classificação, ficariam nas suas oficinas até que tivessem 

vaga na classe superior ou optassem por sair do Arsenal. Os que se 

encontrassem doentes, incapacitados ou já na idade de se retirarem 

receberiam as já mencionadas gratificações pelos serviços prestados.428 Esta 

selecção seria realizada pelo Inspector depois de ouvidos os Mestres, 

Contramestres e Aparelhadores. Os Contramestres seriam conservados nessa 

classe até que houvesse possibilidades de serem promovidos a Mestres. 

Manuel Ribeiro de Araújo, colocando em hipótese a eliminação ou junção de 

oficinas do Arsenal, referia que no primeiro caso se deveriam conservar as 

oficinas referidas no mapa já referido, tendo em conta que a Regência 

continuasse a mandar executar no Arsenal os trabalhos que até então lá se 

faziam. No caso de o Governo optar por mandar fazer fora do Arsenal serviços 

relativos a fardamentos, arreios para a cavalaria e baterias de artilharia, 

ferramentas de corte e de mover a terra, nesse caso poder-se-ia proceder à 

supressão ou redução de pessoal nas oficinas de alfaiates, sapateiros, 

correeiros, seleiros, forneiros de latão e funileiros, nas oficinas de ferreiros, 

serralheiros, latoeiros, lavrantes e bordadores, não se procedendo a alterações 
                                                 
426AHM-DIV-1-14-135-01-m0017. 
427AHM-DIV-1-14-135-01-m0018. 
428AHM-DIV-1-14-135-01-m0019. 
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às oficinas ligadas directamente ao material de guerra como os espingardeiros, 

fundidores de artilharia ou dos laboratórios de fulminantes onde fabricavam 

munições. 

No caso de se verificarem empreitadas fora do Arsenal, tendo em conta 

melhores condições de fabrico ou preços mais competitivos, as contas 

deveriam correr por conta do Arsenal ou dos comandantes das unidades 

militares que requisitassem materiais fora das oficinas do Arsenal, mas tendo 

em atenção que para tal deveria ser contemplado o pronto pagamento dos 

materiais. Face a estes condicionantes, Manuel Ribeiro de Araújo considerava 

que o material fabricado no Arsenal era melhor, de maior resistência e duração 

e com melhores preços do que o executado externamente. 

Quanto à reunião de oficinas, o autor verificou que existiam algumas com 

várias analogias e semelhanças a nível produtivo e metodologias de fabrico, 

sobretudo as oficinas da 1ª repartição, situada na Fundição de Cima, onde 

estavam as oficinas de fundidores de artilharia, torneiros de metais, lavrantes, 

instrumentos matemáticos, latoeiros, caldeiros e funileiros, sugerindo uma 

reestruturação das mesmas. 

Neste documento era referida uma eventual mudança das oficinas de 

espingardeiros para outra dependência da 1ª repartição, o Parque de Santa 

Clara, de que Manuel Ribeiro de Araújo argumentava ser mais difícil, já que 

necessitariam das forjas e das máquinas de grande porte que estavam nas 

antigas oficinas da Fundição de Baixo, em Santa Apolónia. No entanto, essa 

mudança era considerada útil por questões de segurança militar e pelo perigo 

de incêndio nos Armazéns do Arsenal em Santa Apolónia, contíguos às 

oficinas de espingardeiros. Os trabalhos também deveriam ser simplificados 

pela adopção de novas maquinarias, sobretudo no trabalho de ferrarias, 

empregando-se máquinas como martelos, foles e forjas com fontes de energia 

comuns (o que infere motorização hidráulica) o que não acontecia no Arsenal 

devido à sua má localização em relação ao Tejo. Assim, as máquinas 

existentes eram movidas por juntas de bois ou grupos de homens.429 As 

máquinas montadas no Arsenal para tornear e brocar os canos das peças de 

Artilharia, para brocar, mudar e polir canos de espingarda e lâminas de armas 

brancas eram movidas por juntas de bois. As rodas dos tornos que serviam 
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para a manufactura de materiais menos pesados, eram movidos por homens, 

geralmente cegos ou reclusos. Estas máquinas poderiam ser adaptadas para 

serem movidas por juntas de bois, embora tal não fosse considerado muito 

viável pela despesa que comportaria a aquisição e manutenção destes animais 

e dos respectivos tratadores, sendo considerado pelo autor mais rentável 

empregar indigentes para executar o mesmo trabalho. 

Manuel Ribeiro de Araújo chegava a sugerir o estabelecimento de uma nova 

dependência do Arsenal, onde se pudessem colocar máquinas de novo modelo 

(tracção hidráulica) para torno, broqueio e martelagem de peças de ferro e de 

grandes peças de metal ou madeira, preparação de canos de espingardas e 

respectivas fecharias, para além de armas brancas. O local para a fábrica 

deveria ser próxima a um rio com um caudal regular para mover as máquinas, 

mas também navegável para facilitar o transporte dos materiais, sendo ideal 

que se situasse perto do Arsenal e que lá também pudessem brocar e tornear 

peças de artilharia.430 

O autor tinha e demonstra a consciência de que tal estabelecimento e 

correspondente equipamento implicariam uma despesa considerável, 

sobretudo a nível da maquinaria. Sugeria a Ribeira de Barcarena, com um 

caudal próximo ao Tejo e mais forte do que o que abastecia o sistema 

produtivo da Real Fábrica de Pólvora de Barcarena. Para melhor gestão do 

recurso hídrico, Ribeiro de Araújo sugeria a construção de um dique e albufeira 

para o armazenamento da água, situação mais relevante nos meses de Verão 

e que também ajudava a regularizar os caudais hídricos. 

Em notas finais, Manuel Ribeiro de Araújo completava algumas considerações 

às Fábricas da Pólvora, aos estabelecimentos de refinamento do salitre para 

pólvora e da Carvoaria de Rilvas (Setúbal). O autor considerava que estes 

estabelecimentos, praticamente dependentes do Arsenal, não tinham excesso 

de operários. Na nota seguinte, o autor referia que a admissão de aprendizes 

no Arsenal, se deveria proceder com fiadores, obrigando-se o aprendiz a 

permanecer sete anos no Arsenal e a sua idade de admissão não deveria ser 

menos do que os nove anos e não mais do que os dez anos de idade. 

Para além de boa constituição e robustez física, deveriam saber ler e escrever. 

Deveriam, também, conforme os casos, ter formação nas respectivas oficinas, 
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de Aritmética e Desenho, sobretudo nas oficinas de lavrantes e abridores, nos 

dois primeiros anos. Seriam promovidos às classes seguintes (mestre de 

aprendizes) sendo-lhes abonados os respectivos aumentos de salário. Tudo 

isto estava dependente das boas informações prestadas pelos Mestres e 

outros superiores ao Inspector, que formalizaria as promoções dos aprendizes. 

Quaisquer faltas de boa conduta e bom serviço seriam razões de 

despedimento. No caso de falta de habilidade em determinada oficina, o 

aprendiz poderia ser mudado para um ofício mais adequado às suas 

habilidades e talentos.431 

Quanto aos profissionais de classes superiores, o serviço deveria ser 

integralmente cumprido no Arsenal, e a existência de faltas não autorizadas 

levaria à perda de tempo de serviço, sendo-lhes recontada do início a partir do 

regresso ao trabalho, atrasando qualquer promoção próxima. Para os casos de 

dedicação e de ausência de absentismo, foram estabelecidas gratificações, 

considerando também os tempos de serviço. Assim os Mestres das Oficinas 

com 20 a 30 anos de serviço receberiam gratificações de metade do salário; de 

30 a 40 anos, dois terços do salário e com mais de 40 anos de serviço 

receberiam o salário por inteiro. Esta medida aplicava-se igualmente aos 

Contramestres. Já para os Aparelhadores, a situação era similar à dos 

restantes operários. Assim consideravam-se várias situações. Os operários 

incapazes de trabalhar nos seus ofícios por motivo de velhice, mas ainda aptos 

para serviços menores, como limpeza de armas, do laboratório e vigias de 

latrinas, receberiam meio salário com tempo de serviço de 15 a 20 anos, 2/3 

com 20 a 30 anos de serviço e três quartos do salário de 30 a 40 anos de 

serviço.432 Os operários totalmente incapazes para qualquer serviço no Arsenal 

e por razão de idade, receberiam um quarto do salário por 10 a 20 anos de 

serviço, um terço por 20 a 30 anos de serviços e três quartos por 30 a 40 anos 

de serviço. 

Quanto aos operários incapacitados e com deficiências adquiridas ao serviço 

do Arsenal, mas ainda aptos para trabalhos leves, receberiam na proporção 

atrás referida, assim como os operários totalmente incapacitados para o 

serviço no Arsenal. As gratificações seriam concedidas por Portaria da Real 
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Junta da Fazenda do Arsenal, com base nas informações dos Mestres e 

Aparelhadores e suportadas por proposta do Inspector. 

Manuel Ribeiro de Araújo, apesar de apresentar propostas no sentido de 

redução de pessoal, conforme havia sido instruído por determinação régia, não 

vê com bons olhos o despedimento dos designados operários “beneméritos” 

(que se podem entender como supranumerários), até pelo mal-estar que o seu 

afastamento poderia causar. Assim, propõe que os que restassem nas oficinas 

após as reclassificações deveriam ficar a completar os efectivos dos mapas. 

No final do documento, Manuel Ribeiro de Araújo reconhece que estas 

reformas, de tão extensas e profundas, exigiriam profundos conhecimentos 

técnicos que ele afirma não possuir e que estas acções provocariam muitos e 

longos discursos.433 

Num mapa relativo às despesas de vencimentos do Arsenal no que se referia 

ao mês de Outubro de 1812 (assinado em 12 de Dezembro de 1812, por 

Manuel Ribeiro de Araújo) podemos verificar que ainda trabalhavam no Arsenal 

1901 operários, enquadrados por 23 Mestres, 16 Contramestres, 58 

Aparelhadores, 1156 oficiais das várias repartições e oficinas, sendo o restante 

aprendizes e trabalhadores indiferenciados. Os efectivos por repartição eram 

os seguintes: na Fundição de Baixo trabalhavam 729 operários (249 

espingardeiros434) dos quais 13 Mestres (1 em cada oficina), 8 Contramestres e 

29 Aparelhadores; no Parque de Santa Clara trabalhavam 702 homens, dos 

quais 7 Mestres, 6 Contramestres e 25 Aparelhadores (destacavam-se os 311 

ferreiros e serralheiros); na Fundição de Cima existiam 159 operários, dos 

quais 2 Mestres, 2 Contramestres e 5 Aparelhadores; no Laboratório de 

fulminantes de Santa Apolónia trabalhavam 162 artífices, enquadrados por 1 

Mestre e 11 Aparelhadores e no Serviço Geral, que compreendiam os fiéis de 

armazém, os abegãos que tratavam do gado de tracção da maquinaria, 

guardas e outros indiferenciados, estavam empregados 148 efectivos.435 

Manuel Ribeiro de Araújo, com base no documento anterior, anexava um 

documento de informações complementares ao mapa previamente publicado 

em Maio de 1812, mantendo-se inalterados os valores salariais a pagar aos 
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destacados e trabalhadores de fora em serviço do Arsenal. Assim, na oficina de 

espingardeiros devia continuar a incluir-se um operário aparelhador destacado 

em Braga, assim como ainda constavam da folha de pagamento do Arsenal as 

viúvas de 2 espingardeiros alemães, em meio vencimento, e ainda Dorotheia 

Maria, com a quantia diária de 120 Réis que forneceria material de tempera de 

aço. Na oficina de carpinteiro de reparos continuavam a constar os 2 

aparelhadores, destacados no Ultramar (Brasil) e nas folhas de vencimento 

estavam, também, incluídos os moços dos Armazéns da Fundição de Baixo, 

Armazéns da Cruz de Pedra, do Parque de Santa Clara e os 31 expostos e 

rapazes da Casa Pia. Recebiam do Arsenal os guardas da cadeia, 

responsáveis por reclusos que fariam serviço no Arsenal, um porteiro, um fiel e 

um guarda dos expostos e rapazes da Casa Pia. 

Nos Laboratórios de Fulminantes continuavam a estar destacados 2 artífices do 

Exército e os já referidos 5 operários de limpadores, em serviço na fundição de 

balas de chumbo. 

As verbas totais da Abegoaria permaneceram inalteradas e eram destinadas 

para o sustento de 28 bois que faziam a tracção das máquinas, sendo de 

347$200 Réis diários. No total de 16025$323 Réis de vencimentos, acresciam 

1893$610 Réis dos feitios das fardas, calças, jaquetas, coletes, polainas, 

camisas, bornais, enxergões, sacos de liteiro, sapatos e botas feitos fora do 

Arsenal, mais 551$670 Réis de despesas com a Fábrica de Pólvora de 

Barcarena, 253$670 Réis da refinaria do salitre em Alcântara, sendo que as 

quantias totais perfazem 18724$083 Réis de vencimentos.436 

Para além dos operários das várias classes e especialidades, contavam como 

pessoal efectivo do Arsenal os elementos do Comissariado que geriam a 

distribuição e supervisão dos materiais saídos dos Arsenais. Num documento 

do Arsenal, destinado a D. Miguel Pereira Forjaz, em 16 de Fevereiro de 1813, 

era  apresentada a lista dos Comissários empregados no Arsenal em várias 

repartições, com os seus salários e tempo de serviço, para ser sujeita à 

aprovação superior da Regência.437 A lista era transcrita com os comissários 

em serviço no Arsenal, constando os nomes, tempo de serviço, diligências de 

serviço nos três anos anteriores, serviços em que se achavam à data (16 de 
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Fevereiro de 1813), o vencimento, capacidade de gerir arrecadações e 

depósitos de material de guerra. Nesta lista estão presentes doze efectivos 

com as respectivas descrições e ordenados, por ordem de antiguidade. Assim 

a lista iniciava-se com João José Pinto, que tinha 37 anos de serviço, referindo-

se no documento que tinha feito comissões em exercício no Arsenal Real do 

Exército, auferindo 500 Réis por dia mais 700 por conta das diligências 

efectuadas. Seguidamente, estava Francisco de Oliveira Barrocas Frio, com 

um tempo de serviço de 20 anos e que tal como João José Pinto tinha 

executado comissões de serviço, neste caso na administração das carvoarias 

das Rilvas e tinha como vencimento 500 Réis por dia e mais 700 pelo serviço 

de administração. José Quintino dos Santos Dias, com 12 anos de serviço, 

estava em comissão de serviço nos Depósitos do Exército estabelecidos no 

Arsenal e incumbido da Casa da Costura, tendo um vencimento diário de 500 

Réis, e 200 por ser encarregado da já referida Casa de Costura. Também com 

12 anos de serviço constava António José Jorge, com várias comissões e que 

naquela data estava em exercício no Arsenal, sendo responsável pela 

preparação do material chegado da Real Fábrica de Pólvora (Barcarena) e 

outros estabelecimentos agregados ao Arsenal, sendo o seu vencimento diário 

de 500 Réis, mais o suplemento de 200 Réis pelo cargo exercido nas Fábricas 

da Pólvora. Lúcio José Ramos contando com 12 comissões de serviço, havia 

chegado do extinto Arsenal do Porto para integrar o quadro do Arsenal Real, 

com um salário de 500 Réis para dia e mais 700 Réis de suplemento de 

diligência. Anselmo Luís da Silva, com 11 anos de serviço, esteve em dois 

depósitos, totalizando 14 comissões, e à data achava-se em exercício no 

Arsenal com um vencimento similar ao do seu colega Lúcio José Ramos. 

Os restantes comissários eram mais recentes no serviço do Arsenal, todos com 

três anos de desempenho. No entanto auferiam salários semelhantes aos dos 

seus colegas mais antigos no serviço do Arsenal e um deles estava às ordens 

do Marechal de Campo e Comandante de Artilharia José António da Rosa. 

Assim temos José Maria Neves de Carvalho, com cinco anos de serviço, que 

havia partido para o Porto em diligência no seu Trem, ganhando 500 Réis por 

dia mais 700 de suplemento pelo serviço desempenhado. Caetano Mathuy 

Pireti, com 4 comissões, estava encarregado do depósito de Coimbra, com um 

salário semelhante ao referido anteriormente. Francisco António de Salles, com 
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6 diligências, estava às ordens, como já referido, do Marechal José António 

Rosa, tendo um vencimento de 1200 Réis diários, conforme Aviso da 

Secretaria do Estado da Regência. Joaquim José Nunes apresentava uma 

notável folha de 20 diligências, havia estado em serviço de campanha, e 

encontrava-se em exercício no Arsenal, com salário de 500 Réis diários e 700 

de suplemento de diligências, verbas que se aplicam aos últimos casos desta 

lista, Luís Rodrigues da Cunha e Bernardo António Gomes, tendo este último 

partido para Penaguião em diligência de serviço.438 

Manuel Ribeiro Araújo, em 5 de Maio de 1813, mandava publicar um mapa de 

Mestres, Contramestres, Aparelhadores, Oficiais e Aprendizes, relativo ao mês 

de Janeiro desse ano. Nesse mês, estavam empregados no Real Arsenal do 

Exército 1736 homens, com um custo total mensal de 14545$796 Réis. No que 

respeitava à distribuição de operários nas várias repartições, na Fundição de 

Baixo trabalhavam 719 homens, aqui com clara evidência para o corpo de 

espingardeiros com 237 operários. O contingente da Fundição de Baixo era 

enquadrado por 13 Mestres, 8 Contramestres e 28 Aparelhadores. No Parque 

de Santa Clara laboravam 576 operários, dos quais 311 serralheiros 

enquadrados por 7 Mestres, 6 Contramestres e 26 Aparelhadores. Na Fundição 

de Cima, dedicada ao fabrico e manutenção de material de artilharia, 

trabalhavam, incluindo os funcionários do laboratório de fulminantes, 191 

operários, dos quais 3 Mestres, 2 Contramestres e 5 Aparelhadores. 

No total  do Serviço Geral estavam empregados 150 homens, nos turnos de 

guarda e no transporte de materiais. As repartições do Arsenal eram 

enquadradas por totais de 23 Mestres, 16 Contramestres, 59 Aparelhadores, 

1138 oficiais de várias classes e 194 Aprendizes, sendo o restante composto 

por moços, porteiros e outros trabalhadores indiferenciados.439 

Num documento sequencial ao anterior, registavam-se várias observações 

quanto à contagem dos efectivos  e salários do Arsenal. Assim, na oficina de 

espingardeiros dever-se-ia incluir um aparelhador destacado em Braga, as 

viúvas dos espingardeiros alemães continuariam a auferir a metade dos 

vencimentos dos maridos e era novamente referida uma senhora chamada 

Dorothea Maria que recebia 120 Réis diários para fornecer ao Arsenal o 
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material necessário à tempera dos aços. Na oficina de carpinteiros de reparos 

dever-se-ia contar com dois aparelhadores que estariam no Ultramar (Brasil). 

Havia ainda que considerar o número de moços dos Armazéns da Fundição de 

Baixo, dos Armazéns da Cruz de Pedra e do Parque de Santa Clara, mais 32 

expostos e rapazes da Casa Pia, pagos a 120 Réis diários para alimentação e 

despesas. Na escala de salários eram ainda mencionados os guardas de 

guarnição, o porteiro de um designado congresso militar, um fiel de armazém e 

um guarda dos expostos. Nos vencimentos do Arsenal contemplavam-se ainda 

2 oficiais artífices do Laboratório de fulminantes e 5 operários limpadores que 

trabalhavam na fundição de balas de chumbo em Paço de Arcos. 

No que dizia respeito à Abegoaria era destinada uma verba diária de 347$200 

Réis para o sustento de 28 bois, que se destinavam à tracção das maquinarias. 

Na verba total referida no mapa, 14545$796 Réis, deveria ser acrescida a 

verba de 2356$920 Réis relativa ao feitio das fardas, coletes, jalecos, calças, 

polainas, capotes, camisas, mochilas de víveres (bornais), sapatos e botas que 

foram feitos fora do Arsenal, mais 627$700 Réis que foram despendidos com a 

Fábrica da Pólvora de Barcarena e os 167$905 Réis aplicados na fábrica de 

refinaria do salitre em Alcântara. Assim, a verba total mensal do Arsenal, em 

Janeiro de 1813, ascendia a 17698$322 Réis de vencimentos e despesas. 

Todas as pessoas a receber fora do Arsenal ou empregadas no mesmo, 

embora sem estarem directamente a trabalhar nas oficinas, ascendiam a 141 

pessoas, de que destacamos 51 presos e daí justificar-se o destacamento do já 

referido guarda da cadeia. 440 

No documento da Contadoria dos Arsenais Reais do Exército, de 20 de Julho 

de 1813, e assinado por Joaquim Zeferino Teixeira, era publicado um mapa 

dos Mestres, Contramestres e operários em exercício até ao mês de Maio de 

1813. Pode-se verificar que o Arsenal tinha um efectivo de 1594 homens,441 

dos quais eram 27 Mestres, 16 Contramestres, 49 Aparelhadores, 8 

Aparelhadores arvorados, colocados nas três repartições do Arsenal em 

Lisboa. Na Fundição de Cima estavam colocados 6 Mestres, 3 Contramestres, 

9 Aparelhadores e 1 Aparelhador arvorado. No Parque de Santa Clara estavam 

13 Mestres, 8 Contramestres, 22 Aparelhadores e 7 Aparelhadores arvorados. 
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Na Fundição de Baixo (Santa Apolónia) estavam 8 Mestres, 5 Contramestres e 

10 Aparelhadores. Em termos de operários, tanto oficiais como aprendizes, 

trabalhavam 282 homens na Fundição de Cima, no Parque de Santa 

laboravam 937 homens e na Fundição de Baixo, em Santa Apolónia, estavam 

373 operários.442 

Em correspondência enviada à Regência pela Junta da Fazenda do Arsenal 

Real do Exército, em 23 de Agosto de 1813, refere-se uma relação onde 

estariam os nomes de 334 operários que se distinguiram pelo seu trabalho e 

dedicação, e em que se propunha um prémio de 350 Réis, com um custo diário 

de 16$940 Réis à Junta da Fazenda do Arsenal.  

Nesse mesmo documento, foram referidos aumentos de salários conferidos 

aos Mestres, Contramestres, Aparelhadores e operários, sob proposta do 

Deputado Inspector do Arsenal e com a anuência do Conselho da Regência, 

com um custo total diário de 11$17 Réis à Junta da Fazenda e a ser dividido 

por 180 homens. O Arsenal havia sido sujeito a uma avaliação semestral, 

conforme o regulamentado no Alvará Régio de 1802, mas esta avaliação 

estava muito atrasada, já que a última havida sido em 14 de Dezembro de 

1811 e era proposto que os aumentos de salários contemplassem 511 

operários, deixando à Regência a decisão final.443 

O documento de 20 de Agosto de 1813, era assinado pelos membros da Junta 

da Fazenda do Arsenal do Exército, a saber: José Botelho Moniz da Silva, 

Joaquim Zeferino Teixeira, Cristóvão Álvares, Manuel Ribeiro Araújo, Luís Dias 

Pereira e Francisco António de Paula de Atayde, e que remetia para um 

anterior Aviso Régio de 18 de Junho de 1813. Nesse Aviso, o Príncipe Regente 

determinava que a Real Junta da Fazenda do Arsenal do Exército lhe enviasse 

uma relação dos Mestres, Contramestres, Aparelhadores, Oficiais e Aprendizes 

existentes em cada oficina do Arsenal. Para além dessa relação, era também 

pedida uma Tarifa de Jornaes, ou seja, uma tabela de vencimentos de cada 

classe já referida, e também um mapa comprovativo das despesas do Arsenal, 

sobretudo dos salários. Segundo a proposta deste documento, não deveriam 

existir mais operários do que os indispensáveis, a não ser que fossem 
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solicitadas obras extraordinárias e de carácter urgente.444 Tal medida deveria 

favorecer uma mais eficaz gestão do Arsenal, facilitando as escriturações e as 

contabilidades, mas que tinha claras intenções de contenção financeira.445 Por 

outro lado uma boa parte do Exército Português encontrava-se em operações 

em Espanha e dependente da logística e linhas de abastecimento britânicas 

que aportavam à costa espanhola. As distâncias geográficas, as más vias de 

comunicação e as falhas do Comissariado não forneciam a necessária 

confiança ao comando do exército Aliado, que agora incluía tropas espanholas, 

embora com grandes entraves em termos de apoio logístico. Tal poderia ter 

causado uma retracção na capacidade produtiva do Arsenal Real do Exército, 

passando a ser mais um entreposto das grandes quantidades de material de 

guerra chegado de Inglaterra e depois funcionando como um distribuidor de 

artigos para os depósitos regimentais em território português e espanhol, desde 

que se mantivessem abertas as linhas de abastecimento. Enquanto o exército 

aliado se manteve em operações no território nacional, até 1811, o Arsenal 

podia ter um elevado número de operários, com um baixo grau de 

mecanização, mas capaz de suprir minimamente algumas exigências de um 

exército em campanha a relativamente pouca distância. Com a passagem das 

tropas luso-britânicas de Wellington para Espanha, houve um extremo 

alongamento das linhas logísticas e correspondente distanciamento em relação 

a Lisboa. Já não era tão importante a capacidade do Arsenal conseguir reparar 

material de guerra ou fabricar grandes quantidades de munições, mas sim 

conseguir gerir o armazenamento do material importado e fazê-lo chegar aos 

comissários e intendentes da logística. Só as grandes reparações de 

armamento ligeiro ou de artilharia é que deveriam vir ao Arsenal, ficando as 

pequenas obras a cargo das oficinas regimentais ou locais, nas zonas de 

acantonamento. A documentação do Arquivo Histórico Militar, relativa aos 

mapas de oficinas e trabalhadores dos arsenais mostra que entre 1809 e 1813 

houve uma substancial diminuição do número de operários, indo em números 

redondos de cerca de 1600 para 920 trabalhadores nesse espaço de tempo. 

Tal não implica que tenha existido uma evolução tecnológica, embora 

houvesse projectos para tal, mas a documentação continuava a descrever 
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máquinas de tracção animal ou humana, sem se recorrer à força hidráulica ou 

novas tecnologias, ainda emergente, como o vapor. Também se verificou que 

existiu uma racionalização do pessoal, procurando manter os Mestres e os 

trabalhadores especializados. Anexo ao documento anterior, mostrava-se um 

mapa com as várias classes profissionais do Arsenal e respectivos 

vencimentos. 

Na correspondência de Manuel Ribeiro Araújo para D. Miguel Pereira Forjaz, 

em 26 de Agosto de 1813, era transcrita uma relação da parte da Junta da 

Fazenda do Arsenal Real do Exército, respeitante aos Mestres, Contramestres, 

Aparelhadores, Oficiais e Aprendizes que trabalhavam em cada oficina do 

Arsenal, de modo a analisar a rentabilidade dos contratos e a sua relação com 

o serviço indispensável nas referidas oficinas. Uma solicitação da Junta era a 

criação de um tecto salarial a ser estabelecido nas diferentes classes laborais. 

A outra seria elaborar um mapa comprovando a importância das despesas 

efectuadas e confrontando-a com as previsões orçamentais, de acordo com os 

novos regulamentos. Estes visavam estabelecer tabelas salariais menos 

arbitrárias e regular o número de operários no Arsenal, de acordo com as 

necessidades em tempo de guerra. Era referida a hipótese de se abolirem os 

Contramestres, mas segundo Manuel Ribeiro de Araújo, tal implicava que os 

que já estavam ao serviço poderiam ficar desempregados e privados de meios 

de subsistência, e sendo assim essa medida não deveria ser implementada de 

imediato. No entanto Manuel Ribeiro Araújo afirmava existir pessoal em 

excesso em algumas oficinas do Arsenal, não especificando quais, e que 

noutros casos os operários eram poucos, com óbvios reflexos na produção, 

criando um claro desequilíbrio na capacidade de responder às solicitações e 

encomendas, já que assim nem todas as oficinas e repartições poderiam 

articular a sua produção.446 Aparentemente em desacordo com a Junta, Manuel 

Ribeiro Araújo referia a D. Miguel Pereira Forjaz que a introdução precipitada e 

não ponderada destas medidas causaria um descontentamento geral no 

Arsenal, podendo despoletar um grande número de queixas ao Governo e à 

Regência.447 No mesmo oficio, Manuel Ribeiro de Araújo defendia que os 

Mestres e operários do Arsenal, em serviço efectivo, deveriam gozar de 
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privilégios e isenções (de incorporação militar, por exemplo), traduzindo-se, 

sobretudo, no apoio à doença e a receberem gratificações e reformas, 

denotando uma preocupação social muito avançada para a sua época. 

Prevendo que em termos práticos tal significaria um grande peso financeiro 

para o Arsenal, Manuel Ribeiro de Araújo argumentava que estas medidas se 

aplicassem apenas aos funcionários efectivos e, quando o serviço exigisse 

mais trabalhadores, estes seriam admitidos apenas a prazo, não usufruindo 

dos direitos acima referidos e restringindo-se aos seus salários.448 

O mapa de 16 de Julho de 1813 mostra que já só trabalhavam no Arsenal 917 

pessoas, divididas pelas várias classes de Mestres, Aparelhadores, Oficiais e 

Aprendizes, notando-se ainda a presença de cinco dos vários espingardeiros 

alemães, vindos para Portugal antes da guerra.449 O documento mostra, 

igualmente, a distribuição dos operários nas várias repartições do Real Arsenal 

do Exército, em 1813. Assim, na Fundição de Cima trabalhavam 17 

Fundidores, 86 Torneiros de metal, 27 lavrantes, 30 operários nos instrumentos 

de precisão, 32 latoeiros, 5 caldeireiros e 14 funileiros, num total de 151 

homens. No parque de Santa Clara trabalhavam 184 espingardeiros,450 207 

ferreiros e serralheiros, 83 carpinteiros de obra branca, 27 coronheiros, 52 

carpinteiros de reparos, 16 pintores, 14 abridores, 22 cordoeiros, num total de 

604 homens. Na Fundição de Baixo, em Santa Apolónia, trabalhavam 70 

correeiros, 29 seleiros, 7 sapateiros, 21 alfaiates, 11 bordadores, 9 pedreiros e 

15 funcionários de laboratórios, num total de 162 operários. O documento, 

elaborado por Manuel Ribeiro Araújo, transcreve a sua proposta para uma nova 

estrutura laboral do Arsenal e respectivos vencimentos, compreendendo 27 

Mestres, 41 Aparelhadores, 7 oficiais de 1ª, 14 de 2ª e 30 de 3ª nas classes 

extraordinárias, 129 da 1ª classe, 150 da 2ª, 153 da 3ª e 200 da 4ª nas classes 

ordinárias. Na classe de aprendizes deveriam existir 21 de 1ª, 20 de 2ª, 20 de 

3ª e 66 de 4ª categoria.451 

Na documentação subsequente a este mapa, em ofícios assinados pelos vários 

membros da Junta da Fazenda do Arsenal do Exército, verifica-se que se 

                                                 
448AHM-DIV-1-14-158-08-m0012. 
449Uma parte havia estado no extinto (1812) Arsenal Real do Porto mas a maioria tinham ido para o Brasil entre 1809 e 1810 para 
trabalhar no recentemente criado Arsenal Real do Exército do Rio de Janeiro. 
450 Verifica-se aqui o retorno dos espingardeiros ao Parque de Santa Clara, numa clara indefinição se este local se deveriam tornar 
numa futura fábrica de armas ligeiras, situação que só se viria a verificar na segunda metade do século XIX. 
451AHM-DIV-1-14-135-01-m0007. 
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pretendia reduzir o pessoal que trabalhava no Arsenal, alegando-se questões 

de poupanças nos vencimentos. São exemplo disso a carta de 20 de Julho de 

1813, de Joaquim Zeferino Teixeira para, possivelmente, D. Miguel Pereira 

Forjaz (não está assinalado o destinatário) em que o mapa da proposta de 

Manuel Ribeiro de Araújo lhe serviu para demonstrar os acertos de valores e 

resultados finais dos vencimentos a pagar a 917 operários das várias classes e 

repartições do Arsenal.452 De acordo com um segundo mapa de 16 de Julho de 

1813, verificado pela Contadoria do Arsenal a 29 do mesmo mês, e assinado 

por Joaquim Zeferino Teixeira, o Arsenal teria uma despesa mensal total de 

8442$750 Réis453, dividindo-se as fracções nas seguintes classes: 705$250 

Réis para os Mestres, 577$500 Réis para os Aparelhadores, 707$500 Réis 

para os oficiais das classes extraordinárias, 614$000 Réis para os oficiais das 

classes ordinárias e 312$500 Réis para os aprendizes das várias classes.454 

No parecer do Deputado Fiscal do Arsenal, Filipe Joaquim da Costa Almeida, 

verificamos que este funcionário da Direcção não considerava útil aumentarem 

os salários dos operários com mais de 70 anos de idade, à excepção dos que 

apresentassem qualidades extremamente relevantes, mas por outro lado havia 

que ter em conta que a idade debilitava as forças e a capacidade produtiva. O 

autor considerava que um operário, chegado aos 60 anos, decaía em vigor e 

na capacidade de produzir. E apesar de ser gabada a generosidade do 

Príncipe Regente para quem o serviu, este deputado fiscal lembrava que os 

acrescentos aos salários destes homens se tornavam dispendiosos para o 

Estado. Quaisquer aumentos superiores a 100 Réis diários seriam prejudiciais 

aos cofres da Fazenda, à excepção dos conferidos aos Mestres, 

Contramestres e a alguns operários.455 

Ainda a 9 de Junho de 1813, um outro ofício assinado pelo mesmo Deputado 

Fiscal Filipe Joaquim da Costa Almeida, continha uma relação nominal de 

operários de várias classes propostos para aumento de salários, de acordo 

com uma inspecção realizadas às oficinas do Arsenal, e com os regulamentos 

do Regimento de 12 de Janeiro de 1802. Assim, beneficiariam de aumento nos 

seus vencimentos os seguintes elementos: 

                                                 
452AHM-DIV-1-14-135-01-m0009. 
453 Uma redução drástica de 10 000$000 em relação a Outubro de 1812, tendo em conta de que os trabalhadores tinham sido 
reduzidos a quase metade do efectivo de um ano antes. 
454AHM-DIV-1-14-135-01-m0012. 
455AHM-DIV-1-14-135-01-m0034. 
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 - Contramestre de Instrumentos Francisco António; 

 - Contramestre de espingardeiro Tomás José de Freitas; 

 - Aparelhador da carpintaria de obra branca José António Roriz; 

 - Aparelhadores abridores Gaspar Joaquim de Figueiredo e Francisco Ricardo; 

 - Aparelhador correeiro Manuel José Dias; 

 - Aparelhador funileiro Francisco Pinheiro; 

 - Aparelhador tanoeiro João Gregório Carreira; 

 - Aparelhador cordoeiro José da Silva; 

 - Operários ferreiros Anastácio José Miranda e Manuel Luís Esteves; 

 - Operários lavrantes Vicente Pires de Gama, João Nunes de Carvalho,    

António Joaquim e Manuel da Silva Franco; 

 - Operário correeiro João José Raposo e  

 - Operário torneiro de artilharia José de Freitas.456 

 

A saída da Família Real para o Brasil em Novembro de 1807 e o 

estabelecimento do Príncipe Regente, levou a algumas iniciativas como a 

fundação do Arsenal Real do Exército no Rio de Janeiro, para prover às 

necessidades das tropas portuguesas deslocadas no Brasil assim como para 

as unidades autóctones, que seriam o embrião do futuro Exército Brasileiro. O 

primeiro Director foi o Brigadeiro Carlos António Napion, que havia 

acompanhado o Príncipe Regente e que conhecendo bem os funcionários dos 

Arsenais de Lisboa e Porto, teria proposto a alguns que fossem para o Brasil 

para ajudar a formar as estruturas produtivas do Arsenal do Rio de Janeiro.457  

Assim, em 20 de Dezembro de 1809, uma relação de operários do Arsenal, 

assinada por Joaquim Zeferino Teixeira, da Contadoria dos Arsenais Reais do 

Exército, dava conta dos trabalhadores do Arsenal de Lisboa que haviam 

seguido para o Rio de Janeiro em 1807 e as respectivas contas de salários que 

lhes eram devidos, deixando entender que estes pagamentos eram da 

responsabilidade do Arsenal Real em Lisboa e não do formado no Rio de 

Janeiro, entendendo-se que os operários iam para o Brasil como destacados 

                                                 
456AHM-DIV-1-14-135-01-m0036. 
457A chegada da corte portuguesa ao Brasil, em 1808, fez com que o antigo Trem de Guerra do Rio de Janeiro fosse reestruturado 
como Arsenal e passa-se a ter uma organização semelhante ao Arsenal Real do Exército em Lisboa. Mais tarde o Alvará Régio de 1 
de Março de 1811 criou a Real Junta dos Arsenais do Exército, Fábricas e Fundições, e nomeou para seu primeiro Director o 
Brigadeiro Carlos Antonio Napion, antigo Director do Arsenal de Lisboa, com o cargo de inspector da Artilharia, Fábricas, 
Fundições e Arsenais, abrangendo todos os serviços da Junta e a direcção do Arsenal. In 
http://www.exercito.gov.br/06OMs/Museus/agrj/indice.htm (em 27 de Julho de 2009). 
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do Arsenal de Lisboa e não como quadros do Arsenal do Rio de Janeiro. Sendo 

estes dados pertinentes para este estudo, importará conhecer quem foram 

estes homens. Assim, do grupo de carpinteiros que trabalhavam com o material 

de artilharia, seguiram para o Brasil o aparelhador Joaquim José da Assunção, 

os oficiais Manuel da Silva e José Joaquim, os oficiais de carpintaria de obra 

branca José Luís Godinho e João Anastácio da Gama, o oficial abridor José 

Amaro da Costa e o carpinteiro de reparos e aparelhador Inácio Lopes. A nível 

de espingardeiros, seguiram os oficiais Joaquim Pedro da Silva, João Maurício 

e António José de Freitas. O grupo de ferreiros consistia nos oficiais José da 

Cruz Costa e António Desidério. O Mestre João Pedroso e os oficiais Joaquim 

José Duarte, Manuel Lopes da Conceição e António Joaquim formavam o 

grupo da especialidade de instrumentos bélicos. Era referido mais um 

carpinteiro separadamente dos anteriores, o Mestre Casimiro Parente, que 

vinha do Arsenal do Porto. Da Fundição de Artilharia seguiram para o Brasil o 

contramestre Belchior Campana, os oficiais Luís Manuel e Manuel Correia, e  

como lavrante de artilharia foi o oficial Francisco Manuel. 458 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
458AHM-DIV-1-14-157-02-m0016. 
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Capítulo 13 – A falhada mecanização do Arsenal 

      

Na correspondência de Manuel Ribeiro de Araújo, de 22 de Janeiro de 1812, e 

dirigida a D. Miguel Pereira Forjaz, referiam-se os problemas levantados pelos 

engenhos ou máquinas, que eram movidos a tracção animal, no caso por 

juntas de bois. Eram enumeradas as máquinas dessa natureza e quais as suas 

funções. Assim, na Fundição de Cima existia um engenho para cortar peças de 

artilharia desactivadas em pequenos pedaços, destinando-se a serem 

refundidas como moedas. Esta máquina necessitava de 4 bois para poder 

operar eficazmente. Na Fundição de Baixo estava outra máquina cuja função 

era brocar (ou abrir) canos de espingarda e desbastar metal para baionetas, 

requerendo dois bois para o seu funcionamento. Para este trabalho nas 

Fundições eram necessários, então, 6 bois com a respectiva manutenção, o 

que implicava os respectivos estábulos (Abegoaria), limpeza, alimentação e o 

respectivo pessoal que cuidaria dos animais, que deveriam ser mais para o 

caso de um ou mais adoecerem ou morrerem e se poder continuar a operar as 

máquinas. No entanto, o documento mencionava o potencial de outras 

maquinarias já instaladas ou em fase de instalação. No que se referia à 

fundição de peças de artilharia e à necessidade de se aumentar a produção, 

seriam necessários 2 engenhos ou máquinas de brocar canos e mais 2 

engenhos de tornear (na Fundição de Cima) e na Fundição de Baixo sugeria-se 

a activação de mais uma máquina para polir peças de armamento ligeiro, assim 

como outro engenho para limpar e alisar as moedas de bronze antes da sua 

cunhagem. Assim, e segundo uma relação contida no documento, seriam 

necessários 8 bois (4 para cada máquina) para os engenhos de tornear 

artilharia, 8 para as 2 máquinas de brocar carros de artilharia, 6 para os 2 

engenhos da Fundição de Baixo e 2 bois para a máquina de cilindro para as 

moedas, o que perfazia um total de 24 animais, a que se deveriam juntar mais 

4 para efeitos de reserva, no caso de um dos animais adoecer ou para 

substituição em caso de fadiga do animal.459 

Em 19 de Janeiro de 1813, num ofício assinado por Tomás José de Freitas, da 

Junta do Arsenal Real do Exército, esclarecia-se que vinte oficiais 

                                                 
459AHM-DIV-1-14-158-08-m0001. 
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espingardeiros poderiam fabricar 25 clavinas em 26 dias ao custo unitário de 

onze mil Réis. Dez oficiais poderiam fabricar 2000 sacatrapos em 26 dias a um 

Real cada. Por outro lado não se poderiam fabricar carabinas do modelo inglês 

porque não existia a necessária ferramenta para abrir e estriar os canos, 

verificando-se aqui o evidente atraso tecnológico que permitiria ao Arsenal do 

Exército garantir alguma autonomia de material ao Exército.460 

No documento abaixo e datado de 13 de Março de 1813 é possível constatar 

que as máquinas que são referidas, as rodas dos tornos, são movidas com 

força humana e não por outros meios como a água ou força animal. De notar 

na distribuição entre máquinas e trabalhadores que está implícito a formação 

de turnos de trabalho, no que deveria ser um serviço extremamente pesado e 

monótono. A exigência pode ser avaliada no primeiro conjunto de quatro rodas 

de precisão que obrigava a quatro turnos de quatro homens cada, no segundo 

conjunto de doze, dois turnos e nos dois seguintes de dez e vinte rodas não 

está presente a necessidade de turnos.  Também de salientar o emprego de 

invisuais no manejo das rodas dos tornos, o que pode originar uma leitura 

diversa, por esta referência só surgir nestes mapas, mas não em termos 

descritivos na documentação. Se por um lado os cegos eram integrados no 

meio laboral, embora num trabalho monótono, e pesado, como deveriam ser as 

longas horas a manusear as rodas dos tornos, por outro lado seriam a parte 

fraca dos trabalhadores do Arsenal. Como referido, não nos surgiram dados na 

documentação analisada que apresentassem dados sobre a identificação 

destes homens, a sua situação laboral, quanto auferiam ou qual o seu horário 

de trabalho. No entanto, não será difícil constatar que para muitos destes 

trabalhadores, a alternativa seria uma vida de mendicidade pelas ruas de 

Lisboa ou nos seus locais de origem. O mapa da Relação das rodas de torno e 

outras máquinas do Arsenal Real do Exército que são movidas a braços por 

cegos e trabalhadores461 mostra até que ponto o Arsenal estava atrasado em 

termos tecnológicos. Recorrendo à tracção animal para as máquinas de maior 

porte, como balancés de cunhagem ou para tornos de brocagem, ou à força 

humana para as maquinarias de maior precisão como os tornos aqui referidos, 

                                                 
460AHM-DIV-1-14-265-01-m0084. 
461AHM DIV -1-14-135-01-m0003. 
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estes sistemas estavam literalmente obsoletos neste período, já que noutros 

locais como a Inglaterra o uso de energia hidráulica e das primeiras máquinas  

a vapor estava a generalizar-se. Daí, o terem surgido projectos, não 

concretizados, de estabelecer novas fábricas de armas em locais aptos a 

recorrerem a energias como a hidráulica, projectos surgidos em Lisboa e no 

Porto. O primeiro projecto envolveria a construção de uma fábrica em 

Barcarena, próximo da Real Fábrica da Pólvora e utilizaria a Ribeira do mesmo 

local como recurso hídrico. No caso do Porto, o projecto seria o 

estabelecimento de uma fábrica de armas em S. Pedro da Cova,462 utilizando 

os recursos fluviais locais como o Rio Sousa e as próprias minas de carvão, 

pensando-se numa futura mecanização a vapor. Esta estrutura teria sido 

financiada pelo Governo e pela Real Companhia das Vinhas do Alto Douro. Um 

dos destinos dos espingardeiros alemães que vieram para o Arsenal do Porto 

                                                 
462Júnior, 1959: 18. 

Relação das rodas de torno e outras máquinas do Arsenal Real do Exército que são movidas a 

braços por cegos e trabalhadores: 

Existentes 

 

Oficinas Número de Rodas 

de Torno 

Cegos Trabalhadores 

Lavrantes 2 0 6 

Instrumentos 5 7 5 

Carpinteiros de obra 

branca 

2 1 2 

Torneiros de madeira 5 6 1 

Torneiros de latão 28 11 4 

Espingardeiros 3 2 0 

Amolar e polir armas 1 3 1 

Soma 46 30 19 

Distribuição 

Material Cegos e Trabalhadores 

4 Rodas de precisão 16 

12 Rodas de precisão 24 

10 Rodas de precisão 5 (cada homem move duas) 

20 Rodas de precisão 20 

São precisas 65 

Existem 46 

Faltam 19 

Lisboa, 25 de Março de 1813 Assinado: Manuel Ribeiro de Araújo   Fonte: AHM DIV -1-14-135-01-m0003 
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teria sido essa fábrica, não concretizada, possivelmente devido ao impacto das 

duas primeiras Invasões Francesas. 

Apesar da obsolescência tecnológica, que obrigava a uma produção limitada 

com meios humanos demasiado extensos, toda a conjugação destes 

elementos teria que permitir as múltiplas e complexas tarefas que permitiriam 

ao Exército manter a sua operacionalidade em termos materiais, em áreas 

como a fundição de Artilharia. Esta era uma das primeiras e mais antigas 

actividades do Real Arsenal do Exército que coordenava o fabrico e 

manutenção da artilharia, peças, obuses e morteiros e do armamento ligeiro 

para Infantaria, Cavalaria e Artilharia, consistindo em termos gerais em 

espingardas, clavinas (carabinas de alma lisa para cavalaria) e pistolas de 

pederneira, no que diz respeito a armas de fogo e em espadas, sabres e 

baionetas no que concerne a armas brancas.  Mas como se podia ver acima, 

muitas das máquinas não deixam transparecer qualquer tipo de inovação 

tecnológica, apenas se baseando na tradicional reestruturação extensiva da 

massa laboral e pouco alcance produtivo em termos quantitativos. Ainda 

ligados ao Arsenal estavam os Fundidores de Ferro, sedeados em Paço de 

Arcos e os Laboratórios de Pesos e Medidas, de Instrumentos Matemáticos e 

de Fulminantes, em Santa Apolónia, responsáveis pelo fabrico de munições 

como os cartuchos para as armas ligeiras. Para além do armamento, o 

provimento e abastecimento das tropas, por parte do Arsenal Real do Exército 

passava pelo fabrico das munições e pólvora tanto para armas ligeiras como 

para artilharia e em que eram mobilizadas outras estruturas fabris como as 

fábricas de pólvora de Barcarena e Alcântara, estas por sua vez dependentes 

de estruturas mineiras como as minas de carvão de Buarcos e as fábricas 

nitreiras da Foz do Alge, o que não obstava à necessidade de importação de 

salitres do estrangeiro. O fabrico de munições, para além de moroso e perigoso 

envolvia várias actividades que iam desde a fundição de balas rasas e 

granadas de ferro para artilharia, geralmente nas fundições de Paço de Arcos 

até à fundições de milhões de projécteis de chumbo para espingardas, clavinas 

e pistolas, em vários calibres, passando para o processo de carregamento de 

cartuchos para artilharia e armas ligeiras com os vários tipos de pólvora.  

Neste contexto podemos citar a correspondência de Manuel Ribeiro de Araújo 

para D. Miguel Pereira Forjaz, em 12 de Maio de 1813, informando-o de que a 
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Real Junta da Fazenda do Arsenal teria que preparar três milhões de cartuchos 

para espingarda e milhão e meio de cartuchos de clavina, num prazo curto de 

tempo, embora não especificado. Esta situação obrigara a uma consulta ao 

Deputado Intendente do Arsenal, que afirmara que cada operário poderia fazer 

600 cartuchos por dia, informação não coincidente com a da Ribeiro de Araújo, 

cuja tabela seria de 200 cartuchos por dia e por homem, tendo em conta a 

qualidade exigida, seguindo os horários normais, recebendo o vencimento 

normal e sem recorrer à empreitada (que era proibida) nem à tarefa. Já haviam 

sido utilizados presos de delitos comuns, mas estes só haviam feito 150 

cartuchos por dia, já que não haviam correspondido aos incentivos e testes de 

Ribeiro de Araújo, que os fizera realizar jornadas de trabalho correspondentes 

ao fabrico de 200, 300 e 400 cartuchos por dia, tentando chegar até aos 600, 

nesse momento com a promessa de encurtamento das penas. Qualquer preso 

que ultrapassasse os 600 cartuchos receberia um bónus de 1 vintém. Ribeiro 

de Araújo fez o teste e apresentara a proposta à Junta que não o aprovou, 

tendo ele de pagar do seu bolso aos presos 4000 Réis. Assim o Arsenal só 

poderia contar com os operários a fazer somente os seus 200 cartuchos 

diários, uma produção claramente insuficiente para um exército em 

campanha.463 Ainda neste contexto do fabrico de munições, Manuel Ribeiro de 

Araújo enviou outro ofício a D. Miguel Pereira Forjaz, ainda a 12 de Maio de 

1813, informando-o sobre várias experiências nos trabalhos do Laboratório 

para o fabrico de munições, recorrendo a mapas diários com a explanação do 

trabalho de cada operário a confeccionar cartuchos. Foram ensaiados turnos 

de manhã e de tarde no mesmo trabalho, mantendo os vencimentos mas 

aumentando a produção.464 Tal pode ser comprovado pelas experiências feitas 

em 6 de Maio de 1813 para se conhecer quantos cartuchos de espingarda 

pode fazer um operário hábil por dia – prontos, empacotados e encaixotados 

como os ingleses: 

 

 

 

 

                                                 
463AHM-DIV-1-14-144-01-m0056. 
464AHM-DIV-1-14-144-01-m0058. 
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1º Quadro 

Número de 

operários 

 

1 cortou papel 

para 

4608 pacotes 

1 cortou papel 

para 

4608 cartuchos 

4 enrolaram 530 cartuchos 

2 encheram de 

pólvora 

2182 cartuchos 

4 fecharão 617 cartuchos 

3 empacotarão 920 cartuchos 

1ª Experiência 

1 encaixotou 16800 cartuchos 

Numa hora 

4 enrolarão 377 cartuchos 

4 fecharão 512 cartuchos 

2ª Experiência 

com outros 

operários 2 empacotarão 540 cartuchos 

Numa hora 

4 enrolarão 453 cartuchos 

4 fecharão 564 cartuchos 

Trabalho médio 

3 empacotarão 810 cartuchos 

Numa hora 

 

2º Quadro 

cortar papel para 4608 cartuchos  

cortar papel para 4608 pacotes  

enrolar 113 ¼ cartuchos  

encher 1141 cartuchos  

fechar 141 cartuchos  

empacotar 270 cartuchos  

1º Um operário numa 

hora pode fazer 

qualquer um destes 

diferentes trabalhos 

encaixotar 16800 cartuchos  

cortar papel para 46080 cartuchos  

cortar papel para 46080 pacotes  

enrolar 1132 cartuchos  

encher 11410 cartuchos  

fechar 1410 cartuchos  

empacotar 2700 cartuchos  

2º Um operário pode 

fazer em 10 horas  

(1 dia de trabalho) 

cada um destes 

trabalhos ou todos em 

7 dias encaixotar 168000 cartuchos  

 

Face às exigências de municiamento das tropas em campanha, o Arsenal tinha 

de tentar dar uma resposta rápida, recorrendo ao aumento de mão de obra, 

conforme o demonstra o ofício de Manuel Ribeiro de Araújo para D. Miguel 

Pereira Forjaz, dando conta da admissão extraordinária de 50 operários para a 
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confecção de cartuchos para espingardas de infantaria e carabinas de 

caçadores. Estes operários seriam empregues no Laboratório de fulminantes, 

sendo esperado que conseguissem, diariamente por operário, a confecção de 

200 cartuchos de espingarda, 100 de clavinas de cavalaria e 100 de carabinas 

estriadas (rifles ou carabinas Baker), num total de 400 cargas. O reforço de 

operários destinava-se a tentar alcançar a cifra de três milhões de cartuchos (já 

mencionado em ofícios anteriores) para espingarda, milhão e meio para clavina 

e duzentos e dez mil para carabinas estriadas. Contudo, neste ofício ainda era 

referida uma informação, anterior, proveniente do Mestre do Laboratório de 

Fulminantes em que se verificava uma constante falta de chumbo para a 

fundição das balas, o que poderia vir a originar uma paragem dos trabalhos 

(Lisboa, 24 de Abril de 1813).465 Em documento anexo ao anterior, foi 

publicado um quadro com as experiências feitas no Arsenal em Maio de 1813 e 

onde se podia constatar quantos cartuchos poderiam ser feitos por um operário 

com experiência e em determinadas condições.466 

Manuel Ribeiro de Araújo pretendeu demonstrar através destas experiências 

que um operário sem prática, e a trabalhar sem ser de empreitada ou à tarefa 

nunca conseguiria acabar mais do 216 cartuchos por dia, metade do que 

poderia fazer sem estar integrado directamente na oficina. Assim sugeria que 

se contratassem rapazes, tanto por terem dedos mais flexíveis como por serem 

mais dóceis e que poderiam ser pagos na média dos salários dos aprendizes, 

que seria de 130$000 Réis, custando cada cartucho a 0$6099 Réis, ficando um 

milhão de cartuchos pela quantia de 6090$960 Réis. Defendia que o trabalho 

de empreitada faria ganhar muito tempo e possivelmente ficaria mais 

económico. Segue-se uma relação dos materiais necessários para fazer um 

milhão de cartuchos para espingardas, carabinas estriadas Baker, clavinas e 

pistolas de cavalaria, muito provavelmente do padrão inglês:467 

 

 

 

 

                                                 
465AHM-DIV-1-14-144-01-m0060. 
466AHM-DIV-1-14-144-01-m0061/62/63/64. 
467 Elaborado por Manuel Ribeiro de Araújo e assinado a 12 de Maio de 1813: AHM 1-14-135-01 m0012. 
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 Libras Arrobas Arrateis Onças 

440 resmas 

de papel 

    

Linhas 0 4 12 12 

Fios de Vela 0 2 16 4 

Chumbo com 

quebra de 6% 

552 1 11 0 

Pólvora 217 0 2 0 

Para 

espingarda 

893 caixotes para 1120 cartuchos cada um 

Chumbo 352 0 27 0 

Pólvora 176 0 13 0 

7690 côvados de selineta de largura ordinária 

714 caixotes 

Para carabina 

estriada 

Papel, linha e fio como para as espingardas 

Chumbo 312 2 0 0 

Pólvora 156 1 0 0 

714 caixotes 

Para clavinas 

e pistolas 

Papel, linha e fio como para as espingardas 

Balas por arratel 

Balas de espingarda 45 

Balas de carabina 23 

Balas de clavina e pistola 25 

 

Já no término da guerra, a direcção do Arsenal, sob orientação da Regência, 

entendeu que seria necessário implementar um programa de modernização 

tecnológica que reduzisse a dependência das importações de material de 

guerra estrangeiro. Embora possa parecer tardia, esta iniciativa da Junta do 

Arsenal devia-se a um relativo alívio da pressão exercida no território nacional 

em tempo de guerra e à possibilidade de modernizar o sistema produtivo do 

Arsenal e das suas repartições. Apesar dos, certamente, elevados encargos 

financeiros que tal pudesse vir a implicar, também se tinha assistido a uma 

drástica redução de pessoal nas oficinas do Arsenal, conforme se verificou de 

1812 a 1813 e às propostas de racionalização, e simultaneamente de 

modernização, dos recursos humanos e materiais. Na correspondência de 

Manuel Ribeiro de Araújo para D. Miguel Pereira Forjaz, de 7 de Novembro de 

1814, eram transmitidos os resultados da audição feita aos artífices alemães 

(na sua maioria espingardeiros) a respeito das máquinas necessárias ao 

fabrico de peças de armamento ligeiro e dando conta de um orçamento e locais 
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para a colocação da dita maquinaria, já que tal tinha sido solicitado pela 

Regência. Nesse contexto, Manuel Ribeiro de Araújo informava que um dos 

artífices alemães, João Pedro Teschel necessitava, para além das ferramentas 

com que já trabalhava, de um martelo de 1 arroba, movido a força hidráulica. 

Outros artífices como Pedro Daniel Dinger, João Jorge Vincler e João Frederico 

Mendel foram ouvidos, mas haviam declarado já possuírem as ferramentas 

necessárias.468   

Jorge Henrique Aurim, amolador e polidor, necessitava de 1 máquina hidráulica 

para mover com a necessária velocidade as rodas da maquinaria respeitante 

ao seu trabalho.469 Ainda para o caso do amolador Henrique Aurim, Ribeiro de 

Araújo referia que era necessário construir-lhe a máquina de polir, sugerindo 

como local Barcarena, no local onde já havia existido uma azenha, arruinada 

por uma anterior explosão na fábrica de pólvora, em 1805.470 

O problema que se colocava a Ribeiro de Araújo era o local e colocação das 

referidas máquinas, já que se tratava de máquinas de tracção hidráulica e não 

animal, fazendo-a depender de uma corrente de água uniforme em termos de 

força de corrente que fornecesse o devido impulso às rodas motrizes. Manuel 

Ribeiro de Araújo esclarecia, neste documento, algumas características 

técnicas, fornecidas certamente pelos técnicos alemães, referindo as 

dimensões que deveriam ter as rodas motrizes. Assim, são referidas rodas de 

paletas, ou de cubos, de 12 a 20 palmos de diâmetro, com uma árvore (eixo) 

de 20 palmos de comprimento e de meio a dois palmos de grossura, sendo o 

necessário para dar a necessária propulsão à ascensão do martelo que se 

destinava a forjar folhas de espada. Noutro caso, era descrita uma roda similar, 

articulada com uma roda dentada de 12 palmos de diâmetro, mais um carreto 

de 3 a 4 palmos de diâmetro, duas rodas de 12 palmos de diâmetro, aptas a 

receberem cordas para as movimentarem, e que deveriam ser os mecanismos 

para polir metais, sendo a maquinaria solicitada por Jorge Henrique Aurim e 

respectivo oficial ou aprendiz.471 Se neste caso se aumentassem para mais 4 

operários nesta oficina, seriam necessários mais 1 carreto e 2 rodas, montados 

nos respectivos eixos, para além de estrados e caixilhos para se segurarem os 

                                                 
468AHM-DIV-1-14-158-08-m0013. 
469 Tornando evidente que a tracção humana, neste caso, era insuficente para garantir um trabalho de qualidade e ao mesmo tempo 
de produção elevada. Era possível que as máquinas utilizadas por Aurim  recorressem ao trabalho de invisuais, ou mesmo presos. 
470AHM-DIV-1-14-158-08-m0017. 
471AHM-DIV-1-14-158-08-m0014. 



 261

cabeçotes das rodas de polir. No documento referia-se ainda mais uma 

eventual fábrica de espingardas, clavinas e pistolas. Seria então necessária 

mais uma máquina, mais dispendiosa, e composta segundo Araújo, por uma 

grande roda de cubos ou paletas (conforme o local) montada sobre a árvore 

(eixo) e que deveria mover de um lado quatro rodas dentadas, dois carretes 

grandes e quatro pequenos, em cujos eixos se fixariam as brocas para abrir as 

almas dos canos, e no lado oposto, para o eixo da roda com os mesmos 

mecanismos seria também necessária outra grande roda, com a respectiva 

estrutura para mover um martelo destinado a repuxar o ferro para os canos. 

Manuel Ribeiro de Araújo, demonstrando os custos, afirmava que esta 

maquinaria poderia vir a custar 2400000$000 Réis. Para os locais de fixação 

das máquinas, era fundamental que fossem dotados com um caudal de água 

regular em todas as estações do ano e que sem grandes despesas se pudesse 

adaptar às grandes rodas motrizes e movê-las regularmente e com a força 

necessária. O curso de água deveria ser sadio (e não insalubre) e com outras 

condições que mostravam claramente que estas instalações já não poderiam 

ficar nas fábricas e instalações do Arsenal do Exército, em Lisboa. Tal obrigaria 

a novas localizações, devido às exigências relativas aos cursos de água. 

Assim, Ribeiro de Araújo preconizava que os víveres e a logística da nova 

fábrica deveriam ser de acesso fácil e a bons preços, as comunicações e o 

acesso a cursos de água navegáveis eram essenciais, assim como o acesso 

ao mar e às instalações portuárias, com o objectivo de ser fácil de reabastecer 

os depósitos e armazéns com as matérias-primas necessárias e também para 

poder escoar eficazmente os materiais fabricados. Como local ideal seria 

óptima a proximidade a minas de extracção de ferro para o armamento. É 

importante mencionar uma nota a este texto que referia que a localização desta 

fábrica deveria ser longe das fronteiras do Reino e de difícil ocupação pelo 

inimigo em caso de guerra. É de notar que Ribeiro de Araújo defendia que no 

caso de este projecto avançar, não se deveriam formar as oficinas só com 

espingardeiros alemães, mas também com profissionais nacionais, 

continuando estes quadros ao serviço do Arsenal.472 

Ainda neste contexto Manuel Ribeiro de Araújo escrevia para D. Miguel Pereira 

Forjaz, em 8 de Novembro de 1814, um parecer relativo ao envio confidencial 
                                                 
472AHM-DIV-1-14-158-08-m0015. 
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de uma relação respeitante aos Mestres e operários com mais e comprovada 

capacidade para serem aptos a integrar as oficinas de espingardeiros e 

serralheiros, juntamente com os espingardeiros alemães, de uma futura fábrica 

de armas.473 A primeira relação anexa descrevia e identificava os 

espingardeiros alemães em serviço no Arsenal em 1814. Haviam permanecido 

em Portugal e continuando a laborar no Arsenal, em Lisboa, João Pedro 

Teshel, forjador de folhas de espada e baioneta, Pedro Manuel Dinger, 

temperador das mesmas, João Jorge Vincler, limador de peças de fecharia, 

João Frederico Mendel, armador das diferentes peças de espingarda, Jorge 

Henriques Aurim, amolador e polidor de folhas de espada e baioneta. 

Seguidamente a lista referia os filhos destes homens e que seguiram o ofício: 

Frederico Fidler, oficial de espingardeiro, Francisco Matias Cloz, aprendiz de 

espingardeiro e Pedro Daniel Teshel, aprendiz de forjador de espadas como o 

pai.474 A outra relação identificava extensamente os profissionais portugueses 

aptos a seguir os colegas alemães para uma nova fábrica e em que convirá 

analisar caso a caso pelo nome, ofício, idade, tempo de serviço, salário, 

trabalho a fazer e razões da selecção. Assim, na primeira lista constavam:475 

 

• Mestre Thomaz José de Freitas, espingardeiro de 54 anos de idade e 42 

ao serviço no Arsenal, com um salário de 1250 Réis diários, iria dirigir os 

operários, tendo sido seleccionado pela sua boa conduta e capacidade 

de liderança; 

• Aparelhador de espingardaria Francisco José de Oliveira, de 62 anos de 

idade e 52 anos de serviço, salário de 600 Réis, iria ensinar a fazer e a 

dirigir a obra de lima, com conduta irrepreensível e muito hábil no seu 

ofício; 

• Aparelhador espingardeiro António de Pina, 55 anos de idade e 44 de 

serviço, 600 Réis de salário, com as mesmas funções de Francisco José 

de Oliveira, apresentava boa conduta e habilidade no ofício;  

• Aparelhador de espingardeiro António Vitorino da Silva, 34 anos de 

idade, 24 de serviço, com salário de 560 Réis, iria ensinar a fazer e 

dirigir a obra de limar;  
                                                 
473AHM-DIV-1-14-158-08-m0019. 
474AHM-DIV-1-14-158-08-m0020. 
475AHM-DIV-1-14-158-08-m0021. 
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• Bento José também com a mesma idade e tempo de serviço de António 

Pina, iria executar as mesmas funções e sobre este último se escrevia 

que havia sido escolhido, anteriormente, para estar em Braga a dirigir o 

fabrico de fechos de armas no período do Desembargador Miguel de 

Barros, vindo recomendado pela sua habilidade, boa conduta e 

capacidade de liderar operários; 

• Arvorado de espingardeiro Lourenço Justiniano de 64 anos de idade e 

52 de serviço, 520 Réis de salário, deveria cumprir as funções dos 

colegas anteriores e foi seleccionado por boa conduta e habilidade no 

ofício; 

• Arvorado de espingardeiro, 68 anos de idade e 55 de serviço, aufere o 

mesmo salário, funções e foi seleccionado pelas mesmas razões do 

caso anterior; 476 

• Domingos Francisco, de 74 anos de idade e 52 anos de serviço, 

auferindo 550 Réis; 

• José Alves de Carvalho, de 75 anos de idade e 52 anos de serviço, com 

salário de 520 Réis; 

• Francisco Pereira, de 60 anos de idade e 51 anos de serviço, auferindo 

500 Réis; 

•  Pedro António de 46 anos de idade e 26 de serviço, tendo um 

vencimento de 480 Réis; 

• João Baptista, de 39 anos de idade e 28 de serviço, com um salário de 

450 Réis.  

 

Todos eles deveriam trabalhar na forja de materiais de espingardaria, tendo 

sido seleccionados por boa conduta e habilidade profissional. Seguidamente 

são mencionados os oficiais que deveriam forjar, unicamente, fechos de 

espingarda e outra peças miúdas, a saber:  

 

• António Nunes, de 62 anos e 41 de serviço, ganhando 440 Réis; 

• Manuel dos Santos, de 56 anos e 34 de serviço, com um salário de 400 

Réis; 
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• Joaquim Inácio, de 40 anos e 25 de serviço, a auferir 350 Réis; 

• José Pedro, de 29 anos e 18 de serviço, e 350 Réis de salário.  

 

As funções deste grupo de operários seria a forja de fecharias de espingarda e 

peças de pequenas dimensões, tendo, tal como os restantes, sido 

seleccionados por boa conduta e bom desempenho profissional.  

Nesta lista aparece uma classe de profissionais muito específica “oficiais de 

espingardeiro que limam canos fechados para o serviço das caçadas do S. A. 

R. e todas as mais obras pertencentes ao dito ofício”. Este tipo de trabalho 

reveste-se de alguma reflexão, já que o Príncipe Regente se encontrava 

ausente no Brasil e possivelmente teria os seus próprios profissionais no 

recém-criado Arsenal do Rio de Janeiro. Seria algo moroso preparar 

espingardas para as caçadas do Príncipe D. João e enviá-las para o Brasil, 

mas ainda assim não deixavam de aparecer referenciados os operários 

destacados para estas tarefas:  

 

• António de Freitas, de 69 anos de idade e 58 de serviço; 

• José dos Santos, com 61 anos e 40 de serviço; 

• José Rodrigues, de 55 anos e 31 de serviço;  

• António dos Santos, com 34 anos e 24 de serviço. 

 

Todos eles tinham um salário de 600 Réis, sendo suas funções “limar a obra da 

maior perfeição deste oficio”. A lista continuava, com outros operários, mas já 

com salários mais baixos: 

 

• João da Mata, com 55 anos e 30 de serviço, auferindo 560 Réis diários; 

• José Naves e António Patrício, ambos de 50 anos e 37 de serviço, tendo 

um salário de 520 Réis; 

• António Lopes, de 65 anos e 15 de serviço, com um salário de 500 Réis;  

• Jorge António da Silva, de 39 anos e 27 de serviço, auferindo 

igualmente 500 Réis; 

• Francisco Manuel, de 59 anos e 48 de serviço, com um salário de 480 

Réis; 
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• Joaquim José dos Santos, de 29 anos e 18 de serviço ganhando 360 

Réis; 

• Francisco António dos Santos, de 36 anos, 24 de serviço e 360 Réis; 

• António Francisco, de 30 anos, 16 de serviço e 360 Réis. 

 

Dentro desta categoria ainda se encontravam Manuel António de Oliveira, 

Joaquim Francisco dos Santos e Martiniano José, respectivamente com 28, 29 

e 33 anos e 17 e 22 anos de serviço, todos auferindo 350 Réis. A fechar esta 

secção estava Damásio Gonçalves, com 33 anos e 20 de serviço, mas que 

contudo ganhava 400 Réis diários. Todos eles trabalhavam na limagem da 

“obra” destinada ao Príncipe Regente e haviam, tal como todos os outros, sido 

escolhidos pela sua boa conduta e por serem “hábeis com distinção” neste 

ofício.477 

A secção seguinte respeitava aos oficiais (espingardeiros) cuja função era 

trabalhar as espingardas para a tropa. Assim, surgem-nos: 

 

• Manuel Frazão, de 59 anos e 43 de serviço com vencimento de 520 

Réis; 

• Rodrigo José de Morais, 54 anos e 42 de serviço, vencendo 520 Réis; 

•  António José de Matos, de 57 anos e 39 de serviço recebia 500 Réis.  

 

No escalão de salários de 380 a 450 Réis, a lista nomeava os seguintes 

operários:  

 

• Domingos da Silva, de 52 anos e 48 de serviço; 

• João Gomes, de 59 anos e 43 de serviço;  

• João de Deus, de 55 anos e 43 de serviço; 

• Apolinário Ribeiro, de 39 anos e 26 de serviço; 

• António dos Santos, de 23 anos e 4 de serviço; 

• João António, de 67 anos e 52 de serviço; 

• Januário dos Santos, de 70 anos e 52 de serviço auferia 420 Réis.  
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No escalão dos 400 Réis diários encontravam-se propostos os seguintes 

operários:  

 

• José Joaquim de Sousa, de 60 anos e 40 de serviço; 

• João Alberto, de 55 anos e 39 de serviço; 

• Francisco José Thomaz, de 65 anos e 48 de serviço; 

• Agostinho José, de 55 anos e 40 de serviço; 

• Manuel Joaquim, de 51 anos e 38 de serviço; 

• António José, de 56 anos e 43 de serviço,478  

• João António da Silva, de 64 anos e 50 serviço; 

• Fortunato Luz, de 69 anos e 50 de serviço; 

• António Marques Oliveira, de 35 anos e 27 de serviço; 

• Inocêncio Fernandes, de 56 anos e 40 de serviço; 

• Manuel José, de 56 anos e 43 de serviço; 

• José Pedro da Paz, de 61 anos e 14 de serviço; 

• António José Borges, de 54 anos e 42 de serviço; 

• Joaquim António dos Santos, de 27 anos e 5 de serviço;  

 

Já Bernardino de Sena de 62 anos e 51 de serviço teria um salário de 380 Réis 

diários tal como Lourenço Baptista do Amaral de 45 anos e com 16 anos de 

serviço no Arsenal. No escalão de 350 Réis estavam:  

 

• Joaquim José das Candeias, de 64 anos e 50 de serviço; 

• Joaquim Jorge, de 69 anos e 30 de serviço no Arsenal; 

• Joaquim Rafael, de 55 anos e 40 de serviço; 

• Bartolomeu José, de 55 anos e 39 de serviço; 

• Joaquim Aleixo, de 29 anos e 19 de serviço; 

• Domingos José de Bairros, de 30 anos e 19 de serviço; 

• José Gonçalves, de 56 anos e 18 de serviço; 

• José Maria da Conceição, de 33 anos e 18 de serviço; 

• Joaquim Manuel Leite, de 29 anos e 16 de serviço; 

• José António Baijão, de 38 anos e 26 de serviço; 
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• José Cândido Duarte, de 34 anos e 18 de serviço; 

• Frederico Fideler, de 19 anos e 5 de serviço; 

• António Tomé, de 33 anos e 20 de serviço; 

• José Carvalho de Araújo, de 21 anos e 10 de serviço; 

• Francisco Januário da Mota, de 28 anos e 16 de serviço; 

• Francisco da Silva, de 28 anos e 14 de serviço; 

• José Ribeiro, de 54 anos e 30 de serviço; 

• Inácio de Loiola, de 25 anos e 11 de serviço auferia 330 Réis; 

• António Pedro, de 24 anos e 13 de serviço; 

• João Manuel da Silva, de 22 anos e 10 de serviço; 

• Joaquim António, de 17 anos e 5 de serviço tinha um salário de 320 

Réis. 

  

No escalão de 300 Réis encontravam-se:  

 

• Bernardo José, de 25 anos e 5 de serviço; 

• Tomás José de Abreu, de 29 anos e 11 de serviço; 

• Luís José do Valle, de 30 anos e 16 de serviço; 

• Domingos Dionísio, de 17 anos e 4 de serviço.  

 

Todos estes oficiais, presentes nos vários escalões de vencimentos, teriam 

como competências limar todos os materiais correspondentes a armamento 

ligeiro, como espingardas, clavinas e pistolas. Ainda com esta função estava 

proposto um contingente de aprendizes que apresentavam algumas 

particularidades, tais como alguns ainda terem este estatuto ao fim de 15, 9 e 5 

anos de serviço, o que poderá levantar questões sobre tão longa permanência 

como aprendizes. Assim, estes homens eram: 

 

• Bernardo Vitorino, de 25 anos e 15 de serviço (poderia ter vindo de outra 

oficina ou especialidade); 

• Feliciano António, de 19 anos e 4 de serviço; 

• Jerónimo José Bustorf, de 16 anos e 9 de serviço; 
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• Francisco Matias Cloz (alemão), de 20 anos e 1 de serviço; 479 

• Joaquim António de 18 anos e 5 de serviço; 

• Bento José de 17 anos e 5 de serviço.  

 

Os seus salários variavam entre os 280 e 160 Réis diários, tendo como 

trabalho a limagem das peças para o armamento ligeiro. Para o endurecimento 

e têmpera das peças e outros materiais estava presente na lista o temperador 

Domingos Jorge de 71 anos e 52 de serviço no Arsenal, auferindo um salário 

de 580 Réis.  Na classe de aparelhadores arvorados, estava o serralheiro 

Eusébio Alves de 31 anos e 20 de serviço, tendo como salário 550 Réis. Os 

oficiais de forja propostos eram: 

 

• Damasceno Ribeiro Marrecos, de 41 anos e 28 de serviço, com um 

salário de 480 Réis diários; 

• Mariano José Pedro, de 26 anos e 14 de serviço, auferindo 450 Réis; 

• José da Silva Alves, de 25 anos e 15 de serviço, ganhando 440 Réis. A 

sua especialidade seria a forja de baionetas de espingarda de infantaria. 

 

Outros oficiais destinados à limagem de armas brancas e com salário de 450 

Réis seriam:  

 

• Domingos António, de 27 anos e 17 de serviço; 

• Miguel Jerónimo, de 47 anos e 32 de serviço; 

• João Pedro de Azevedo, de 30 anos e 6 de serviço; 

• João Francisco Carnide, de 42 anos e 6 anos de serviço; 

• António Pedro, de 37 anos e 11 de serviço.  

 

Com salários de 400 Réis eram propostos para a mesma especialidade 

Francisco Manuel Gonçalves de 26 anos e 14 de serviço, António Fernandes 

de 35 anos e 4 de serviço e José Roriz de Azevedo de 22 anos e 9 de serviço. 

No escalão salarial mais baixo de 360 Réis, estavam Manuel José Martins de 

27 anos e 12 de serviço, Lúcio José de 21 anos e 6 de serviço assim como 
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José Agostinho, de 18 anos e 4 de serviço. Por último estava Bartolomeu da 

Costa de 33 anos e 23 de serviço que teria um salário de 340 Réis.  

Nesta lista surgiam mencionados os soldados artífices (na sua maioria oriundos 

de Artilharia e transferidos para a Companhia de Artífices do Arsenal). Assim 

eram eles: 

 

• José Martins Falcão, de 44 anos e 8 de serviço, com um salário de 450 

Réis; 

• Manuel Vicente de Melo, de 24 anos e 9 de serviço, auferindo 400 Réis; 

• Bernardo José Bexiga, de 27 anos e 5 anos e meio de serviço com 350 

Réis; 

• José Evangelista, de 26 anos e 5 anos e meio de serviço ganhando 350 

Réis; 

• Jerónimo de Oliveira, de 26 anos e 5 anos e meio de serviço, com 

salário de 350 Réis; 

• José António da Madre de Deus, de 26 anos e 8 de serviço com um 

salário de 320 Réis; 

• Joaquim José Vitorino, de 24 anos e 9 de serviço; 

• José Nicolau de Abreu, de 29 anos e 9 anos de serviço.480  

 

Todos os oficiais serralheiros e soldados artífices atrás nomeados deveriam 

proceder à limagem e acabamentos das baionetas e outras peças de 

espingarda com modelos à vista. Tal como todos os elementos propostos nesta 

relação, estes homens foram seleccionados por Manuel Ribeiro de Araújo pela 

sua boa conduta, comprovada competência profissional e capacidade de 

liderança.  

Por último, nesta relação é referido o Contramestre Feliciano António da Cruz, 

graduado nesta categoria para o ofício de espingardeiro e que estava a servir 

como mestre desta especialidade no Trem do Ouro do Porto (o Arsenal havia 

sido extinto em 1812), onde cumpria funções de aparelhador. Sob as ordens do 

Desembargador Miguel Pereira de Barros, deveria examinar e aprovar todo o 

armamento para a tropa, fabricado ou reparado nas instalações do Porto, 
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enquanto existiu como Arsenal Real e no Trem. Era referido como sendo de 

exemplar conduta e de comprovada habilidade e correcção, apto a dirigir 

oficiais e operários e a gerir eficazmente as oficinas que ficassem sob a sua 

supervisão.  

Este projecto acabou por não ir avante, permanecendo as instalações do 

Arsenal entre Santa Apolónia e Santa Clara, chegando-se a construir uma 

fábrica de armas em Santa Clara, com maquinaria moderna, já na segunda 

metade do século XIX. 
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Capítulo 14 – O quotidiano de guerra do Arsenal Rea l do 

Exército 

 

A actividade do Arsenal Real do Exército durante os anos de 1807 a 1814 foi, 

apesar da breve interrupção imposta por Junot em 1807, intensa e não isenta 

de grandes problemas em termos de produção, face ao seu atraso tecnológico 

e à necessidade constante de se racionalizar e gerir um dos maiores 

contingentes de trabalhadores do país, mas que em muitos casos já tinham 

uma avançada idade. O Arsenal Real do Exército teria, certamente, a 

capacidade de assegurar a logística e manutenção do material de guerra do 

Exército Português em tempo de paz, mas toda a documentação levantada e 

analisada neste trabalho apontou para uma necessidade permanente de 

importar o que de mais importante havia para a capacidade operacional das 

tropas, sobretudo a Infantaria.  

 

 

14.1 – Os antecedentes – Roussillon e Guerra das La ranjas 

 

Como pudemos demonstrar, pouco após a Campanha do Roussillon e logo a 

seguir à Guerra das Laranjas, Portugal teve a necessidade de importar grandes 

quantidades de armamento ligeiro. No final do século XVIII, o Governo tinha 

que recorrer a importações da Inglaterra para armar o exército e as suas 

reservas e mesmo recorrer à importação de pólvoras e munições. Tomemos 

como exemplo uma carta de 8 de Maio de 1802, em que Charles Neville, 

Tenente Coronel da Real Artilharia britânica, em ofício para o Tenente General 

Fraser, solicitava que recordasse à Secretaria de Estado do “Departamento de 

Guerra”, em Londres, sobre as armas e pólvora que o Governo Português 

tencionava adquirir ao Governo Inglês e que deveriam ser entregues ao Real 

Arsenal do Exército. Também foi referida a necessidade de conferir as 

listagens dos materiais e os recibos de pagamento, que deveriam ser 

efectuados em Inglaterra. Era, igualmente, referido que as peças de artilharia 

de modelo francês, com os respectivos armões e palamenta, deveriam ficar na 
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posse do Governo Português, sobretudo para servirem de modelos de fabrico 

no Arsenal.481 

Um ano antes havia sido elaborada uma relação de artilharia, armamento e 

munições fabricadas em Inglaterra e enviadas para o Exército Português. 

Nestes mapas constavam também os valores em Libras Esterlinas pagos pelo 

Governo Português à Coroa Britânica pela aquisição deste material.482 No 

documento esta relação dizia respeito ao material importado entre Agosto de 

1796 e Fevereiro de 1797, mas estando já datado de 2 de Maio de 1801: 

 

3 de Agosto de 1796 

Salitre para pólvora 200 Arrobas 

Mosquetes completos 12000 

Carabinas 3000 

Pistolas 1000 

Espadas 2000 

377991 Libras 

28 de Setembro de 1796 

Espadas Direitas de guarda com meio cesto 2916 

Espadas Symmeler483 246 

Espadas Symmeler de vários tipos 338 

Terçados para infantaria 1500 

7 de Novembro de 1796 

Carabinas Inglesas para sargentos 1500 

31 de Janeiro e 2 de Fevereiro de 1797 

Balas de ferro de calibre 1 150 

Balas de ferro de calibre 2 150 

Balas de ferro de calibre 4 200 

Balas de ferro de calibre 6 200 

Balas de ferro de calibre 8 200 

Carruagens completas para transporte de 5 homens 1 

Carruagens para 6 peças 1 

Carruagens de munições 1 

1125217  

Libras 

21 de Dezembro de 1796 484 

Carabinas completas 300 

Pistolas simples 300 

131811 Libras 

                                                 
481AHM-DIV-1-13-29-08-m0001. 
482TNA WO 1123/73. 
483 Não foi encontrada qualquer referência a este tipo de espada. 
484Entrega especial, fora da lista geral e que se destinava à Legião de Tropas Ligeiras criada pelo Marquês de Alorna em 7 de Agosto 
de 1796. 
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Sabres com bainha 300 

Correias de pele para espadas 300 

Carabinas e caixas de cartuchos 300 

Correias de pele curtida 300 

Fivelas para carabinas 300 

 

 

Os valores do material de guerra enviado de Inglaterra atingiram as Libras 49 

572 em números arredondados, montante esse transferido pelo Governo 

Português para a Tesouraria do Ministério da Guerra, em Londres. Em 

complemento ao material já despachado até 2 de Fevereiro de 1797, foram 

enviadas mais munições, acessórios, e em 6 de Fevereiro de 1797 foi 

importada uma quantidade apreciável de artilharia de campanha com toda a 

sua palamenta. Assim o montante transferido de Libras 49 572, ascendeu a 

Libras 57 879 nos inícios de 1797: 

 

21 de Dezembro de 1796 485 

Cartuchos de bala para carabina 60.000 

Cartuchos de bala para pistola 30.000 

Pederneiras para carabina 1.500 

Pederneiras para pistola 1.500 

6 de Fevereiro de 1797 486  

Artilharia de Bronze de calibre 12 20 

Carruagens completas 20 

Cabrestantes  40 

Calços 20 

Sacatrapos 20 

Esponjas 40 

Pares de corda 40 

Correias de cabedal para artilharia 80 

Lanadas e Soquetes 20 

Oleados para artilharia 20 

Cobertores de entrelinha largos 20 

Agulhas para culatras 40 

Martelos de mão 20 

Pares de tesouras 20 

                                                 
485TNA WO 1223/99. 
486TNA WO 1223/100. 
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Cadeiras  20 

Conjuntos de ferramenta individuais 20 

Botafogos com ponteiros 20 

Cordão de morrão 20 

Polvorinhos 20 

Conjuntos de ferros 20 

Pás 10 

Pares de enxadas 20 

Baldes de madeira  20 

Caixas de graxa 20 

6 de Fevereiro de 1797 

Pregos de mola 20 

Pregos comuns 20 

 

Uma segunda relação sintetizava, embora sem valores financeiros, o 

armamento e munições entregues pela Inglaterra ao Governo Português, entre 

1796 e 1800, sendo compilada igualmente em 2 de Maio de 1801, estando 

assinaladas as datas de recepção deste material de guerra no Arsenal Real do 

Exército:487 

 

Datas 488 Mosquetes Carabinas Pistolas Espadas 
3000 2000 

4000 
1000 

5000 

300 300 

3000 
150 

2000 

20 Agosto 1796 

7 Novembro 1796 

31 Janeiro 1797 

2 Fevereiro 1797 

6 Dezembro 1796 

14 Fevereiro 1797 

12 Junho 1797 

20 Outubro 1797 

17 Novembro 1797 

16 Outubro 1797 

12500 

 

 

4000 

 

2000 2000 

1799 a 1800 (1000/mês) 15000 
 

18 Março 1799 5000 
  

5.000 
Total 

32500 14300 3150 16300 

 

                                                 
487TNA WO 1223/103. 
488TNA WO 1223/104. 
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Nos anos seguintes e como já se referiu em capítulo anterior, o Governo 

Português projectou importar armamento ligeiro da Alemanha, entregando essa 

tarefa a Silvestre Pinheiro Ferreira, que durante quatro anos esteve em vários 

Estados Alemães no intuito de avaliar os melhores modelos de espingarda que 

se conjugassem com bons preços e com a maior parecença possível com os 

modelos das cerca de 32 500 espingardas inglesas já em uso no Exército. O 

processo foi demorado e também implicou a contratação de Mestres 

espingardeiros alemães para uma futura instalação de fábricas de armas 

ligeiras em Lisboa e no Porto, que acabara de ver o seu Trem elevado à 

categoria de Arsenal, e que permitissem uma maior autonomização nacional 

em relação a armas ligeiras. Os mestres vieram, mas as fábricas não saíram 

do papel. 

 

 

14.2 – O arranque a partir de 1808 

 

Após a 1ª Invasão Francesa, o retomar das actividades do Arsenal foi no 

sentido de responder à necessidade de rearmar e reequipar em primeiro lugar 

o que restava do Exército Português, desmantelado por Junot. Com 

significativas hesitações em inicialmente apoiar Portugal a refazer a sua 

estrutura armada, o governo de Londres não enviou de imediato os materiais 

de guerra necessários, sobretudo armamento, estando a canalizá-lo para as 

Juntas Governativas que surgiam por todo lado na vizinha Espanha. Assim, 

uma das primeiras tarefas da Junta do Arsenal Real do Exército em Lisboa e 

no seu congénere do Porto, foi tentar inventariar todo o armamento ligeiro e 

pesado que não tivesse sido destruído por ordem de Junot e que se encontrava 

ainda espalhado por todo o país, em armazéns regimentais ou nos trens das 

Praças de Guerra. Um exemplo pode ser visto num ofício, de 30 de Dezembro 

de 1808, de António de Lacerda Pinto da Silveira para D. Miguel Pereira Forjaz, 

dando conta da existência em Coimbra, em armazém, de 800 espingardas de 

infantaria e 300 clavinas de cavalaria, para além das 350 já distribuídas ao 

Batalhão Académico. Era referido que este armamento necessitava de 

conserto mas que o mesmo poderia ser feito em Coimbra, não sendo 
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necessário enviá-lo aos Arsenais de Lisboa ou Porto.489 O mesmo acontecia 

com as munições, como se pode verificar numa relação de 12 de Janeiro de 

1809, assinada por Manuel Ribeiro de Araújo, do Arsenal do Exército, para 

Miguel Pereira Forjaz, quantificando-se as munições que foram remetidas para 

Santarém e Abrantes, de 29 de Dezembro de 1808 a 7 de Janeiro de 1809. 

Assim, para Santarém, em termos de munições de artilharia, foram enviados 

336 cartuchos com bala para peças de 9 libras, 408 para peças de 6 libras e 

1200 para peças de 3 libras. Para os mesmos calibres foram também 

remetidos respectivamente 72, 24 e 126 cargas de pólvora separadas. Para 

obuses de campanha seguiram 200 granadas de 6 polegadas carregadas, 188 

lanternetas de 6 polegadas e 540 “velas de composição”. Para a Infantaria 

seguiram 506200 cartuchos de espingarda, 156920 cartuchos para espingarda 

para ordenanças e 177780 cartuchos para clavina. Foram remetidas ainda 20 

mil pederneiras para espingarda, 30 mil clavinas e 9 mil para pistola. Para 

Abrantes, foram enviados 493 cartuchos com bala para peças de campanha de 

calibre 3 e 162 lanternetas para o mesmo calibre, assim como 680 espoletas 

de escorva. Para as tropas de infantaria remeteram-se 255800 cartuchos com 

bala, 73480 cartuchos para clavina (de cavalaria) e 55580 cartuchos para 

espingardas de ordenanças. A acompanhar as munições foram também 20000 

pederneiras para espingardas, 20000 para clavina e 3000 para pistola. Neste 

documento aparecia lateralmente a referência a 25 barcos que pensamos 

serem pequenas embarcações que subiram o Tejo até Santarém e Abrantes 

para levar as munições.490 No documento sequencial ao anterior, de 12 de 

Janeiro de 1809, de Manuel Ribeiro de Araújo para D. Miguel Pereira Forjaz 

dava-se conta da carga de um barco de Lisboa para Santarém, acabado de 

partir, e que levava lanternetas com cartucho, sendo 78 para peças de calibre 

9, 48 para peças de calibre 6 e 274 para peças de calibre 3. Também seguiam 

80 granadas carregadas para obuses de 6 polegadas, 48360 cartuchos para 

clavina e pistola, 1200 espoletas para escorva e 260 velas de misto. Manuel 

Ribeiro de Araújo informava ainda que iria enviar um oficial para indagar sobre 

as razões do atraso da saída de alguns barcos, ou se estariam retidos no 

                                                 
489AHM DIV 1-14-18-23 m0001. 
490AHM-DIV-1-14-144-02-m0001. 
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percurso fluvial até Santarém.491 Esta mobilização demonstra os esforços 

encetados para a reestruturação do Exército, passando por se elaborarem 

levantamentos do estado do material de guerra existente no Reino e aferir das 

necessidades operacionais das unidades, tanto com o que já tinham como com 

o que ainda necessitavam. Estas necessidades seriam cobertas pela 

capacidade de produção dos Arsenais nacionais e pela importação do material 

de guerra britânico, cujo armazenamento inicial seria feito em Lisboa, nos 

armazéns do Arsenal. A nível da Artilharia, era urgente saber qual a 

capacidade de mobilizar um novo parque de peças e obuses de campanha, 

vendo-se primeiro qual o material nacional disponível. Tal é demonstrado no 

documento de Manuel Ribeiro de Araújo para D. Miguel Pereira de Forjaz, em 

24 de Janeiro de 1809, que apresentava uma relação das peças de artilharia 

existentes no Arsenal, entre artilharia de sítio e artilharia de campanha, em que 

totalizavam 381 peças de artilharia de vários calibres. Destas 381 peças, 117 

estavam montadas e prontas (assentes sobre reparos de sítio ou praça e sobre 

reparos de campanha) e 264 estavam desmontadas, ou seja, sem estar 

montadas em reparos. Especificamente e por tipologias, existiam 24 morteiros 

de vários calibres, estando 6 montados e 18 desmontados. Os obuses de 8 

polegadas eram 4, tendo 3 prontos e 1 desmontado e os obuses de 6 

polegadas, mais numerosos, eram 29 exemplares que se dividiam em 14 

operacionais e 15 desmontados. São referidas duas caronadas (um tipo de 

peça essencialmente naval) de 5 polegadas, ambas desmontadas. Estava 

referenciado um tipo arcaico para a época, um canhão pedreiro, também 

desmontado. Nesta lista, todas as peças de sítio ou de praça estavam 

desmontadas e inoperacionais. Assim, existiam 2 peças de 36 libras, 4 de 28, 

10 de 12, 20 de 9, 3 de 6 e 2 de 3 libras. Neste contexto, dos mais importantes, 

seriam as peças de campanha, para entrada em operações. Assim, estavam 

no Arsenal 54 peças de 12 libras, das quais 29 montadas e 25 inoperacionais, 

19 peças de 9 libras totalmente montadas, 54 peças de 6 libras, sendo 

somente 16 operacionais e 38 desmontadas. Também existiam 54 peças de 3 

libras, estando 10 operacionais e 44 fora de serviço. São referidas peças curtas 

de 6 e 3 libras, sendo que das primeiras existiam 3 desmontadas e das 

segundas 18 montadas e 41 desmontadas, num total de 59 peças. O Arsenal 
                                                 
491AHM-DIV-1-14-144-02-m0002. 
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tinha no inventário 2 peças francesas, uma de calibre 12 e outra de calibre 8, 

ambas montadas.492 

Para além do material de artilharia, era, como já referido anteriormente, 

necessário continuar a proceder a uma rápida distribuição do pouco material de 

armamento ligeiro que havia sobrevivido à destruição de material de guerra 

feita por Junot no Arsenal em 1807. Apesar disso, nas quantificações que se 

seguem e que estão contidas num documento de Manuel Ribeiro de Araújo, 

elaborado e enviado para D. Miguel Pereira Forjaz, em 15 de Fevereiro de 

1809, verificamos que os números não são tão reduzidos como se poderia 

pensar, mas por outro lado eram claramente insuficientes para rearmar os 20 

000 homens previstos inicialmente para o Exército e mais os regimentos de 

milícias em que se previa uma mobilização de cerca de 40000 homens. O 

mapa do armamento distribuído pelo Arsenal aos regimentos em 

reestruturação após a 1ª Invasão, consistiu em 11828 espingardas de 

infantaria, 187 alabardas para sargentos, 2619 terçados, 12346 correames 

completos e 125 caixas de guerra com correames, não sendo referido qualquer 

armamento de cavalaria. Neste documento, as unidades ainda aparecem com 

a designação mista, a numérica e a territorial. Assim, o Regimento de Infantaria 

1 (Lippe) recebeu 1444 espingardas, 10 alabardas, 100 terçados, 1439 

correames completos e 13 caixas de guerra. O Regimento de Infantaria 12 

(Lagos) recebeu 1430 espingardas, 30 alabardas, 187 terçados e 1430 

correames completos. O Regimento de Infantaria 3 (ainda designado Olivença) 

não recebeu qualquer material. O Regimento de Infantaria 4 (Freire) recebeu 

700 espingardas, 10 alabardas, 100 terçados, 700 correames e 8 caixas de 

guerra. O Regimento de Infantaria 7 de Setúbal recebeu 578 espingardas, 28 

alabardas, 277 terçados, 532 correames e 7 caixas de guerra. O Regimento de 

Infantaria 10 (Lisboa) recebeu 1430 espingardas, 31 alabardas, 431 terçados, 

800 correames e 13 caixas. O Regimento de Infantaria 13 (Peniche) havia 

recebido 1054 espingardas, 10 alabardas, 100 terçados, 1054 correames e 19 

caixas de guerra. O Regimento de Infantaria 14 (Tavira) não recebeu 

espingardas, limitando-se a receber 15 alabardas, 200 terçados, 1430 

correames e 10 caixas de guerra. O Regimento de Infantaria 16 (Vieira Telles) 

recebeu 1050 espingardas, 15 alabardas, 200 terçados, 1050 correames e 9 
                                                 
492AHM-DIV-1-14-144-02-m0008. 
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caixas de guerra. O Regimento de Infantaria 23 de Almeida, só recebeu 4 

caixas de guerra. O Regimento de Artilharia 1 (da Corte) recebeu 100 

espingardas493 e 3 caixas de guerra, enquanto que o Regimento de Artilharia 2 

do Algarve recebeu 15 espingardas, 165 terçados, 111 correames e nenhuma 

caixa de guerra. 

O 1º Batalhão da Estremadura recebeu 580 espingardas, 4 alabardas, 99 

terçados, 580 correames e 8 caixas de guerra e o 1º Batalhão de Granadeiros 

do Porto só recebeu 2 alabardas. O 2º Batalhão do Regimento de Infantaria 9 

recebeu 4 caixas de guerra. São referidos, nestes números, os Destacamentos 

da Escola Elementar que foram dotados de 223 espingardas, 17 alabardas, 

158 correames e 8 caixas de guerra. Nesta lista surgiu já o recém-criado 

Batalhão de Caçadores Nº 1, cuja dotação completa foi de 600 espingardas, 

600 terçados, 600 correames e 5 cornetas. Nas tropas de 2ª linha as Milícias 

de Santarém foram dotadas com 750 espingardas, 9 alabardas, 750 correames 

e 2 caixas de guerra. As Milícias de Setúbal receberam somente 4 caixas de 

guerra. Por último, os Voluntários Reais, de Milícias a Pé, receberam 420 

espingardas, 420 correames e 2 caixas de guerra.494  

Este esforço de normalizar as reservas de armamento dos regimentos está 

demonstrado no ofício de 19 de Fevereiro de 1809, de Manuel Ribeiro de 

Araújo, para Pereira Forjaz, com os armamentos distribuídos pelo Arsenal Real 

do Exército aos Regimentos referidos no mapa abaixo transcrito:495 

 

Regimentos Espingardas  Alabardas Chifarotes Correame 

completo 

Caixas de 

Guerra com 

pertences 

Nº1 Lippe 1444 10 100 1439 13 

Nº2 Lagos 1430 30 187 1430  

Nº3 Olivença ___ ___ ___ ___ ___ 

Nº4 Freire 700 10 100 700 8 

Nº7 Setúbal 578 28 277 532 7 

Nº 10 Lisboa 1430 31 431 800 13 

Nº 13 Peniche 1054 10 100 1054 11 

                                                 
493Nesta altura os artilheiros ainda recebiam mosquetes de infantaria, mas pouco mais tarde, em Ordem do Dia,  foi decretado que 
usariam apenas terçado ou pistola. 
494AHM-DIV-1-14-144-02-m0024. 
495 ANTT Maço 361, Caixa 483:1. 
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Nº 14 Tavira ___ 15 102 1430 10 

Nº 16 Vieira Telles 1050 15 200 1050 9 

Nº19 Cascais 850 ___ 100 850 10 

Nº 23 Almeida ___ ___ ___ ___ 4 

Nº1 Artilharia da 

Corte 

100 ___ ___ ___ 3 

Nº2 Artilharia do 

Algarve 

19 ___ 165 111 ___ 

1º Batalhão da 

Estremadura 

580 4 99 580 8 

1º Batalhão  de 

Granadeiros do 

Porto 

___ 2 ___ ___ ___ 

2º Batalhão de 

Infantaria Nº9 

___ ___ ___ ___ 4 

Destacamentos da 

Escola Elementar 

223 17 158 ___ 8 

1º Batalhão de 

Caçadores 

600 ___ 600 600 5 

Milícias de 

Santarém 

750 9 ___ 750 2 

Milícias de 

Setúbal 

600 6 ___ 600 4 

Milícias de Torres 

Vedras 

___ ___ ___ ___ 4 

Voluntários Reais 

de Milícias a Pé 

420 ___ ___ 420 2 

Para Abrantes à 

disposição do 

general Miranda 

___ ___ ___ ___ ___ 

Total 11828 187 2619 12346 125 
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14.3 – As munições 

 

Para além do armamento ligeiro e pesado, era necessário, neste período 

crítico,496 criar condições para prover as unidades com munições e mobilizar as 

estruturas produtivas nacionais para a produção de pólvora, para além da que 

chegava de Inglaterra. Assim na relação (não assinada) de 17 de Março de 

1809 podemos verificar as existências de pólvora no Real Arsenal do Exército, 

mais concretamente no Armazém de Beirolas. Assim, existiam 1481 barris de 3 

arrobas de pólvora fina inglesa. De pólvora portuguesa havia 1252 barris de 2 

arrobas de variante fina, 1998 barris de 2 arrobas de variante grossa e 25 e 48 

barris de 1 arroba, respectivamente, de pólvora fina e grossa. Ainda eram 

assinalados 471 barris de 2 arrobas de pólvora inutilizada. No Armazém do 

Vale Formoso existiam 13 barris de 3 arrobas de pólvora fina inglesa, 524 

barris de 2 arrobas de pólvora fina portuguesa, 35 barris de 1 arroba e 6 de 16 

libras da mesma espécie, enquanto que a pólvora grossa nacional estava em 

10 barris de 1 libra, havendo ainda 2 barris de 2 arrobas de pólvora em pó fino 

para escorvas. No documento estava ainda referenciada a pólvora do Príncipe, 

consistindo em 13 barris de 2 arrobas, 33 barris de 1 arroba e 588 barris de 16 

libras.497 

A questão da conservação dos cartuchos e a penalização pela negligência no 

tratamento dos mesmos era tratada na Ordem do Dia de 18 de Abril de 1809, 

em que o Marechal Beresford decretava que cada Regimento deveria enviar ao 

Quartel Mestre General, através dos Comandantes de Brigada, os mapas 

relativos aos números de cartuchos em falta para a dotação individual de cada 

soldado. Nos casos provados de negligência, os cartuchos inutilizados498 

seriam pagos pelo soldado. Era ordenado que se implementasse o maior 

cuidado no acondicionamento dos cartuchos nas caixas das reservas e que 

deveriam ser feitas revistas regulares ao estado das munições, pelos 

comandantes das unidades e subunidades, de modo a terem-se informações 

                                                 
496Soult já estava em território Português, na zona de Braga e a progredir em direcção ao Porto sem qualquer oposição organizada 
em termos de tropas de linha , enquanto que as forças inglesas estavam a organizar-se a Sul e as poucas tropas de linha portuguesas 
disponíveis encontravam-se em operações no Norte, juntamente com as dificilmente controláveis milícias e ordenanças. De referir o 
papel notável da Leal Legião Lusitana (Vd. Chartrand, R.; Coelho, S. V. (2006). A Infantaria Ligeira da Guerra Peninsular. 
Almeida: Câmara Municipal). 
497AHM-DIV-1-14-144-02-m0032. 
498A exposição à humidade e à chuva arruinava os cartuchos, assim como o manuseio descuidado que podia romper o invólucro de 
papel. 
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sobre o estado das munições.499 Na Ordem do Dia 24 de Abril de 1809, o 

Marechal Beresford decretava que, nas marchas, as mochilas deveriam fazer o 

menos volume possível e que não embaraçassem o acesso à patrona e aos 

respectivos cartuchos, dificultando a cadência de tiro nas linhas de fogo. Outros 

obstáculos à eficácia das fileiras de fogo dos regimentos e batalhões eram a 

falta de pederneiras e de cartuchos de reserva nas patronas dos soldados. 

Assim, nesta ordem do dia o marechal Beresford advertia os comandantes das 

unidades para que enviassem regularmente ao Quartel Mestre General do 

Exército as relações e mapas das pederneiras em falta, tendo em conta que 

cada praça deveria ter 3 pederneiras, incluindo a já colocada na espingarda e 

deveria estar municiado com 80 cartuchos na patrona, ficando as reservas 

regimentais acondicionadas em caixotes de pequenas dimensões para 

permitirem um transporte mais fácil até às fileiras.500 

Na correspondência  de Manuel Ribeiro de Araújo, de 22 de Abril de 1809, era 

dada conta sobre a chegada de material de guerra ao Arsenal do Exército, 

proveniente de embarcações vindas de Viana do Castelo. Assim, na primeira 

embarcação, não identificada, vieram 13 caixões com cartuchos para peças de 

6 libras, 13 caixões com lanternetas de calibres 3 e 6, e com cartuchos de 

espingarda. Na segunda embarcação, de que era Mestre Roque Gonçalves, 

vieram 256 caixões com cartuchos de espingarda. Na terceira embarcação, 

cujo Mestre era João Campino, vieram 259 caixões de cartuchos de 

espingarda, 24 barris de 2 arrobas com pólvora fina portuguesa e 32 barris de 3 

arrobas com pólvora de guerra inglesa. Este documento não especifica em 

quais dos armazéns é que estes materiais foram entregues, referindo-se 

unicamente a eles como de S.A.R. (Sua Alteza Real). Face à situação militar 

em 22 de Abril, com o Porto ocupado por Soult, o material de guerra estava 

impossibilitado de dar entrada no Arsenal daquela cidade. Por outro lado o 

facto de os carregamentos virem de Viana do Castelo, mostra até que ponto 

Soult não tinha qualquer apoio naval, nem sequer a nível costeiro, já que as 

embarcações terão passado tranquilamente ao largo da cidade do Porto, 

carregadas de material de guerra. Outra questão é a de que a ocupação 

francesa a Norte do Porto estaria fragmentada em relação a localidades 

                                                 
499Ordem do Dia de 18 de Abril de 1809: 24. 
500Ordem do Dia de 24 de Abril de 1809: 15. 
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costeiras como Viana do Castelo, permitindo que três navios de carga 

largassem para Lisboa com material de guerra que cremos proveniente do 

Trem da Fortaleza de Viana do Castelo.501 No mesmo dia, 22 de Abril de 1809, 

em outra relação assinada por Manuel Ribeiro de Araújo, dava-se conta de um 

navio, o hiate Santo António, que iria receber carga de guerra proveniente do 

Arsenal Real do Exército, consistindo em 300000 cartuchos com bala de 

padrão inglês, 100000 de padrão português, 200000 de clavina e 100000 do 

designado 18 à libra, possivelmente para as armas das Milícias e Ordenanças. 

Foram também carregadas 2 peças de calibre 3 com a respectiva palamenta e 

2 conjuntos de arreios para o seu reboque, mais 160 cartuchos com bala para 

estas peças, 40 cartuchos de lanterneta, igualmente para estas peças, 100 

velas de misto, 1000 espoletas de papel, 4 morrões de artilharia, 10 mil 

pederneiras de espingarda, 8 caixas de carga para o cartuchame de calibre 3 e 

300 barris de pólvora. Neste documento o destino não foi especificado, mas 

pode-se pôr como hipótese que iria  descarregar este material aos depósitos do 

exército Aliado, situados em Abrantes e Santarém, subindo para isso o Tejo.502 

Para suportar esta hipótese verificamos a existência de um documento, sem 

assinatura, e que era introdutório de uma relação dos principais materiais de 

artilharia e munições enviados para os Depósitos de Abrantes e Santarém e 

Brigadas de Artilharia do Exército entre o Tejo e o Mondego, entre 12 de 

Dezembro de 1808 e 15 de Junho de 1809. No documento seguinte podia-se 

verificar o armamento enviado, tais como 2 morteiros de 10 polegadas e 

respectiva palamenta, 4 obuses de 8 polegadas, 11 obuses de 6 polegadas, 10 

peças de bronze de 9 libras, 33 peças de bronze de 6 libras e 16 de 3 libras. 

Acrescentava-se a este efectivo as peças enviadas do Arsenal da Marinha, em 

ferro, sendo armadas em reparos navais, totalizando 18 peças de 12 libras, 4 

de 9 libras e 12 de 6 libras.503 Para apoio do Parque de Artilharia, foram 

incluídos carros de manchego para as munições, a saber: 29 carros para peças 

de 9 libras, 75 carros para peças de 6 libras, 25 carros para peças de 3 e 18 

carros para obuses em geral. O material adicional traduziu-se em 10 carros de 

mato, 43 galeras, 3 tornos, 7 forjas de campanha e as cabrilhas completas. A 

nível de munições, foram enviados cartuchos com bala e taco e lanternetas. 
                                                 
501AHM-DIV-1-14-144-02-m0067. 
502AHM-DIV-1-14-144-02-m0068. 
503AHM-DIV-1-14-144-02-m0084. 
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Para as peças do Exército foram expedidos 1200 cartuchos de 12 libras, 2032 

de 9 libras, 240 de 8, 6792 de 6, 160 de 4 e 5011 de 3 libras. Para as peças 

navais, foram enviados 1027 cartuchos com lanternetas de calibre 9, 289 de 8, 

2642 de 6, 192 de 4 e 2638 de 3 libras. 504  No documento seguinte a relação 

continua de forma extensa, dando conta de mais material de artilharia e de 

armas ligeiras. São referenciados cartuchos de artilharia com pólvora mas sem 

bala (cargas separadas), sendo 4301 cargas para calibre 12, 1524 cargas de 9 

libras, 1138 cargas de 6 libras, 1630 cargas de 3 libras e 847 cargas para 

obuses. São mencionadas granadas para obuses de 6 polegadas, em número 

de 817, mais 124 granadas incendiárias e 501 lanternetas para o mesmo 

calibre. Sem estarem agregadas às cargas, enviaram-se 360 balas de 12 

libras, 920 de 9 e 480 de 6 libras, assim como 2268 lanternetas de 12 libras, 

370 de 9, 400 de 6 e 40 de 3 libras. Eram mencionadas 1420 balas rasas de 12 

libras, 2840 sacos de enxárcia (lona), 4852 velas de misto, 37694 espoletas 

carregadas para a escorva de peças e 180 espoletas de madeira para 

granadas e 180 foguetes para sinais. Outros materiais referidos eram os 

morrões para os botafogos cuja quantidade registada no documento era de 29 

arrobas e também 380 arrobas de pólvora fina. 

Nestes carregamentos seguiam também grandes quantidades de material de 

infantaria, consistindo principalmente em munições. Foram fornecidos 3316290 

cartuchos para espingarda de modelo inglês, 1385080 cartuchos de clavina, 

112135 cartuchos de pistola e 823805 cartuchos de “18 à libra”. Sem estar 

encartuchados, foram enviados 28 quintais de balas para mosquete e clavina e 

52 quintais de balas de pistola. Para o produção de cartuchame, foram ainda 

enviadas 418 formas para cartuchos e 224 resmas de papel cartuchinho, 

demonstrando claramente que se iriam fabricar cartuchos a nível regimental ou 

local.505 No documento eram ainda referenciados materiais de cavalaria e de 

manutenção, especificamente as denominados “lojas completas” de carpintaria 

de obra branca e de machado, de coronheiro, ferreiro, serralheiro, forneiro e 

correeiro com os respectivos ferramentais, para dotar as unidades com a sua 

orgânica de manutenção de material de guerra.506 

                                                 
504AHM-DIV-1-14-144-02-m0083. 
505AHM-DIV-1-14-144-02-m0085. 
506AHM-DIV-1-14-144-02-m0086. 
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O Marechal Beresford publicava com frequência nas suas Ordens do Dia, 

observações relativas ao estado do armamento, munições e equipagens de 

campanha, que não se apresentavam da melhor forma ou manutenção.507 

Beresford insistia publicamente com os Comandantes dos Corpos do Exército 

sobre a necessidade de inspeccionarem com frequência e rigor o estado 

operacional das munições, armamentos e fardamentos. Verificavam-se, com 

muita frequência, elevadas quantidades de cartuchos perdidos ou danificados, 

o que para além da perda de capacidade operacional, gerava uma grande 

despesa em termos de reposição.508 Os documentos reflectiam que esta 

situação se verificava maioritariamente em unidades acantonadas e não nos 

regimentos em campanha. Tal parecia indicar um elevado desleixo das tropas 

e dos oficiais no comando das unidades fora dos teatros de operações, 

confirmando que a inactividade era perniciosa para o estado de prontidão das 

unidades. Assim, Beresford voltava a insistir na constante vigilância sobre os 

soldados, remetendo para a Ordem do Dia de 18 de Abril de 1809, que 

obrigava os oficiais a inspeccionarem regularmente as patronas e cartucheiras 

da tropa. Por outro lado, a Ordem do Dia de 5 de Maio de 1809 obrigava os 

soldados a pagarem 70 Réis por cada cartucho perdido ou danificado. No 

entanto desde essa data que não se tinha conhecimento da aplicação efectiva 

desta sanção, apesar de continuarem a chegar mapas e relações de cartuchos 

danificados, repetindo-se o decretado na Ordem do Dia de 21 de Agosto de 

1809.509Assim, Beresford, nesta ordem, publicada em 28 de Abril de 1810, 

instruiu os oficiais das companhias para supervisionarem a distribuição dos 

cartuchos dos soldados e também a forma como eram colocados na patrona, 

fazendo com que as coberturas dos maços de reserva não fossem removidos 

prematuramente, à excepção das patronas que já tivessem cartucheiras de 

madeira, no interior, onde os cartuchos eram introduzidos individualmente em 

alvéolos e os maços de reserva ficavam acondicionados em pequenos 

contentores de metal, logo abaixo do bloco de madeira.510 Como ainda não 

haveria uma uniformização dos modelos de patrona, não deveria ser entregue 

ao soldado o número de cartuchos que não correspondesse à capacidade de 

                                                 
507Ordens do Dia de 18 de Abril e 5 de Maio de 1809, assim como as Ordens do Dia de 6 de Março de 1810. 
508Tendo em conta que na época e em Portugal os cartuchos eram, basicamente, feitos à mão por numerosos operários que passavam 
longas horas neste processo, simultaneamente perigoso e repetitivo. 
509Ordem do Dia de 28 de Abril de 1810:  85-86. 
510Nesses contentores ficavam também guardadas as pederneiras de reserva, com três a quatro exemplares. 
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cada modelo de patrona. Para agilizar este processo, os capitães, 

comandantes das companhias, deveriam fazer uma relação dos diferentes 

modelos de patrona, assim como do número de cartuchos e pederneiras que 

cada uma poderia conter, para se poder distribuir as quantidades correctas a 

cada soldado.  

Nas equipagens dos trens de marcha dever-se-iam prover reservas que 

contabilizariam vinte cartuchos de reserva por praça, não ficando estas 

reservas à responsabilidade das companhias, mas sim à do Quartel Mestre 

Regimental. As munições seriam entregues em cunhetes ou barris, só podendo 

ser abertos à ordem dos comandantes de Brigada. Estas reservas nunca 

poderiam servir para cobrir as faltas de cartuchos por negligência ou 

desperdício, sendo unicamente para serem usadas em combate para suprir as 

faltas em linha de fogo. Em marcha deveria ser nomeado um oficial inferior 

(sargento) para acompanhar a reserva de munições, assegurar boas condições 

de carga e descarga das munições e para fazer com que as coberturas de 

oleado protegessem devidamente os caixotes do cartuchame do mau tempo e 

de outros factores de desgaste. Apesar destes cuidados o material deveria 

estar de forma a ser prontamente usado em acção e rapidamente distribuído às 

companhias nas fileiras de fogo. Nesta Ordem mais uma vez se referia o 

estado do armamento, e se voltava a insistir na proibição de desarmar as 

fecharias das espingardas quando estas fossem limpas pelos soldados, 

conforme já havia sido decretado nas Ordens do Dia de 7 de Maio de 1809 e 6 

de Março de 1810.511 

Uma das causas de danos provocados nos cartuchos era o hábito de os 

soldados fazerem da patrona travesseiro, algo que o Marechal Beresford havia 

constatado pessoalmente em campanha, um hábito que deveria ser 

imediatamente erradicado.512  

D. Miguel Pereira Forjaz, em ofício de 12 de Fevereiro de 1811, ordenava ao 

Arsenal do Exército o envio para as forças, que no Algarve estavam 

comissariadas pelo Coronel Austin, de 100000 cartuchos de espingarda e 

materiais e ferramentas para fazer outros tantos.513 Já em 21 de Fevereiro de 

1811, ordenava ao Arsenal Real, em Lisboa, o envio para o Porto de 100 barris 
                                                 
511Ordem do Dia de 27de Abril de 1810: 185. 
512Ordem do Dia de 1 de Novembro de 1810: 188. 
513AHM-DIV-1-14-040-02-m0075. 
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de pólvora, sendo que essa pólvora seria armazenada no Arsenal do Porto 

para posterior distribuição às unidades sob a sua tutela logística.514 

O primeiro trimestre do ano de 1810 reflectiu, em termos do Arsenal do 

Exército, as exigências crescentes que a reorganização das tropas 

portuguesas, sob o comando de Beresford, implicavam em termos de 

armamento, fardamento, equipamentos e a logística, neste caso referente a 

munições. Na correspondência de Manuel Ribeiro de Araújo para D. Miguel 

Pereira Forjaz, em 13 de Março de 1810, eram referidas as reservas de pólvora 

do Arsenal Real do Exército, concretamente a existência de 1700 arrobas nos 

armazéns da Fábrica de Barcarena e 5044 arrobas nos armazéns do Arsenal. 

Manuel Ribeiro de Araújo informava, ainda, que esta quantidade de pólvora 

necessitaria de um novo tratamento e mistura para lhe garantir qualidade, 

podendo esse trabalho assegurar a disponibilidade de 1500 arrobas mensais. 

No entanto seria necessário enviar para a Fábrica de Barcarena a pólvora do 

Arsenal e ter os engenhos da fábrica a trabalhar dia e noite, esperando que 

houvesse bom tempo para a secagem do granulado da pólvora e para estas 

exigências Manuel Ribeiro de Araújo afirmava que deveria ser aumentado o 

número de operários em Barcarena.515 

As questões ligadas ao armazenamento das pólvoras, tanto nacionais como 

importadas, colocavam problemas sérios em termos de segurança. Na 

correspondência de Vicente da Silva Morais, Intendente do Arsenal Real do 

Exército, este respondia a informações solicitadas por Beresford, e que diziam 

respeito à possibilidade de armazenar quantidades suplementares de pólvora 

nos armazéns de Beirolas e Braço de Prata, para além de solicitar informações 

sobre armazéns desocupados na área de Lisboa e imediações, também para 

armazenar pólvora, sendo necessário indicar a sua localização assim como a 

sua capacidade de armazenamento (o ofício datava de 26 de Janeiro de 1813). 

Num segundo ponto deste ofício o Intendente do Arsenal referia que dos 3 

armazéns de Vale Formoso, um já estava ocupado com cartuchame para a  

Artilharia, o outro armazém estava ocupado com pólvora de particulares e o 

último e maior de todos já havia sido cedido aos Ingleses. Em Beirolas existiam 

outros 3 armazéns, estando um cedido, igualmente, ao exército britânico e os 

                                                 
514AHM-DIV-1-14-040-02-m0074. 
515AHM-DIV-1-14-144-03-m0032. 
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outros dois eram indispensáveis para armazenar a pólvora fabricada em 

Barcarena e destinada ao Arsenal. Perante esta situação, o autor deste 

documento remete as questões de Beresford para D. Miguel Pereira Forjaz, já 

que alegava não haver mais espaços adequados em Lisboa para o 

armazenamento desta pólvora, que deveria provir de um carregamento vindo 

de Inglaterra.516 

 

 

14.4 – O armamento e o equipamento 

 

Como já referido anteriormente, a constante verificação das existências dos 

materiais armazenados nos arsenais e em estado de prontidão eram uma das 

linhas orientadoras da gestão logística do Exército Português levada a cabo 

pelo Marechal Beresford e D. Miguel Pereira Forjaz, que pretendiam ter um 

fluxo constante de informação do que se passava nas estruturas de suporte e 

apoio das tropas como os arsenais, os trens e os depósitos. Os órgãos de 

gestão do Arsenal Real do Exército eram obrigados a manter um ritmo 

constante de ofícios, mapas, relações ou relatórios destinados à Secretaria de 

Estado dos Negócios da Guerra e ao Estado Maior do Exército. O relatório de 

Manuel Ribeiro de Araújo, de 30 de Maio de 1809, e destinado a D. Miguel 

Pereira Forjaz descrevia o armamento em depósito no Arsenal à data, depois 

da massiva distribuição de armamento às unidades de linha e Milícias de 

Fevereiro de 1809.517 Referindo-se às armas prontas na designada Casa de 

Armas existiam 245 espingardas de infantaria inglesa, 71 também britânicas, 

mas consideradas do novo modelo,518 ambas com calibre de 19 m/m. São 

enumeradas 143 espingardas de Caçadores, que não eram descritas como as 

carabinas estriadas Baker, cujo calibre é inferior (16 m/m), sendo classificadas 

com o mesmo calibre das espingardas de infantaria. Tal levanta algumas 

questões, já que as espingardas inglesas para infantaria ligeira só serão 

introduzidas em 1811, e as já mencionadas carabinas estriadas Baker, 

destinadas às companhias de atiradores dos nossos Batalhões de Caçadores 

                                                 
516AHM-DIV-1-14-265-01-m0105 
517 ANTT Maço 361, Caixa 483:1. 
518Refere-se, possivelmente aos modelos Brown Bess Índia Pattern e NewLand Pattern, que estava a substituir o modelo anterior 
Short Land Pattern, que esteve em serviço no exército inglês de 1740 a 1797 e que também teriam sido exportadas para Portugal. 
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só viriam em 1810. As únicas armas deste tipo presentes em Portugal, no ano 

de 1809, em forças constituídas por tropas portuguesas, seriam as 120 

distribuídas a cada uma das companhias de atiradores dos dois batalhões da 

Leal Legião Lusitana.519 Cremos que as armas referenciadas nesta lista são 

vulgares mosquetes de infantaria, mas destinados já aos recém criados 

Batalhões de Caçadores. Ainda eram enumeradas 75 clavinas de cavalaria de 

calibre de 23 à libra, 163 espingardas do antigo padrão para Milícias de calibre 

21 à libra e 497 pistolas de vários calibres. Para serem consertadas na oficina 

de espingardeiro estavam vários exemplares de diferentes modelos, destinados 

a tipos de intervenção diversos, desde simples reparações à substituição de 

peças completas. Para pequenos consertos estavam 600 espingardas do novo 

padrão (inglês), 120 espingardas de Caçadores, e 1943 do padrão antigo 

inglês, possivelmente dos lotes de armas chegados entre 1796 e 1800. Outra 

tipologia que se podia extrair desta relação era a das armas “totalmente 

arruinadas” ao nível das coronhas e das fecharias, sendo 6200 de vários 

calibres e modelos, 300 espingardas de artilharia,520 2000 espingardas inglesas 

para infantaria, 400 espingardas de Liège e 400 clavinas de cavalaria. 

Provenientes de Estremoz, existiam 2388 espingardas do antigo padrão inglês 

e 269 de padrão português. Anexa a este documento estava uma relação de 

munições. Assim, a nível de cartuchos com bala existiam 10000 de 18 à libra 

para armas de Milícias, 50000 de clavina e 200000 de padrão inglês para 

mosquetes de infantaria. Quanto a balas de chumbo, sem estarem 

encartuchadas, existiam 15 quintais de balas de clavina, 30 quintais de balas 

de espingarda do padrão inglês e 40 quintais de balas de padrão português. 

Para infantaria existiam ainda 40000 pederneiras para fecharias de espingarda, 

clavina e pistola. Para a artilharia estavam armazenadas 2000 espoletas de 

escorva, 200 velas de misto e 50 resmas de papel para cartuchos compostos. 

Em termos de fabrico, o documento dava conta que havia 260000 cartuchos 

                                                 
519Chartrand, R.; Coelho, S. V. (2006). A Infantaria Ligeira da Guerra Peninsular. Almeida: Câmara Municipal. 
520O Marechal Beresford, na ordem do dia 6 de Abril de 1809, informava que as espingardas (do modelo de infantaria) usadas pelos 
artilheiros eram bastante incómodas e por outro lado, havia falta de espingardas para a infantaria, e assim ordenou ao Brigadeiro 
José António da Rosa, comandante da Arma de Artilharia que substituísse as espingardas por pistolas, e que os artilheiros as 
deveriam usar com cinto, destinadas, sobretudo, à defesa pessoal: Colecção das Ordens do dia do ilustríssimo Sr. Guilherme Carr 
Beresford, Comandante em chefia dos exércitos do S. A. R. e o Príncipe Regente Nosso Senhor, em Lisboa, por António Nunes dos 
Santos, impressos no Quartel-general, ano 1809: 15. 
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prontos e poder-se-iam fabricar mais 201680 cartuchos com os materiais 

presentes na relação, num total de 461680 cartuchos.521 

Manuel Ribeiro de Araújo enviava a 8 de Janeiro de 1810, uma relação a 

Miguel Pereira Forjaz, contendo um mapa com os materiais fabricados no Real 

Arsenal do Exército a partir de 9 de Dezembro de 1809, claramente para aliviar 

a pressão sobre si e a que não seriam estranhas as queixas de Beresford a 

Miguel Pereira Forjaz sobre a alegada incompetência do Arsenal. Este mapa 

era constituído por várias secções respeitantes às oficinas do Arsenal, 

respectivamente correeiros, seleiros, funileiros, espingardeiros, bordadores, 

instrumentos bélicos, lavrantes, cordeiros, alfaiates, fusteiros e ferreiros e aos 

materiais por elas produzidos. Os artigos presentes em grandes quantidades 

deveriam ser entregues às unidades e nos depósitos de recrutas. Neste caso, 

seria necessário ter em conta que muito do material já deveria ter proveniência 

inglesa, embora o documento não o especifique. Dando exemplo desta extensa 

relação verificámos que a oficina de correeiros ficou responsável pelo fabrico 

de barretinas de cavalaria (referindo-se aos capacetes do plano de 1806, 

fabricados essencialmente em couro) em que foram confeccionadas 1937 

exemplares para os regimentos e 852 para os depósitos, num total de 2789 

coberturas. Curiosamente apareceu, também, na oficina dos correeiros e não 

na de alfaiates, a referência ao fabrico de uniformes, tendo sido feitos 21 

exemplares para oficiais de infantaria, assim como 3223 barretes de polícia 

(para uso no quartel).522 A nível de armamento saíram do Arsenal, segundo 

este mapa, até 4 de Janeiro de 1810, 1580 clavinas de cavalaria para os 

regimentos e 816 para os depósitos (num total de 2396 armas em cerca de 8 

meses), 2500 pistolas de cavalaria para os regimentos e 924 para os depósitos 

(num total de 3424 e no mesmo espaço de tempo), 2154 martelinhos (peça de 

fecharia), 2258 sacatrapos (peça de limpeza de armas) e 2157 espadas de 

cavalaria, sendo 1305 para os regimentos e 852 para os depósitos. O número 

de armas distribuídas, naquele período, às unidades e depósitos de cavalaria 

totalizava 5820 armas de fogo e 2157 armas brancas, sendo este esforço 

integrado claramente na reorganização em curso. Os tempos de fabrico 

calculados por Araújo eram entre 6 a 20 meses, dependendo dos materiais, o 
                                                 
521 AHM-DIV-1-14-144-02-m0052. 
522Não existindo referências de qualquer fonte a esta questão, resta-nos especular  se os alfaiates estariam, provisoriamente, 
colocados nas oficinas de correeiros ou não estariam presentes nos Arsenal naquele período. 
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que em qualquer caso são tempos demasiados longos para permitir pôr em 

estado operacional um exército em pleno processo de reorganização, e este 

seria um dos argumentos usados por Beresford, solicitando a Wellington que 

pressionasse o fornecimento de material de guerra inglês a Portugal.  

Assim, nas observações registadas por Ribeiro de Araújo, ele faz notar que as 

matérias a serem feitas pela oficina de correeiros poderiam chegar até prazos 

de 27 meses, sobretudo porque as parelhas de bois que accionavam as 

máquinas não estavam imediatamente operacionais. Noutros casos e noutras 

oficinas poder-se-iam ter prazos mais curtos, desde que houvesse força motriz 

suficiente ou não fossem necessárias máquinas. As selas de cavalaria 

poderiam no entanto levar 16 meses a serem manufacturadas em número 

suficiente para os completos dos regimentos e depósitos de cavalaria e para as 

suas reservas. Também referiu a inexistência de fechos para as pistolas, cujo 

fabrico era extremamente trabalhoso e complexo, aconselhando a sua 

importação da Inglaterra. Manuel Ribeiro de Araújo aproveitava os números 

presentes nesta relação, para propor uma reestruturação do Arsenal, 

empregando mais operários pelas oficinas e recorrendo também à 

subcontratação das oficinas particulares da cidade de Lisboa e do resto do 

país, embora dois anos mais tarde viesse a implementar uma drástica redução 

dos quadros laborais do Arsenal Real do Exército.523 

A Ordem do Dia de 25 de Fevereiro de 1810 referia a situação, grave, de 

negligência a que havia chegado o armamento dos Regimentos de Milícias. 

Perante este contexto o Marechal Beresford transmitia publicamente a sua 

preocupação, já que verificava que apesar dos vários meses de inactividade, 

estes regimentos, na sua maioria, não tinham sequer metade das suas 

espingardas operacionais. Assim, Beresford ordenava que os comandantes 

das províncias militares procedessem a uma meticulosa inspecção ao 

armamento dos regimentos de Milícias, à excepção dos regimentos às ordens 

exclusivas de Oficiais Generais e as unidades sob o comando dos coronéis 

Carlos Frederico Lecor e Robert Wilson, que estavam em operações com a 

Leal Legião Lusitana. Os Generais no comando provincial deveriam enviar 

oficiais da sua confiança para proceder à inspecção do armamento dos 

regimentos de Milícias e remeter toda a informação recolhida ao Ajudante 
                                                 
523AHM-DIV-1-14-144-03-m0001. 
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General do Exército. Assumindo uma posição de força sobre o assunto, 

Beresford ordenava ao Brigadeiro William Cox, Governador da Praça de 

Almeida, que prendesse o comandante do regimento de Milícias de Trancoso, 

devido ao “estado de destruição”524 em que se encontravam as espingardas 

desta unidade. Beresford ordenava, também, a imediata reparação do 

armamento,525 correndo essa despesa por conta das tesourarias dos referidos 

regimentos, não assumindo o governo qualquer responsabilidade pecuniária 

neste processo.526 

Os procedimentos de manutenção do armamento, executados de forma errada, 

eram um dos principais motivos do mau estado das armas distribuídas às 

tropas, que ainda não tinham adquirido as necessárias competências para lidar 

com os materiais que lhes estavam atribuídos. Nas ordens do dia eram 

publicadas notícias sobre a forma errada como se procedia à limpeza das 

armas por parte das tropas, em que estas desmontavam literalmente as armas, 

tarefa que só devia ser feita pelos espingardeiros regimentais, dos trens ou dos 

arsenais. Era descrito que as armas eram desmontadas tirando-se os canos 

das coronhas e desarmando as fecharias, o que feito por pessoal inexperiente, 

ocasionava danos graves nas espingardas. Assim, a limpeza básica, feita pelos 

soldados, deveria evitar a desmontagem de peças e tal só sucederia se fosse 

necessário e feito, como já referido, pelos espingardeiros dos regimentos ou 

dos arsenais e trens.527 

Nesse contexto uma nova relação de Manuel Ribeiro de Araújo, e datada de 13 

de Janeiro de 1810, dizia respeito aos materiais a serem subcontratados e 

fabricados fora do Arsenal do Exército, com carácter de urgência. Assim, foram 

encomendados a correeiros privados os seguintes materiais: 1500 bolsas de 

sela, 2519 guarda-fechos para clavinas e pistolas, 3000 barretes de polícia, 

1500 bridões, 2000 arreios completos para cavalaria e às oficinas particulares 

de seleiros foram requisitadas 1000 selas completas. Aos espingardeiros, de 

fora do Real Arsenal do Exército, foram encomendados 1000 fechos para 

clavinas, 2000 fechos para pistola, 1500 folhas para terçados de infantaria e 

2000 para terçados de artilharia e 3000 instrumentos para limpeza das armas. 

                                                 
524Como no original. 
525 Enviando-se certamente as armas ao Arsenal Real do Exército, em Lisboa, já que o Arsenal do Porto não cobria esta Divisão 
territorial. 
526Ordem do Dia de 25 de Fevereiro de 1810: 35. 
527Ordem do Dia de 6 de Março de 1810: 44-45. 
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As várias oficinas de ferreiros civis foram contratadas para o fabrico de 700 

pares de estribos, 3000 almofaças para a limpeza dos cavalos, 1000 freios do 

novo padrão, 2000 esporas, 1500 ferros de bridões, 4000 ferraduras, 200 

cadeados para carros de munições e 3000 pregos sortidos. Este documento 

aponta claramente para uma incapacidade de auto-suficiência produtiva do 

Arsenal e em que o provimento das encomendas teria que ser parcialmente 

coberto pelo recurso à subcontratação das oficinas civis para o fabrico de 

material de guerra, inclusive no que respeitava a armamento ligeiro.528 

As consequências das contratações exteriores ao Arsenal levam a que em 13 

de Janeiro de 1810 seja publicada uma relação de preços de material de 

guerra, para efeito de orçamento e assinada por Manuel Ribeiro de Araújo. 

Esta relação dizia, sobretudo, respeito a valores a serem cobrados à peça em 

oficinas de espingardeiros, sendo os custos de 2200 Réis para um fecho de 

clavina, 2000 Réis para um fecho de pistola, 140 Réis para um martelinho e 

outro tanto um para um sacatrapos. Para as folhas de espada, as lâminas para 

cavalaria custavam 800 Réis, as folhas para terçados de infantaria 480 e os 

terçados de artilharia 600 Réis.529 No mesmo dia era publicada outra relação 

de Manuel Ribeiro de Araújo, sequencial aos documentos anteriores e em que 

se propunha a contratação de mais operários para o Arsenal, de modo a poder 

reduzir a dependência deste dos contratos externos. Assim, seriam 

necessários mais seis oficiais para a oficina de correeiros e para a oficina de 

espingardeiros seriam necessários mais seis oficiais de lima e três de malho. 

Também era referida a necessidade de contratar mais três oficiais de ferreiros, 

dois oficiais de forjas, oito de malho e seis de lima.530 

A correspondência recebida e expedida pela Junta do Arsenal Real não se 

referia unicamente a grandes unidades ou Corpos, mas também às solicitações 

regimentais. Assim, numa relação de 10 de Junho de 1810 relativa ao 

armamento e munições necessárias para equipar 972 praças, ainda na recruta 

e aquartelados em Abrantes, seriam necessários os seguintes materiais, a 

saber: 972 espingardas com baionetas e varetas de ferro,  e igual número de 

martelinhos, bandoleiras de espingarda, patronas com respectiva cartucheira e 

bandoleiras, boldriés para baionetas e barretinas. Em termos de vestuário eram 
                                                 
528AHM-DIV-1-14-144-03-m0010/11. 
529AHM-DIV-1-14-144-03-m0012/13. 
530AHM-DIV-1-14-144-03-m0014. 
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solcitados 972 pares de meias e 927 gravatas, tendo a relação sido assinada 

por Manuel Campos, Coronel Chefe do Depósito de Recrutas de Abrantes. 531 

Num documento sequencial do anterior, reportava-se o envio ao Arsenal do 

Alferes João António Rodrigues, do Regimento de Infantaria 8, pelo Coronel 

Manuel Pereira Campos, chefe do depósito de Abrantes com o objectivo de 

supervisionar directamente o envio de materiais para os 972 recrutas do 

depósito, sobretudo de armamento e munições.532 

Numa relação não datada, mas certamente posterior a 1810, constavam as 

listagens de materiais entregues para conserto ou substituição no Real Arsenal 

do Exército, pelo Batalhão de Caçadores 5, nomeadamente 160 espingardas 

Inglesas, 81 baionetas, 132 patronas sem correias, 65 com correias, 18 

barretinas inglesas, 38 cantis ingleses, 88 mochilas inglesas para caçadores, 

41 gravatas de couro envernizadas, 43 penachos de lã verde, 2 de lã preta 

(das companhias de atiradores), 105 barretes de polícia, 52 casacões (capotes) 

ingleses, 129 coletes de pano (mas somente uma farda de saragoça de 

campanha, o que indica a extrema resistência dos materiais em lã de 

saragoça) e 2 pares de pantalonas do mesmo material, 107 marmitas de folha 

de novo modelo e muitos outros artigos de equipamento em menores 

quantidades, incluindo um número indeterminado de côvados de tecidos e 

têxteis para fardamento.533 Em 3 de Janeiro de 1810, uma relação enviada 

para o Real Arsenal do Exército e assinada por António de Lacerda Pinto da 

Silveira, enumerava as munições em falta, assim como outros materiais para 

completar os apetrechos de guerra do Regimento de Infantaria 12. Assim, 

faltavam 6 bandoleiras com patronas, 938 sacatrapos, 1066 martelinhos, 1387 

guarda-fechos, 3 caixas de guerra, 7 bandoleiras para baionetas, 15 cobertores 

de oleados para resguardar as cargas de pólvora e 1501 mochilas.534 

De notar o documento relativo às unidades que tiveram de trocar as armas no 

Arsenal do Exército, após a Batalha do Buçaco, de 27 de Setembro a 9 de 

Novembro de 1810, embora nem todos os regimentos e batalhões adiante 

referidos tivessem tomado parte na batalha. Assim, o Regimento de Milícias de 

Idanha recebeu 351 espingardas consertadas, o Regimento de Milícias da 

                                                 
531AHM-DIV-1-14-018-23-m0001. 
532AHM-DIV-1-14-018-23-m0002. 
533AHM-DIV-1-14-022-01-m0048. 
534AHM-DIV-1-14-022-01-m0073. 
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Covilhã recebeu 250, o Regimento de Milícias de Leiria recebeu 146, o 

Regimento de Milícias de Trancoso recebeu 41, o Regimento de Milícias de 

Santarém recebeu 86, o Regimento de Milícias de Castelo Branco recebeu 29, 

o Regimento de Milícias da Feira recebeu 130, o Regimento de Lisboa 

Ocidental recebeu 350, o Batalhão de Caçadores 2 recebeu 27, o Regimento 

de Infantaria 12 recebeu 20, o Regimento de Infantaria 11 recebeu 11, o 

Regimento de Infantaria 23 recebeu 8, o Regimento de Milícias de Lisboa 

Oriental recebeu 700, o Depósito de Recrutas de Vale de Pereira e do Rato 

recebeu 741, o Regimento de Infantaria 1 recebeu 50, sendo ainda 

mencionada a obrigação de entregar 26 armas novas ao Batalhão de 

Caçadores 2. 535   

É importante referir um outro documento, sem assinatura, do Arsenal do 

Exército, datado de 31 de Outubro de 1810, um mês depois da Batalha do 

Buçaco, e que continha uma extensa relação de espingardas do padrão inglês 

antigo, distribuídas às unidades de Milícias e Ordenanças: 

 

Unidades Armas 

Regimento de Milícias de Idanha-a-Nova 351 

Regimento de Milícias da Covilhã 250 

Regimento de Milícias de Trancoso 41 

Regimento de Milícias de Castelo Branco 26 

Regimento de Milícias de Santarém 86 

Regimento de Milícias da Feira 130 

Regimento de Milícias de Leiria 146 

  

Os Batalhões de Caçadores Nacionais de Lisboa Oriental e de Lisboa 

Ocidental receberam 370 e 440 espingardas inglesas antigas, respectivamente, 

e o Comando da Brigada Nacional de Artilharia de Lisboa recebeu 40 armas 

também do modelo inglês antigo. 

Do Arsenal foram enviadas, também, quantidades de espingardas inglesas 

novas, de infantaria e com as respectivas baionetas.536 O Regimento de 

Milícias a pé de Lisboa Oriental recebeu 600, enquanto o de Lisboa Ocidental 

recebeu 350 armas do modelo anteriormente referido. As espingardas inglesas 

                                                 
535AHM-DIV-1-14-039-06-m0040. 
536Espingardas de pederneira do modelo Brown Bess Índia Pattern. 
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novas foram também distribuídas ao Regimento de Infantaria 1 com 50 

espingardas e o Regimento de Infantaria 12 recebeu 20 do modelo inglês 

antigo. As designadas Ordenanças de Defesa do Sul do Tejo receberam 214 

armas novas e 286 espingardas de modelo antigo. O Batalhão de Caçadores 2 

recebeu 27 armas antigas e 26 novas e para as forças do Algarve seguiram 

2000 espingardas inglesas novas. Para o depósito central de recrutas em 

Peniche seguiram 744 espingardas inglesas e 95 carabinas estriadas, para 

Caçadores, com os respectivos terçados.537 

Os totais de armas distribuídas até 31 de Outubro de 1810, provenientes do 

Real Arsenal do Exército, foram os seguintes: 4281 espingardas inglesas 

novas, 2563 espingardas inglesas de modelo antigo e consertadas no Arsenal, 

95 carabinas estriadas (modelo Baker). Ficaram armazenadas na Casa de 

Armas do Arsenal 1815 armas novas e 4000 armas de modelo antigo para 

conserto. Eram incluídas no número de armas novas 1200 espingardas que 

deveriam chegar de Inglaterra para o Corpo do Comércio (Voluntários Reais do 

Comércio, possivelmente de Lisboa). Neste documento são ainda assinaladas 

58 espingardas de padrão de artilharia e 36 caixões provenientes de Inglaterra, 

que continham “espingardas para Caçadores”.538 

Numa relação assinada por Joaquim José Armaya, oficial de secretaria do 

Arsenal e enviada ao Estado-Maior de Beresford,  a 29 de Novembro de 1811, 

dava-se conta dos materiais em falta aos Regimentos de Infantaria 9 e 21, 

nomeadamente para os seus recrutas destacados nos depósitos de tropas em 

Coimbra: 526 espingardas, 653 bandoleiras, 511 boldriés, 500 patronas com 

correias, 773 martelinhos, 769 sacatrapos, 544 varetas, 545 baionetas, 773 

guarda-fechos, 619 cartucheiras, 586 bainhas para baionetas e 758 chapas de 

boldriés.539 Quase um mês mais tarde, outro documento, representativo das 

muitas requisições de materiais dirigidas ao Quartel General, enviado pelo 

Coronel J. Buchan em 22 de Dezembro de 1811 e proveniente do Regimento 

de Infantaria 22, mostra como se desenrolava o processo de  aquisição do 

material de guerra, passando pelas cadeias hierárquicas até aos arsenais. Esta 

requisição iria do Quartel General para os serviços da Intendência do Arsenal 

                                                 
537Apesar de constar no texto como terçado, deve-se entender como espada-baioneta, que fazia parte do completo das carabinas 
estriadas do modelo Baker. 
538AHM-DIV-1-14-039-05-m0042/43. 
539AHM-DIV-1-14-023-03-m0024. 
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do Exército, para que se levantassem nos armazéns os artigos requisitados. 

Embora não surja associado a este documento, o Coronel Bucham teria que ter 

elaborado um documento jusitificativo das perdas e danos do material referido 

na lista: 540 

 

Espingardas 208 

Varetas 208 

Baionetas 193 

Bandoleiras de espingarda 272 

Terçados 53 

Bainhas para baioneta 202 

Bandoleiras para tambor 4 

Boldriés de baioneta 269 

Boldriés de terçado 78 

Patronas sem correias 175 

Correias para patronas 205 

Sacatrapos 482 

Martelinhos 471 

Caixas de Guerra 4 

Baquetas 8 

Caldeiras 66 

Sacos para caldeira 169 

Mochilas 275 

Frascos 161 

Guarda-fechos 1410 

Chapas de peito para boldriés 307 

Cobertores 922 

 

Como já referido, o Arsenal era constantemente requerido para suprir os 

materiais em falta em várias unidades, como o demonstra esta pequena 

relação de materiais em falta ao Depósito de recrutas do Regimento de 

Infantaria 7, em Cascais, assinado por Bernardo Correia de Castro Sepúlveda, 

em 28 de Dezembro de 1811 e de que constavam os seguintes materiais em 

falta: 340 sacatrapos e guarda-fechos e 347 frascos, mochilas e mantas.541 

                                                 
540AHM-DIV-1-14-023-03-m0212. 
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O movimento de materiais era contínuo, de e para todas as unidades, cobertas 

pelo raio de acção dos Arsenais Reais de Lisboa e Porto como se pode ver no 

mapa de armamento e material de guerra a ser enviado do Real Arsenal do 

Exército com destino ao Batalhão de Caçadores 3 (23 de Novembro de 1811), 

assinado por George Elder, Tenente-coronel no comando do Batalhão. Em 

estado completo para serem expedidos, existiam: 

 

Terçados 26 

Armamentos completos 636542 

Patronas com correia 636 

Boldriés com canana 648 

Guarda-fechos 636 

Martelinhos 636 

Sacatrapos 636 

Agulhetas 636 

Pares de sapatos para Praça 1324 

Mochilas 662 

Bornais 662 

Pares de escovas 662 

Frascos (cantis) com correias 662 

Capotes 662 

“Garupas” 662 

Marmitas de folha 114 

 

Os materiais em falta eram: 7 terçados, 77 armas completas, 79 patronas com 

correia, 114 boldriés com canana, 89 guarda-fechos, 408 martelinhos, 378 

sacatrapos, 636 agulhetas, 69 mochilas, 89 capotes e 82 “garupas”, faltando 

estes artigos para o Batalhão ficar com os efectivos de material concluídos. 

Estes números apontam para materiais que abrangiam a totalidade da unidade, 

o que implica a perda, dano ou reposição dos materiais anteriores.543  

No ofício de D. Miguel Pereira Forjaz ao Marechal Beresford (aqui designado 

como Conde de Trancoso) e enviado em 16 de Outubro de 1811, referia-se 

uma relação pedida ao Arsenal do Exército dando conta do armamento e 

fardamento fornecido aos novos Batalhões de Caçadores, especificamente os 

                                                 
542Por armamento em estado completo entende-se a espingarda com a respectiva baioneta, bainha e correias. 
543AHM-DIV-1-14-023-03-m0210. 
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Batalhões 10, 11 e 12, recém criados. Também informava, na sequência de um 

pedido anterior de Beresford, que não existiam em armazém um grande 

número de cobertores no Real Arsenal do Exército, e que só seriam fornecidos 

os que já estavam prontos para seguirem para os Quartéis.544 Na relação 

anexa ao documento anterior estava discriminado o material de guerra 

fornecido aos Batalhões de Caçadores 10, 11 e 12, que era assinada pelo 

representante do Arsenal do Exército, Miguel Gomes Dias, em 9 de Outubro de 

1811. Assim, todos os Batalhões receberam as mesmas quantidades dos 

seguintes artigos e cuja quantidade completava o efectivo dos batalhões (662 

homens). Assim foram enviadas 662 espingardas inglesas novas por 

batalhão545 com baioneta e bainha, patronas inglesas com correia, boldriés de 

afanado para as baionetas, boldriés de afanado preto com ferragem polida, 

fardas e calças de Saragoça, coletes de mangas de dirigente branco, pares de 

polainas de pano preto, pescocinhos, camisas, barretinas, varas de fita preta 

de lã para as barretinas, laços de fita, barretes de linhagem para serviço de 

caserna, frascos de folha para água, mochilas para víveres, 110 marmitas de 

novo padrão, 13 cornetas de latão com os respectivos cordões de lã e para os 

três batalhões 35 caixinhas de latão com cadeias de latão para os apitos dos 

oficiais.546  Em 29 de Novembro de 1811, era enviada para o Arsenal uma 

relação dos materiais em falta para os recrutas do Regimento de Infantaria 6, 

aquartelado em Coimbra: 108 espingardas, 108 baionetas, 154 bandoleiras, 

131 boldriés, 144 bainhas, 129 patronas com correia, 231 martelinhos, 237 

sacatrapos e 243 guarda-fechos. (29 de Novembro de 1811). 547 Ainda no 

mesmo dia era expedida para o Arsenal outra relação, com a lista dos materiais 

em falta aos recrutas do Batalhão de Caçadores 6, aquartelados em Coimbra: 

113 espingardas, 113 baionetas, 126 bainhas das mesmas, 89 bandoleiras de 

espingarda, 129 boldriés, 135 chapas para os mesmos, 82 patronas com 

correia, 115 martelinhos, 119 sacatrapos e 144 guarda-fechos.548 

A 28 de Dezembro de 1811 era enviada para o Arsenal uma relação, assinada 

por Bernardo Correia de Castro e Sepúlveda, com a lista de materiais em falta 

                                                 
544AHM-DIV-1-14-042-01-m0053. 
545O documento não refere as 120 carabinas estriadas Baker que deveriam formar o efectivo da companhia de atiradores. Assim, 
cremos que nas 662 espingardas estariam contablizadas conjuntamente as espingardas Brown Bess India Pattern, para as 
companhias de caçadores e as carabinas Baker para as companhias de atiradores. 
546AHM-DIV-1-14-042-01-m0054. 
547AHM-DIV-1-14-023-03-m0436. 
548AHM-DIV-1-14-023-03-m0437. 
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para os recrutas do Regimento de Infantaria 19, aquartelados em Cascais: 277 

sacatrapos, 277 guarda-fechos, 277 frascos (cantis), 277 mochilas e 277 

mantas.549 

 

 

14.4.1 – As subcontratações para fabrico de armamen to 

 

Na relação de 16 de Março de 1810, assinada pelo Mestre espingardeiro do 

Arsenal, Joaquim José de Oliveira e pelos Juízes do ofício Francisco de Paula 

e Malaquias José da Costa, eram declarados os preços pagos pelo Arsenal aos 

empreiteiros e operários das oficinas contratadas externamente pelo 

acabamento e instalação de peças de fecharias e acessórios para espingardas 

de infantaria do padrão inglês. Assim, um fecho com cabeça e parafuso 

custava 700 Réis, uma cabeça de cão 100 Réis, parafusos para a mesma 120 

Réis, dois zarelhos com parafusos 240 Réis, um parafuso de atravessar 80 

Réis, um parafuso de culatra 80 Réis, um desarmador 150 Réis, um parafuso 

de guarda-mato 30 Réis, um fuzil 400 Réis, parafusos para os fechos 80 Réis 

(cada um), uma mola de fuzil 200 Réis, uma chapa de fechos consertada na 

ponte da escorva 150 Réis, uma mola real 300 Réis, uma noz 360 Réis, uma 

ponte de noz 200, uma culatra nova 400 Réis, um rabo de culatra 200, uma 

presilha de carro 120 Réis, um bocal na coronha 80 Réis, uma mola de canudo 

de ponta 80 Réis e uma argola de baioneta 160 Réis.550 

As oficinas que foram contratadas para o acabamento e manutenção de 

armamento ligeiro eram referidas numa relação, não assinada, e datada de 25 

de Março de 1810 e que mencionava a presença de espingardeiros e 

serralheiros nas localidades de Tomar, Águas Belas, Pedrógão Grande e 

Alenquer. Assim, em Tomar eram referidos alguns serralheiros, um 

espingardeiro em Águas Belas, um serralheiro em Pedrógão Grande e um 

espingardeiro em Alenquer, sendo de notar que nestas oficinas, para além dos 

mestres e oficiais, haveria que somar operários que ainda não tinham 
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ascendido de categoria e os aprendizes, o que faria aumentar o número de 

pessoas envolvidas neste contexto.551 

Mas as questões dos custos não se levantavam unicamente com as peças e 

acessórios e o seu fabrico ou montagem. Os pagamentos dos salários aos 

patrões e operários eram também parte do problema. No Aviso de Manuel 

Ribeiro de Araújo à Junta do Arsenal em 26 de Março de 1810, esta era 

alertada sobre as providências a ser tomadas para o pagamento aos operários 

de fora do Arsenal, que trabalharam no conserto das espingardas de infantaria. 

O pagamento era solicitado com urgência, pois os referidos operários haviam já 

feito bastante serviço e ainda não tinham sido devidamente compensados. O 

pagamento deste trabalho já havia sido deferido por Beresford e a 

responsabilidade da sua concretização passara para Ribeiro de Araújo. No 

documento é possível constatar que os operários eram sobretudo de oficinas 

estabelecidas em Tomar e Alenquer, e para além desta despesa era, também,  

necessário prover ao transporte dos materiais em condições de segurança até 

ao seu armazenamento no Arsenal e posterior distribuição às unidades.552   

Em 26 de Maio de 1810, D. Miguel Pereira Forjaz expedira um ofício para 

Beresford, sobre a recolha de espadas (de modelo não especificado) ao Real 

Arsenal do Exército, que haviam sido mandadas, por engano, para a Figueira 

da Foz, à excepção de outro lote enviado para os Regimentos de Cavalaria 4 e 

10. Forjaz expediu, ainda, ordens ao Arsenal para corrigir este engano 

verificado com o depósito da Figueira da Foz. 553 

Outro documento sem data e assinatura, mas possivelmente de finais de 1810, 

continha uma relação da matéria de cavalaria em armazém no Real Arsenal do 

Exército. Assim, estavam em depósito 2580 espadas de modelo inglês com 

bainhas de ferro, 385 de modelo antigo consertadas, 200 espadas de vários 

modelos para receberem bainhas e outras 600 para conserto ou substituição 

de folhas. A nível de armas de fogo ligeiras, existiam 238 clavinas consertadas 

para praças de Cavalaria, 186 do mesmo modelo para conserto das fecharias, 

142 sem coronhas, 1161 pistolas inglesas para cavalaria (recém-importadas) 

com calibre de clavina, 958 da mesma origem mas com calibre de espingarda, 
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142 pistolas de menor calibre, 31 já recalibradas para calibre de clavina, 63 

para serem transformadas e 64 do mesmo modelo mas sem as coronhas.554 

Dava entrada no Arsenal Real do Exército e, até 1812, no seu congénere do 

Porto555 com elevada frequência, todo o género de material de guerra para 

reparações, armazenamento, para ser destruído ou como presa de guerra. Das 

muitas relações desta natureza que hoje estão no Arquivo Histórico Militar, 

sobressai a variedade de artigos que vinham ter ao Arsenal, desde armamento 

a acessórios de tendas ou marmitas para reparar ou substituir. Muitos dos 

materiais expedidos para os arsenais para este tipo de intervenções, eram-no 

porque as oficinas de campanha ou regimentais já não tinham condições ou 

capacidade de o fazer. Os regulamentos, já mencionados neste trabalho, eram 

claros quanto aos materiais danificados ou perdidos, fosse por negligência ou 

em combate, sendo obrigatório aos comandantes das unidades ou corpos 

elaborar relatórios pormenorizados desses materiais, e na medida do possível 

devolvê-los aos arsenais para reparação ou substituição.  

Numa relação de materiais que entraram no Arsenal Real do Exército no início 

de Setembro de 1811, verificamos que muito do material consistia em peças 

isoladas de espingardas que poderiam ser reaproveitadas, como os canos ou 

fecharias. Tal pode ser demonstrado numa série de listas com várias dezenas 

de tipos de armas e objectos, mas de que iremos apenas referenciar o 

armamento ligeiro. A 6 de Setembro de 1811 entraram no Arsenal 2 

espingardas inglesas com ferragens de latão, 11 canos de espingardas 

inglesas, 1 cano de espingarda de Liège, 1 baioneta inglesa, 42 espingardas 

francesas capturadas, 60 canos de espingardas francesas, 2 canos de clavinas 

francesas, 4 clavinas francesas, 1 cano de espingarda espanhola, 4 espadas 

de cavalaria francesa, 4 sabres de cavalaria franceses, 7 canos avulsos, 1 

chifarote com guarnição de latão (terçado).556 A 14 de Outubro de 1811 vieram 

42 baionetas francesas, 4 baionetas inglesas, 14 fechos de espingarda 

francesas, 3 pistolas francesas, 1 pistola avulsa e 1 cano de pistola.557  

A 28 de Outubro de 1811 chegaram ao Arsenal 13 espingardas francesas, 6 

baionetas francesas, 1 baioneta avulsa, 7 pistolas francesas, 2 pistolas 

                                                 
554AHM-DIV-1-14-039-05-m0045. 
555Conforme o demonstram os livros de carga do Arsenal Real do Porto, hoje no Arquivo Distrital do Porto (ADP K21 2 34 Lv2). 
556AHM-DIV-1-14-265-01-m0047. 
557AHM-DIV-1-14-265-01-m0048. 
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avulsas, 2 espadas de cavalaria francesas, 2 sabres de infantaria franceses, 2 

canos de espingarda franceses, 4 canos avulsos. A 6 de Novembro de 1811 

deram entrada no Arsenal 1 espingarda inglesa com ferragens de latão, 1 

espingarda francesa e 2 canos de espingardas francesas. 558 

Em 19 de Janeiro de 1813, esta relação enumerava os artigos de material de 

guerra em armazém no Arsenal do Exército e prontos a seguir para as 

unidades. Assim, existiam 2100 sacatrapos de espingarda, 104 rifles (carabinas 

estriadas Baker) e respectivos sabres-baionetas, 206 clavinas de cavalaria com 

varetas de ferro, 281 selins ingleses reparados e com os respectivos arreios, 

672 machadinhas inglesas e 1000 correias inglesas para patronas. Outra lista 

referenciava os materiais entregues no Arsenal para conserto, a saber: 76 

carabinas Baker com os respectivos sabres-baionetas, 771 clavinas de 

cavalaria com varetas de ferro e 862 selins ingleses e respectivos arreios.559 

Na continuação do documento anterior, surgia uma terceira listagem de 

material de guerra que neste caso é referido como faltar aprontar-se conforme 

o pedido de uma relação anterior não referenciada. Os números são 

significativos, já que se referem a 17900 sacatrapos de espingarda, 820 

carabinas Baker (não eram fabricadas no Arsenal mas podiam ser completas à 

sua chegada ao Arsenal, vindas de Inglaterra e este é um número bastante 

elevado de carabinas, podendo não serem somente para as unidades 

portuguesas), 1000 bandoleiras de atanado para as carabinas Baker, 1000 

patronas à inglesa para 60 cartuchos de carabina, 1000 boldriés de cinto com 

as respectivas cartucheiras do modelo para Caçadores, 2023 clavinas de 

cavalaria com varetas de ferro, 3000 bandoleiras de anta com as respectivas 

cartucheiras de cavalaria, 3000 boldriés de cinto com francaletes para 

suspensão da espada, as respectivas pastas (sabre tache) e finalmente 3328 

machadinhas. Como nota desta relação, referia-se que dos 862 selins que 

requeriam mão-de-obra, 208 já estavam nas oficinas de seleiros do Arsenal, 

continuando-se a obra com os remanescentes.560 

O Arsenal do Exército, para além de armazenar os materiais que fabricava e 

que recebia de importação, tinha também como responsabilidade ter em 

depósito materiais capturados ao inimigo, tanto para posterior reutilização 
                                                 
558AHM-DIV-1-14-265-01-m0049. 
559AHM-DIV-1-14-265-01-m0080. 
560AHM-DIV-1-14-265-01-m0081. 
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como para reconversão ou destruição. Numa relação, assinada pelo Tenente 

General de Artilharia José António da Roza, em 26 de Maio de 1814, são 

contabilizadas as bocas-de-fogo de artilharia e carros de apoio que haviam sido 

enviados de Santander, em Espanha. Este material, pelos calibres e outras 

características da sua providência Francesa, teria sido capturado durante o 

cerco de Burgos em Setembro/Outubro de 1812, e posteriormente teria ficado 

em parque. Verifica-se a presença de algum material aliado, como peças de 6 

libras e obuses de 5.5 polegadas, que teria vindo para reparações. Carregado 

em Santander, todo este material foi desembarcado nas docas do Arsenal da 

Marinha e transferido para o Arsenal Real do Exército. O documento, para além 

de enumerar as peças e respectivos calibres, requisitava as parelhas de mulas, 

muares ou bois necessários para rebocarem toda esta artilharia para o Arsenal, 

ao longo das zonas ribeirinhas de Lisboa. O aparato de todo este material está 

traduzido na listagem que acompanhava este documento. Assim, este parque 

consistia em 50 bocas-de-fogo em bronze, a saber:  

 

• 1 peça pesada de calibre 12 requerendo 4 parelhas;  

• 5 peças de calibre 12 necessitando de 15 parelhas; 

• 15 peças de calibre 8 ligeiras e 30 parelhas; 

• 5 peças de calibre 6 e 10 parelhas;561 

• 15 peças ligeiras de calibre 4 e 15 parelhas; 

• 1 obus reforçado de 8 polegadas e 3 parelhas; 

• 7 obuses de 6 polegadas e 14 parelhas; 

• 1 obus de 5 polegadas e meia com 2 parelhas. 562 

 

Vieram ainda 50 carros manchegos com 50 rodas de reserva e eram 

necessárias 2 parelhas para cada carro. O documento referia a necessidade de 

193 parelhas de muares ou bois, estando apenas 63 disponíveis para efectuar 

os reboques das peças. Do espólio chegado de Santander eram ainda 

enumerados 50 barris com cartuchos carregados, de diferentes calibres, 1984 

balas de artilharia de calibre 8 e 16 caixas de peças sobressalentes para 

                                                 
561Possivelmente inglês ou português, pelo calibre apresentado. 
562Idem. 
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reparos, sendo que este material já tinha sido transferido para o Arsenal do 

Exército.563 

 

 

14.5 – Os uniformes e equipamentos de campanha 

 

Na Ordem do Dia de 23 de Julho de 1809, e remetendo para a ordem anterior 

de 12 de Julho, Beresford instruía os Generais Comandantes das Províncias 

Militares para o estabelecimento de depósitos de recrutas em território 

nacional, a fim de receber homens para instrução, serem armados e 

uniformizados, sendo que a confecção do fardamento se poderia fazer 

localmente (com materiais do Arsenal do Exército) ou recebê-los directamente 

dos Arsenais Reais do Exército, tanto o de Lisboa como o do Porto.564 

Três semanas mais tarde, em 15 de Agosto de 1809, o Comandante em Chefe 

do Exército (Beresford) ordenava que, por via do Ajudante General do Exército, 

os comandantes dos Regimentos de infantaria e Batalhões de Caçadores que 

estavam em campanha lhe deveriam remeter, e com carácter de urgência, os 

mapas dos fardamentos e outros vestuários em falta nas unidades. Neste 

documento era explicitado o que cada homem deveria possuir no completo do 

uniforme. Assim, deveriam ter em dotação básica um capote, uma farda (neste 

caso refere-se unicamente à casaca), um colete, um par de pantalonas, um par 

de polainas curtas, dois pares de sapatos, dois pares de meias curtas, uma 

barretina ou chapéu (este último item poderá ser relacionado com as milícias 

que ainda não teriam recebido as barretinas de fabrico inglês, do tipo 

stovepipe) e uma gravata de couro preto (pescocinho). Estes mapas seriam 

enviados ao Comando General pelos Brigadeiros ou Comandantes de Brigada, 

juntamente com relações de mochilas e cantis em falta nas unidades.565 

 

 

 

 

 
                                                 
563AHM-DIV-1-14-195-11-m0001. 
564Ordem do Dia de 23 de Julho de 1809: 83. 
565Ordem do Dia de 15 de Agosto de 1809: 100. 
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14.5.1 – As dificuldades e os atrasos na distribuiç ão de uniformes 

 

As Ordens do Dia abordavam continuamente as obrigações da conservação 

dos fardamentos e a insistência nas instruções específicas aos comandantes 

em verificar a que soldados faltavam os artigos necessários para completar as 

suas dotações, e quais os que teriam perdido ou danificado artigos de 

fardamento, fosse por negligência ou por contingências do serviço. O mesmo 

se passava em relação ao armamento e às munições, sendo que os estragos 

por incúria, em todos os casos, seriam suportados pelo próprio soldado. 

Segundo o decretado pelo Marechal Beresford, na Ordem do Dia de 26 de 

Setembro de 1809, todos os fardamentos completos chegados às unidades 

deveriam ser distribuídos às tropas seguindo o mais de perto a sua constituição 

física, já que os uniformes (que eram importados de Inglaterra ou fabricados no 

Arsenal) vinham em três medidas padrão, cabendo esta responsabilidade aos 

comandantes das unidades. Por outro lado, quando se recebiam fardamentos 

por acabar (cortados, não cosidos, ou ainda nas peças, tendo que ir a corte 

localmente), os comandantes deveriam providenciar que os uniformes ficassem 

“folgados e à vontade”. O mesmo sucedia com as pantalonas, devendo ser 

folgadas e abertas nas pernas, de modo a serem usadas por cima das 

polainas. Beresford recomendava que cada soldado escovasse diariamente o 

uniforme, sob pena de castigo, que se aplicaria também aos praças que se 

deitassem vestidos, exceptuando quando estivessem de guarda ou em 

campanha. Os sapatos teriam que ser folgados, apertados com cordões de 

couro, sendo obrigatório limpá-los diariamente e serem untados com azeite 

(para preservar o couro e a sua maleabilidade). Era, também, ordenado que 

todas as unidades deveriam enviar ao Quartel Mestre General as respectivas 

relações de quantas armas portuguesas ainda possuíam e quantas armas 

inglesas eram necessárias para completar os efectivos de armamento 

regimentais.566 

No entanto, a necessidade de uniformizar as unidades do Exército levou a que 

se verificassem tentativas de literalmente uns chegarem primeiro do que os 

outros, revelando o estado de necessidade que imperava nos regimentos e 

batalhões em prover uniformes para os seus homens. Como o sistema de 
                                                 
566Ordem do Dia de 26 de Setembro de 1809: 123. 
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registos do Arsenal era falível, sucedia que muitas vezes apareciam os oficiais 

superiores das unidades a exigir as suas dotações regimentais, ultrpassando a 

ordem estabelecida para a saída dos materiais. Esta situação foi abordada na 

Ordem do Dia de 24 de Setembro de 1809, em que se publicavam as ordens 

do Marechal Beresford, com instruções claras para que os oficiais não se 

ausentassem dos seus regimentos para se deslocarem ao Arsenal do Exército, 

no sentido de efectuarem requisições de material. Os regimentos deveriam 

deixar de enviar oficiais aos Arsenais de Lisboa (e Porto), sendo as 

necessidades regimentais de armamento, uniformes e equipamento exaradas 

nos mapas a enviar regularmente ao Quartel Mestre General do Exército e este 

articularia com o Intendente do Arsenal Real as remessas de material de 

guerra solicitadas pelas unidades. No entanto, este documento referia que 

qualquer requisição de material efectuada por uma unidade, e que 

ultrapassasse a dotação que lhe era devida, teria que ser devidamente 

justificada pelo respectivo comandante. Era da sua responsabilidade a boa 

conservação do vestuário e fardamentos, no sentido de que seria ele o 

responsável por todas as justificações apresentadas ao Quartel Mestre General 

pelos materiais requisitados aos arsenais.567 Por outro lado o Marechal 

Beresford pressionava os comandos regimentais a concluírem os seus 

processos de fardamento das tropas das suas unidades, fosse por via da 

indústria local ou pelos fornecimentos dos arsenais.568 As faltas de fardamento 

nas unidades deviam-se, sobretudo, às dificuldades dos arsenais em dar 

provimento às requisições das unidades e aos atrasos de muitas unidades em 

enviar listas de requisição de materiais. Como se podia verificar nas ordens do 

Marechal Beresford, eram ordens claras às unidades de infantaria de linha, 

caçadores, cavalaria e artilharia, para que enviassem rapidamente ao Quartel 

Mestre General relações de artigos em falta e dos existentes nas unidades, de 

modo a que os arsenais pudessem proceder ao abastecimento dos artigos das 

dotações referidas nessas relações.569 

Podemos demonstrar como exemplo o ofício de 3 de Janeiro de 1810, do 

Tenente General António de Lacerda Pinto da Silveira com a relação dos 

                                                 
567Ordem do Dia de 24 de Setembro de 1809: 118. 
568Ordem do Dia de 22 de Novembro de 1809: 162. 
569Ordem do Dia de 4 de Fevereiro de 1810: 19. 
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materiais em falta ao Regimento de Infantaria 12 e a ser solicitados ao Arsenal 

Real do Exército:570 

 

Bandoleiras 2 

Bolsas para as ditas 2 

Suspensórios para as ditas 2 

Sacatrapos 938 

Martelinhos 1066 

Guarda-fechos 1387 

Caixas de Guerra 3 

Bandoleiras 7 

Alabardas 50 

Bainhas de Baionetas 286 

Oleados para cobrir as reservas de pólvora 15 

Oleados para cobrir as reservas de biscoito 25 

Mochilas 1501 

Bolsas para machados 5 

 

 

Outra relação, datada de 10 de Junho de 1810 e dirigida a D. Miguel Pereira 

Forjaz, dava conta da necessidade de envio, por parte do Real Arsenal do 

Exército, do material necessário para armar e equipar 972 recrutas 

aquartelados em Abrantes, a saber: 

 

972 espingardas com baionetas e varetas de ferro. 

972 martelinhos 

972 sacatrapos 

972 bandoleiras de espingarda 

972 patronas com cartucheira e bandoleira 

972 boldriés para baioneta 

972 barretinas 

972 pares de meias 

972 gravatas 

 

                                                 
570 AHM-DIV-1-14-022-01_m0073. 
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Em 5 de Janeiro de 1811, o Tenente Coronel Quayle enviava um ofício para o 

Coronel Durban, Quartel Mestre do Exército, com um mapa que elucidava 

sobre os artigos que faltavam ao Batalhão de Caçadores 5 e em que é 

significativa a presença de material importado britânico: 

 

Barretinas inglesas 18 

Barris ingleses 38 

Mochilas inglesas 30 

Penachos de lã verde 43 

Penachos de lã preta 2 

Laços de sola pintados 38 

Casacões ingleses 52 

Camisas inglesas 20 

Camisas portuguesas 24 

Pares de meias curtas 40 

Pares de sapatos ingleses 18 

Marmitas de folha do novo padrão 107 

Sacos para as marmitas 98 

 

Na mesma série documental apresentava-se uma relação de armamento e 

artigos do Batalhão de Caçadores 5 que haviam sido entregues para consertos, 

ou devolvidos por excesso, ao Arsenal Real do Exército e de que se destacam 

uma grande quantidade de tecidos usados para a decoração e forros das 

fardas:571 

 

Espingardas inglesas 160 

Baionetas de espingarda 81 

Patronas inglesas sem correias 132 

Ditas com correias 65 

Sacatrapos de espingarda 6 

Martelinhos 3 

Guarda-fechos 5 

Barraquins com madeira 8 

Barretinas inglesas 18 

Barris ingleses de tiracolo com correias 38 

Mochilas inglesas para Caçadores 88 

                                                 
571 AHM-DIV-1-14-022-01_m0047/49. 
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Gravatas de couro envernizado 41 

Penachos de lã verde 42 

Penachos de lã preta 2 

Laços de sola pintados 38 

Barretes de polícia 105 

Casacões ingleses 52 

Farda de Saragoça e pantalona 1 

Jalecos de pano branco com mangas 1 

Coletes de pano branco 129 

Pantalonas de Saragoça 2 

Pares de polainas 1 

Camisas inglesas 20 

Camisas portuguesas 24 

Pares de meias inglesas de lã 40 

Pares de sapatos ingleses 18 

Marmitas de folha do novo padrão 107 

Baeta verde (côvados) 62 3/4 

Pano de lã branca (côvados) 1 1/2 

Serafina amarela (côvados) 7 3/4 

Trancelim preto (varas) 1365 1/2 

Franja de lã verde (varas) 6 

Correias de atanado para os barris 5 

Casacão inglês 1 

Barrica de madeira 1 

Sacos de estopa 1 

 

O Marechal Beresford demonstrava a sua preocupação sobre os atrasos no 

fornecimento de fardamento às unidades, manifestada em ofício de 1 de Maio 

de 1811, para D. Miguel Pereira Forjaz. Este ofício questionava o envio de 

fardamento para o Regimento de Infantaria 12, a ser remetido do Real Arsenal 

do Exército, para a cidade do Porto. No entanto, verificara-se que estes 

materiais não estavam prontos e Beresford pretendia apurar responsabilidades 

nesta demora. Beresford apontava, com alguma ironia, que se o Arsenal, em 

Lisboa, não conseguia aprontar os uniformes para um regimento, precisaria de 

anos para fardar o Exército, traduzindo-se no que frequentemente era um dos 
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pontos de fricção com D. Miguel Pereira Forjaz, a capacidade de resposta e a 

competência da administração do Arsenal Real do Exército. 572 

Neste contexto, era frequente o envio a Beresford dos mapas de materiais 

enviados dos arsenais para as unidades do Exército. D. Miguel Pereira Forjaz, 

em 20 de Novembro de 1811, enviou a Beresford um ofício, relativo a materiais 

enviados do Arsenal para o Batalhão de Caçadores 12, ainda no mês de 

Outubro de 1811, a saber: 662 boldriés de couro preto de novo modelo, por 

troca de antigos modelos distribuídos no mês de Agosto, 662 cornetas de latão 

para barretinas, 150 pares de dragonas e 1280 varas de franja de lã preta para 

completar as dragonas das fardas.573 Os ofícios e pedidos sucediam-se 

diariamente, reflectindo as amplas necessidades de materiais de um exército 

em campanha, sobretudo com artigos de maior desgaste como era o calçado. 

Um oficial inglês, ao serviço do Exército Português, Robert Harvey, informava a 

Junta do Arsenal do Exército, em 21 de Novembro de 1811, sobre a 

necessidade urgente de distribuir de 9250 pares de sapatos aos Regimentos 

de Infantaria e Batalhões de Caçadores do Exército Português e que já 

estariam disponíveis nos armazéns do Arsenal, apesar do documento não 

especificar se o calçado era importado ou fabricado no Arsenal. Os pares 

perdidos ou falhas de distribuição deveriam ser devolvidos ao Arsenal do 

Exército, com uma relação da movimentação dos materiais.574 Na 

correspondência de D. Miguel Pereira Forjaz, de 30 de Novembro de 1811, 

este inquiria a Junta do Arsenal sobre os pedidos de fardamento para os 

Batalhões de Caçadores, provenientes dos comandos daquelas unidades, no 

intuito de substituir materiais já com forte desgaste em campanha. Foi-lhe 

explicado que os atrasos ocorridos no referido fornecimento se deveram a uma 

prolongada demora na entrada dos lotes de tecido de saragoça no Arsenal. As 

causas deste atraso estariam baseadas no facto de que o recrutamento para 

as Milícias de muitos dos fabricantes de lã da zona de Redondo e Aldeia de 

São Miguel, retirara muita da força de trabalho da zona, situação que não 

aparentava ter solução breve. Este contexto já havia sido documentado pela 

Junta da Fazenda do Arsenal, em consulta enviada ao Conselho de Regência, 

mas que continuava sem a solução pretendida pelos fabricantes, que era a sua 
                                                 
572AHM-DIV-1-14-022-05-m0002. 
573AHM-DIV-1-14-042-02-m0082/83. 
574AHM-DIV-1-14-023-03-m0010. 
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isenção do serviço militar.575 Em anexo ao documento anterior encontrava-se o 

texto da consulta, assinado pelos elementos da Junta da Fazenda do Arsenal, 

José Botelho Moniz da Silva, Joaquim Zeferino Teixeira, Christovão Teixeira 

Álvares, Francisco António de Paula de Athayde e Manuel Ribeiro de Araújo, 

em 5 de Novembro de 1811. Aí estava a informação passada ao Juiz de Fora 

do Redondo, da solicitação, por aviso régio, de 22 de Agosto de 1811, para a 

remessa do pano de saragoça para os Batalhões de Caçadores: até então só 

teriam sido enviados alguns côvados, claramente insuficientes para fabricar os 

fardamentos necessários. Da parte do Juiz de Fora foi transcrita a resposta que 

consistia na informação do envio, para o Arsenal, de 1680 côvados de pano de 

saragoça e avisando de que a produção iria parar na sua quase totalidade. Era 

referida a falta de pagamento por parte da Fazenda e que os operários haviam 

sido mobilizados para os regimentos de milícias e brigadas de ordenança, tanto 

localmente como em destacamentos enviados para Serpa (pelo Corregedor 

Juiz de Fora, Bernardino Manuel da Costa Lima). Perante esta situação, a 

Junta da Fazenda do Arsenal solicitou ao Conselho de Regência a isenção de 

serviço militar aos operários mobilizados e a regularização dos pagamentos 

aos mesmos.576 

 

 

14.5.2 – A criação dos depósitos de material de gue rra 

 

Na Ordem do Dia de 29 de Outubro de 1811, o Marechal Beresford mandava 

publicar a informação de que haviam sido criados pelo Arsenal Real do 

Exército pequenos depósitos regimentais para que as unidades pudessem 

armazenar os seus respectivos materiais de guerra das reservas de dotação, 

informação já publicada na Ordem do Dia de 21 de Março de 1811 e na Ordem 

do Dia de 1 de Junho do mesmo ano.577 Ficara também regulamentada a 

gestão destes depósitos, que seria feita entre a intendência do Arsenal e os 

comandantes das unidades. No entanto, Beresford, em 29 de Outubro, 

decretava que cada unidade nomeasse um sargento para vir em comissão de 

                                                 
575AHM-DIV-1-14-042-02-m0325/326. 
576AHM-DIV-1-14-042-02-m0327/328/329. 
577Em edifícios próximos como o Forte da Cruz de Pedra, onde ficaram os depósitos de Artilharia, Cavalaria e Caçadores. Em Mafra 
teriam ficado os depósitos dos Regimentos de Infantaria. 
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serviço para o Arsenal, com o objectivo de tomar conta do respectivo depósito 

e garantir as boas condições de arrecadação do material de guerra, 

assegurando e responsabilizando-se pela boa preservação e conservação dos 

artigos armazenados.578 Era determinado por Beresford que todos os 

Regimentos e Batalhões de Caçadores tivessem no Arsenal do Exército o seu 

próprio depósito, onde fosse armazenado o armamento, fardamento e restante 

material de guerra, que fosse excedente do material distribuído em campanha. 

De acordo com as Ordens do Dia de 21 de Março e 29 de Outubro de 1811, 

cada unidade deveria nomear para ser destacado em Lisboa um oficial ou um 

sargento para dirigir e cuidar do depósito e prestar contas sobre as entradas e 

saídas do material à sua guarda. Para esta tarefa dar-se-ia preferência à 

nomeação de um elemento menos adequado para o estado operacional, fosse 

por idade ou condição física, mas também com capacidades de gerir e cuidar 

do depósito (teria que ser hábil em contas e na elaboração de mapas e 

relações de materiais, pois sobre eles recairiam as respectivas 

responsabilidades do estado do material de guerra).579 Em 16 de Junho de 

1812 era publicada uma informação aos Comandantes das unidades do 

Exército de que os depósitos particulares de material de guerra que estavam 

no Arsenal do Exército iriam ser mudados para Mafra, assim como os seus 

respectivos encarregados, e ali instalados ficariam sob as ordens do Marechal 

de Campo Blunt. Os procedimentos de armazenamento e requisição dos 

materiais continuariam como já em uso no Arsenal, à excepção de que essas 

requisições seriam enviadas a Blunt em vez de seguirem para a Intendência do 

Arsenal. De acordo com a documentação proveniente do Arquivo Histórico 

Militar, parte destes depósitos continuaram a estar em Lisboa, no Forte da Cruz 

de Pedra, mas somente armazenando materiais dos Batalhões de Caçadores e 

de parte dos Regimentos de Cavalaria e de Artilharia. Não nos surgiram 

documentos desta natureza relativos aos Regimentos de Infantaria de Linha, 

que pomos como hipótese terem sido enviados para os depósitos de Mafra.580 

Como exemplo do envio de material de guerra para os depósitos temos um 

documento do Arsenal Real do Exército, de 12 de Dezembro de 1812, com 

uma extensa relação de artigos a serem enviados dos seus armazéns para o 
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depósito de Niza, conforme as ordens da Junta do Arsenal, e que era o 

seguinte: 

 

• 300 camisas inglesas 

• 8000 pares de sapatos portugueses 

• 2000 cobertores de pano ingleses 

• 800 bornais de buim para víveres 

• 500 sacos para marmitas 

• 500 marmitas de folha do novo modelo 

• 1500 cantis de folha 

• 50 machados ingleses com os respectivos cabos 

• 200 machadinhas inglesas 

• 50 pás de ferro 

• 50 picaretas 

• 22.5 varas de linho para camisas 

• 11.5 varas de corda para tendas 

• 19 caixões para transporte de cantis, machados e machadinhas 

• 50 barricas para transporte de cantis e sapatos 

• 43 serapilheiras para transporte de cobertores, bornais e sacos 

• 13 cordas para atar as serapilheiras 

• 500 espingardas inglesas novas com baionetas e bainhas 

• 500 martelinhos de espingarda 

• 500 sacatrapos 

• 500 patronas inglesas com cartucheiras 

• 500 correias para patronas 

• 500 boldriés de atanado português para as baionetas 

• 500 bandoleiras para aplicar nas espingardas  

• 2 barricas para transporte de patronas, correias, boldriés e bandoleiras 

• 26 caixas de pinho para as espingardas, martelinhos e sacatrapos 581 
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As principais dependências do Arsenal Real do Exército para armazenamento 

dos vários artigos de fardamento e equipamento foram os depósitos de Mafra 

para os regimentos de infantaria de linha e o Forte da Cruz de Pedra, na zona 

ribeirinha de Lisboa, para as unidades de Caçadores, Artilharia e Cavalaria. No 

mapa de 9 de Janeiro de 1813, relativo a materiais de fardamento, estão 

enumerados  os artigos remetidos dos armazéns do Forte da Cruz da Pedra 

para os 12 Batalhões de Caçadores em campanha. Assim, foram expedidos os 

seguintes materiais: 

 

• 1195 fardas de saragoça 

• 5768 calças 

• 1810 polainas de pano preto 

• 7200 meias de lã curtas 

• 2020 sapatos 

• 3800 camisas 

• 6400 barretes de algodão  

• 7944 casacões de pano de mescla 

• 800 penachos de lã verde582 

 

 

14.5.3 – As insuficiências do Arsenal – o caso do F orte da Cruz de Pedra 

 

Em 16 de Janeiro de 1813 verificava-se o estado das existências de artigos de 

fardamento nos armazéns do Forte da Cruz da Pedra, para serem distribuídos 

aos Regimento de Artilharia 1, 2 e 4. A estrutura da lista, então elaborada, 

enumerava os artigos em armazém e os que ainda estavam em falta para 

completar os uniformes para estas unidades. Assim, ao analisar estes dados 

constata-se que a maioria dos materiais estavam em falta e só as fardas 

(casacas), as calças de pano azul para o uniforme de Inverno e as brancas do 

uniforme de Verão tinham materiais em armazém e mesmo assim em 

quantidades incompletas. No caso das fardas, das 2204 necessárias, só 

existiam em armazéns 946 peças, faltando 1293, números exactamente 
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similares às quantidades armazenadas de calças de pano azul. As calças de 

pano branco, com um total superior de peças atribuídas, 3116, só tinha em 

armazém 708 exemplares, faltando 2408. A dotação de artigos dos restantes 

materiais era de 3516 exemplares por artigo, todos eles em falta, de uma 

extensa lista onde constavam coletes de polícia, camisas, polainas, meias, 

sapatos, solas, tacões, pescocinhos, barretes de polícia, barretinas, penachos 

e fita preta. Os dados desta relação especificavam que existiam 482 fardas 

para o Regimento de Artilharia 2 e 464 para o Regimento de Artilharia 4, não 

sendo mencionado o Regimento de Artilharia 1, repetindo-se estes números 

para a distribuição de calças de pano azul. No caso das calças de Verão, 

seriam enviadas 354 peças a cada Regimento, o que pressupõe que já teria 

sido recebida a respectiva requisição.583 Outro mapa do material de fardamento 

em depósito no Forte da Cruz da Pedra, elaborado, igualmente, em 16 de 

Janeiro de 1813, constituía a reserva de fardamento dos 12 Batalhões de 

Caçadores em campanha, estando atribuídos na totalidade 7944 jogos 

completos de uniformes e acessórios de vestuário. Os números deste mapa 

apontavam para grandes atrasos nas entregas dos fardamentos vindos do 

Arsenal para os armazéns na Cruz da Pedra. Há que ter em conta que estes 

materiais se destinariam à reposição de uniformes nos batalhões que se 

encontravam em combate ou acantonados para entrar em acção. Nesta 

relação apresentavam-se as existências em depósito até ao dia 11 de Janeiro 

de 1813 e as entradas de materiais até ao dia 16 do mesmo mês. Assim, 

existiam, prontas, no armazém, 695 fardas de saragoça, faltando 7249. Os 

coletes de polícia estavam totalmente em falta (7944 peças). As calças de pano 

de mescla tinham em armazém 5268 peças, faltando 2676 exemplares, 

enquanto que a nível de camisas as existências eram de 3000, faltando 4944 

peças. Existiam, ainda, 1200 pescocinhos em armazém, ficando em falta 6744. 

Os penachos de barretina (800 a 11 de Janeiro e 1348 a 16 de Janeiro) eram 

2148, faltando 5796 peças. A fita de lã preta, acessória às fardas, estava em 

plena existência em armazém, com 7944 peças (de que não é especificada a 

metragem). As fitas azuis e encarnadas para os laços nacionais a aplicar nas 

barretinas também tinham o stock preenchido com 1324 côvados para cada 

cor. Os barretes de polícia tinham existência completa (7944 peças) e os 
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sapatos estavam em falta de 5768 pares, tendo em armazém outros 2176 

pares e as meias (curtas) também não apresentavam o stock completo, 

existindo 6800 pares e faltando 1144. A reposição de solas e tacões não seria 

possível naquela data, devido à completa inexistência em armazém daquele 

material. As polainas tinham em armazém 2040 pares, faltando 5904. os 

casacões (capotes) de pano de mescla tinham o stock quase completo com 

7491 exemplares, faltando apenas 453 peças. Por fim eram referenciados 

galões de lã para os corneteiros e seda para o corneteiro-mor de cada 

batalhão, e no primeiro caso existiam 336 peças das 674 do completo e no 

segundo caso havia apenas 8 medidas e meia das 72 necessárias. Todo este 

material estaria dividido de forma similar entre os 12 batalhões de caçadores, à 

excepção das casacas das fardas de saragoça. Assim, o Batalhão de 

Caçadores 1 não tinha ainda fardas distribuídas, embora tivesse recebido 

remessas anteriores, o Batalhão de Caçadores 2 tinha 8 fardas, o Batalhão de 

Caçadores 3 não tinha nenhuma, o Batalhão de Caçadores 4 tinha 164 fardas, 

o Batalha de Caçadores 5 tinha 163, o Batalhão de Caçadores 6 tinha 1 farda, 

o Batalhão de Caçadores 7 tinha 162, o Batalhão de Caçadores 8 tinha 159, o 

Batalhão de Caçadores 9 tinha 6, o Batalhão de Caçadores 10 tinha 6 fardas, o 

Batalhão de Caçadores 11 tinha 13 fardas e o Batalhão de Caçadores 12 tinha 

igualmente 13 fardas. Os coletes de polícia não estavam distribuídos a 

qualquer unidade, não existindo nenhum em armazém. A cada um dos 

batalhões de Caçadores estavam distribuídas 439 calças de pano de mescla, 

250 camisas, 100 pescocinhos, 80 barretinas, 179 penachos, 662 fitas de lã 

preta, 110 medidas de fita de lã azul, 110 medidas de fita de lã encarnada, 662 

barretes de polícia, 185 pares de sapatos, 574 pares de meias curtas, 170 

pares de polainas, 627 casacões de pano de mescla, 28 medidas de galão de 

lã para corneteiros e 2 medidas de galão de seda para o corneteiro mor, não 

existindo, também, solas e tacões. 584 

No mapa de 23 de Janeiro de 1813, verificava-se um aumento de géneros 

atribuídos aos armazéns de cada batalhão de Caçadores em relação à lista 

anterior, de 15 de Janeiro. Assim, as fardas de saragoça estavam em maior 

número nos armazéns, garantindo uma melhor reserva de reposição às tropas 

em combate. O Batalhão de Caçadores 1 tinha em depósito 161 casacas, o 
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Batalhão de Caçadores 2 tinha 286, o Batalhão de Caçadores 3 possuía 271 

peças, o Batalhão de Caçadores 4183, o Batalhão de Caçadores 5163, o 

Batalhão de Caçadores 6 somente 16 peças,585 o Batalhão de Caçadores 7 

192, o Batalhão de Caçadores 8 tinhas 171 casacas, os Batalhões de 

Caçadores 9 e 10 tinham como reposição unicamente 6 casacas cada um, 

possivelmente o que sobraria de uma requisição anterior e os Batalhões de 

Caçadores 11 e 12 tinham 14 casacas, cada um, num total de 1380 peças, 

faltando 6561 peças para ter os stocks completos. Estas faltas de material 

afectavam igualmente artigos como os barretes de polícia, que eram 

distribuídos igualmente a cada batalhão em número de 29 exemplares, 

totalizando apenas 338 de 7944 peças de reposição, faltando 7606 

exemplares. Esta situação repetia-se com todos os restante items de 

fardamento, verificando-se nestes números uma grande dificuldade em repor 

as reservas de fardamento. Nos inícios de 1813, com as forças portuguesas 

profundamente empenhadas nas operações em solo espanhol contra as tropas 

francesas, os armazéns dos arsenais continuavam a não dar resposta às 

necessidades das tropas em campanha. Tal acabava por colocar a logística 

numa situação difícil e permanente de dependência do Comissariado Britânico, 

sobretudo com a extensão que as linhas de abastecimento haviam assumido 

com as operações fora do solo nacional. Por outro lado as oficinas do Arsenal, 

atrasadas em termos tecnológicos, com múltiplos projectos de introdução de 

maquinarias que não se chegavam a concretizar, estavam baseadas em 

estruturas extensivas de produção, com grandes números de trabalhadores, 

mas demonstrando um índice de produção manifestamente insuficiente para 

prover o necessário em armas, fardamento e equipamento a quase 110000 

soldados portugueses, mobilizados entre as tropas de linha, as Milícias e as 

Ordenanças. As insuficiências estão manifestas nestes números relativos aos 

artigos armazenados no Forte da Cruz da Pedra. Verificava-se que às unidades 

de Caçadores, faltavam nas suas reservas: 

 

• 6561 fardas (casacas) de saragoça 

• 7606 coletes de polícia 
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• 2676 calças de pano de mescla 

• 4307 camisas 

• 6044 pescocinhos 

• 7072 barretinas 

• 3897 penachos 

• 5368 pares de sapatos 

• 1091 pares de meias 

• 7944 conjuntos de solas e tacões 

• 453 casacões (capotes) de pano de mescla586   

 

Como já referido, o Forte da Cruz de Pedra armazenava os fardamentos de 

Caçadores, Artilharia e Cavalaria. No mapa de 23 de Janeiro de 1813, 

assinado por Miguel Gomes Duarte, verificavam-se as mesmas carências de 

materiais em estado de prontidão no que respeitava aos artigos de fardamento 

de 3 Regimentos de Artilharia, os nº 1, 2 e 4 e cujos efectivos contabilizados 

para efeito das reservas deveriam ser de 3516 conjuntos completos de 

fardamento e equipamento. De todos os artigos de fardamento só estavam 

armazenadas partes do estado completo dos uniformes. Assim, relativamente 

às fardas (casacas) só havia em reserva 119 exemplares para o Regimento de 

Artilharia 1, 581 peças para o Regimento de Artilharia 2 e 758 para o 

Regimento de Artilharia 4. As calças brancas do uniforme de Verão também 

estavam distribuídas desigualmente, tendo o Regimento de Artilharia 1 137 

peças, o Regimento de Artilharia 2 535 peças e o Regimento de Artilharia 4 

535. Só os barretes de polícia estavam distribuídos regularmente, cabendo 632 

a cada unidade, mas sendo claramente insuficientes para a reposição das 

peças em desuso ou estragadas. Contudo, nas observações deste documento, 

o autor referia que o motivo de faltarem somente 783 fardas se deveria ao 

motivo de já ter ocorrido uma entrega anterior às unidades, mas ainda assim 

não tinha havido uma reposição atempada dos artigos. A situação era similar à 

das calças brancas, em que faltariam 1909 peças para o estado completo 

deste artigo. Assim, já haviam sido enviadas às unidades: 977 fardas 

completas com casaca e calça azul ferrete, e 400 calças para o Regimento de 
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Artilharia 1. O Regimento de Artilharia 2 já havia recebido 300 fardas, enviadas 

no final de 1812. Ainda se mencionavam 500 uniformes para o corpo de 

condutores de Artilharia da Brigada do Coronel Arentschild e que diriam 

respeito às recém-criadas Baterias de Artilharia Montada.587 

Na relação de material respeitante aos depósitos de fardamento dos 12 

Batalhões de Caçadores, armazenados no Forte de Cruz de Pedra, datada de 

30 de Janeiro de 1813 e assinada por Joaquim Gomes, verificamos que de 

acordo com relações anteriores e relativas ao mês de Janeiro de 1813, o 

armazenamento de casacos de saragoça para os diferentes batalhões havia 

sofrido pequenos aumentos. Estes eram em valores desiguais, ao contrário de 

outros artigos, que eram armazenados em quantidades iguais para cada 

batalhão, o que pode demonstrar o grau de desgaste das peças de fardamento 

e também a necessidade imediata de prover a logística destes batalhões, 

muitos deles em campanha em Espanha. Assim, as fardas em reserva de cada 

batalhão eram as seguintes:  

 

• Batalhão de Caçadores 1 – 96 fardas 

• Batalhão de Caçadores 2 – 297 fardas 

• Batalhão de Caçadores 3 – 500 fardas 

• Batalhão de Caçadores 4 – 238 fardas 

• Batalhão de Caçadores 5 – 224 fardas 

• Batalhão de Caçadores 6 – 71 fardas 

• Batalhão de Caçadores 7 – 242 fardas 

• Batalhão de Caçadores 8 – 226 fardas 

• Batalhão de Caçadores 9 – 66 fardas 

• Batalhão de Caçadores 10 – 50 fardas 

• Batalhão de Caçadores 11 – 45 fardas 

• Batalhão de Caçadores 12 – 14 fardas  

 

Quanto aos restantes artigos, os Batalhões de Caçadores tinham cada um, nos 

seus depósitos, em 30 de Janeiro de 1813, 43 coletes de polícia, 439 pares de 

calças de pano de mescla, 304 camisas, 159 pescocinhos, 72 barretinas, 338 
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penachos, 662 medidas de fita de lã preta, 110 medidas de lã azul para laços, 

outro tanto de fita de lã encarnada, também para laços de barretina, 662 

barretinas de polícia, 215 capotes, 572 pares de meias curtas, 374 pares de 

polainas, 627 casacões de pano de mescla, 28 medidas de galão de lã para 

corneteiros e 6 medidas de galão de seda para corneteiro-mor.588 

Uma relação de fardamento inacabado, enviada da oficina de alfaiates do 

Arsenal para a denominada “casa da costura”, datada de 1 de Fevereiro de 

1813 e assinada por José Damasceno Gonçalves da Silva, da Intendência do 

Arsenal, referia dois períodos consecutivos do envio da obra, relativa a 

uniformes, que ia já cortada, pronta a ser cosida e devendo ser acabada na 

casa da costura, entre 12 e 27 desse mês. Assim, este material respeitava às 

fardas de 12 batalhões de caçadores e de 12 regimentos de cavalaria, a que se 

somavam outros materiais como bornais, polainas, jalecos e calças de caserna. 

As fardas de Caçadores do primeiro lote totalizavam 1880 peças divididas da 

seguinte forma: 

 

• Batalhão de Caçadores 1 – 100 fardas 

• Batalhão de Caçadores 2 – 300 fardas 

• Batalhão de Caçadores 3 – 500 fardas 

• Batalhão de Caçadores 4 – 100 fardas 

• Batalhão de Caçadores 5 – 100 fardas 

• Batalhão de Caçadores 6 – 120 fardas 

• Batalhão de Caçadores 7 – 100 fardas 

• Batalhão de Caçadores 8 – 100 fardas 

• Batalhão de Caçadores 9 – 130 fardas 

• Batalhão de Caçadores 10 – 130 fardas 

• Batalhão de Caçadores 11 – 300 fardas 

• Batalhão de Caçadores 12 – 250 fardas 

 

Já os Regimentos de Cavalaria não foram contemplados na sua totalidade, 

limitando-se a 1550 peças, distribuídas pelos seguintes Regimentos: 
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• Regimento de Cavalaria 2 – 400 fardas 

• Regimento de Cavalaria 3 – 300 fardas 

• Regimento de Cavalaria 6 – 300 fardas 

• Regimento de Cavalaria 11 – 300 fardas 

• Regimento de Cavalaria 12 – 250 fardas 

 

A este número havia que se juntar 800 bornais e 330 pares de polainas. Na 

remessa de 27 de Janeiro foram enviadas 200 fardas de caçadores, sendo 50 

para o Batalhão de Caçadores 4, 50 para o Batalhão de Caçadores 5, 50 para 

o Batalhão de Caçadores 7 e 50 para o Batalhão de Caçadores 8. 

Quanto aos Regimentos de Cavalaria, a obra enviada foi a seguinte: 

 

• Regimento de Cavalaria 2 – 100 fardas 

• Regimento de Cavalaria 3 – 200 fardas 

• Regimento de Cavalaria 6 – 400 fardas 

• Regimento de Cavalaria 11 – 100 fardas 

• Regimento de Cavalaria 12 – 250 fardas  

 

Nesta obra juntaram-se para acabamento 2100 bornais e 300 conjuntos de 

jaleco e calça de polícia ou caserna. Assim, os valores totais de obra enviada 

da alfaiataria do Arsenal para a casa da costura, entre 12 e 27 de Janeiro de 

1813, foi de 4680 fardas, 2900 bornais, 330 pares de polainas e 300 conjuntos 

de uniforme de caserna.589 No mapa de 7 de Fevereiro de 1813 respeitante aos 

depósitos de fardamento dos Batalhões de Caçadores no Forte da Cruz de 

Pedra, demonstra-se a continuidade das grandes lacunas no reabastecimento 

desses mesmos depósitos. Considerando que o efectivo total dos 12 Batalhões 

de Caçadores seria de 7444 homens, faltava prover as unidades das seguintes 

peças de reposição: 

 

• 5020 fardas ou casacas de saragoça 

• 6896 coletes de polícia 

• 2176 calças de pano de mescla 
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• 3807 camisas 

• 5544 pescocinhos 

• 3397 penachos 

• 4868 pares de sapatos 

• 591 pares de meias curtas 

• 7444 jogos de solas e tacões 

• 3944 casacões (capotes) de pano de mescla 

• 324 medidas de fitas para laços de barretina 

 

De notar que o stock de barretinas se encontrava completo com as 7444 

peças, distribuídas pelos depósitos de cada Batalhão.590 

Na relação de artigos, de 7 de Fevereiro de 1813, assinada por Miguel Gomes 

Dias, e respeitantes ao fardamento dos Regimentos de Artilharia, os nº1, 2 e 4, 

verificamos pela sua leitura e análise que continuavam a faltar muitas peças de 

fardamento e vestuário para completar as dotações da reserva destas 

unidades. Segundo o documento, os efectivos destas unidades deviam totalizar 

3516 homens, à excepção da quantificação de fardas e calças de pano azul 

ferrete, que só referia 2239 pares ou conjuntos, não especificando a razão 

deste desencontro de números. Já se achavam armazenados 1768 conjuntos 

de uniformes, estando 159 na reserva do Regimento de Artilharia 1, 643 na do 

Regimento de Artilharia 2 e 955 na do Regimento de Artilharia 4, faltando 471 

peças para completar o armazém. Não estavam distribuídos coletes de mangas 

e as calças brancas do uniforme de Verão tinham em falta 1369 peças, estando 

já armazenados 1747 pares de calças. Não havia em armazém camisas e 

pescocinhos. Os barretes de polícia estavam armazenados em número de 

1894, faltando 1622 exemplares. Em melhor situação estavam as barretinas, 

que das 3516 peças de dotação, só faltavam em armazém 445. Quanto aos 

restantes artigos de fardamento não existiam à data quaisquer exemplares em 

armazém, tal como capotes, mochilas oleadas, bornais, polainas, meias, 

sapatos, solas e tacões, fitas para os laços das barretinas. Para os tambores e 
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tambores mores regimentais estavam armazenadas 272 medidas de galão de 

lã e 18 medidas de galão de seda, respectivamente.591 

O mapa da obra de fardamentos, cortada na oficina de alfaiates do Arsenal e 

remetida para a casa da costura, de 12 de Janeiro a 15 de Fevereiro de 

1813592 contabilizava o envio para acabamentos de 3748 fardas de cavalaria, 

2250 fardas de caçadores, 330 pares de polainas, 10500 mochilas, 985 jalecos 

e calças de polícia, 500 coletes de mangas, 1394 pares de calças para reforçar 

(cremos que seriam calças para receber reforços de couro, de uso na 

cavalaria) e 562 capotes de cavalaria.593 

Face ao documento anterior, de 7 de Fevereiro de 1813,594 este mapa de 

fardamento dos Regimentos de Artilharia 1, 2 e 4, em depósito no Forte da 

Cruz de Pedra, de 14 de Fevereiro de 1813, demonstra ligeiros aumentos do 

material armazenado. Assim, passaram a existir 1789 fardas com calças azul 

ferrete, 1777 pares de calças brancas, 2394 barretes de polícia, as barretinas 

mantiveram o stock completo e todo o restante material se manteve em falta ou 

nas mesmas quantidades, continuando evidente a pequena capacidade de 

resposta por parte das alfaiatarias e outras oficinas do Arsenal, fazendo as 

tropas portuguesas depender dos fornecimentos ingleses, sobretudo de 

camisas, sapatos ou capotes. Nas observações escritas no documento foram 

dadas algumas razões para os números apresentados. Os motivos para 

faltarem nos depósitos 450 fardas e calças de azul ferrete e 1331 pares de 

calças de brim para o completo do fardamento de reserva destes Regimentos, 

dever-se-ia a que haviam sido entregues ao Regimento de Artilharia 1 977 

fardas e calças, 400 pares de calças brancas ao Regimento de Artilharia 2, 

mais 300 fardas e calças azuis, conforme o descrito por Miguel Gomes Dias. 

No entanto, verificamos que a reposição era lenta, sobretudo tendo em conta 

que as unidades de Artilharia se encontravam em campanha e que o vestuário 

se degradava ou destruía muito mais depressa.595 Outro mapa da mesma data, 

14 de Fevereiro de 1813, dava conta das existências em armazéns, no Forte 

da Cruz de Pedra, dos materiais de sete dos doze Regimentos de Cavalaria do 

Exército, respectivamente os nos 2, 3, 4, 6, 11 e 12 e que o autor do documento 

                                                 
591AHM-DIV-1-14-265-02-m0019. 
592Assinado por Joaquim Honório Gomes, da Intendência do Arsenal. 
593AHM-DIV-1-14-265-02-m0023. 
594AHM-DIV-1-14-265-02-m0019. 
595AHM-DIV-1-14-265-02-m0024. 
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Miguel Gomes Dias designava como “montados”, ou seja em serviço 

operacional de campanha e tendo a sua remonta completa. Neste documento o 

efectivo de armazém apontado é de dotações correspondentes a 3934 

homens, distribuídos pelos sete regimentos já referidos. No caso das fardas 

havia em armazém 2292 exemplares atribuídos da seguinte forma:  

 

• Regimento de Cavalaria 1 - 89 fardas 

• Regimento de Cavalaria 2 – 420 fardas 

• Regimento de Cavalaria 3 – 395 fardas 

• Regimento de Cavalaria 4 – 245 fardas 

• Regimento de Cavalaria 5 – 374 fardas 

• Regimento de Cavalaria 11 – 379 fardas 

• Regimento de Cavalaria 12 – 290 fardas 

 

As calças de pano azul tinham um stock muito reduzido, estando apenas 

distribuídos 160 exemplares ao Regimento de Cavalaria 4, que também era o 

único a ter em reserva no seu depósito os seguintes artigos: 220 capotes; 562 

camisas; 562 pescocinhos; 560 penachos (mas nenhuma barretina); 6 medidas 

de galão para as trombetas mores regimentais; 40 medidas de galão para 

trombetas; 350 jalecos de brim; 356 pares de calças de brim; 562 laços para 

barretinas (já feitos, ao contrário de outros mapas).596   

O mapa dos materiais respeitantes aos fardamentos dos doze Batalhões de 

Caçadores em 15 de Fevereiro de 1813 demonstrava que pouco havia sido 

acrescentado em artigo face a mapas anteriores a partir de Janeiro de 1813, 

tendo em conta a considerável proporção de dotações para 6944 efectivos. 

Assim, ainda só existiam 2216 fardas de saragoça atribuídas ao stock de 10 

dos 12 batalhões:  

 

• Batalhão de Caçadores 2 - 300 fardas 

• Batalhão de Caçadores 4 - 293 fardas 

• Batalhão de Caçadores 5 - 303 fardas 

• Batalhão de Caçadores 6 - 121 fardas 

                                                 
596AHM-DIV-1-14-265-02-m0025. 
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• Regimento de Caçadores 7 - 307 fardas 

• Batalhão de Caçadores 8 - 301 fardas 

• Batalhão de Caçadores 9 - 131 fardas 

• Batalhão de Caçadores 10 - 131 fardas 

• Batalhão de Caçadores 11 - 158 fardas 

• Batalhão de Caçadores 12 - 171 fardas 

  

Continuava a não haver em armazém os coletes de polícia e em números totais 

existiam 4768 pares de calças de mescla, 3137 camisas, 1400 pescocinhos, 

6944 barretinas, 3547 penachos, 6944 jogos de fita de lã preta, 1152 medidas 

de fita de lã azul e encarnada para os laços das barretinas, 6944 barretes de 

polícia, 2076 pares de sapatos, 6353 pares de meias, 5721 pares de polainas, 

3444 casacões de pano de mescla, 276 medidas de galão de lã para 

corneteiros e 60 medidas de galão de seda para corneteiro-mor. (Documento 

assinado por Miguel Gomes Dias)597 

Os materiais produzidos no Arsenal, ao serem finalizados, poderiam não ser 

canalizados para os armazéns, sendo imediatamente despachados para os 

comissariados, juntamente com artigos importados de Inglaterra. Tal é 

demonstrado no ofício de José Botelho Gomes, da Junta do Arsenal, para 

Miguel Pereira Forjaz, informando de que até 13 de Março de 1813 (data do 

documento) deveriam estar prontas as mochilas oleadas a serem acabadas no 

Arsenal, para depois se juntarem a 20000 exemplares vindos de Inglaterra. 

Este material deveria seguir directamente para as unidades de Caçadores e de 

Infantaria. Também se deveriam acabar e enviar urgentemente as vestes de 

polícia para as unidades de Caçadores, já que como referido em documentos 

anteriores, não existiam artigos destes nos depósitos do Forte da Cruz de 

Pedra.598 A maior parte destes artigos deveria ser despachado para o Porto e 

para a Figueira da Foz, por via marítima.599 

 

 

 

                                                 
597AHM-DIV-1-14-265-02-m0026. 
598AHM-DIV-1-14-265-02-m0026; AHM-DIV-1-14-265-01-m0071. 
599AHM-DIV-1-14-265-03-m0011/12. 
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Capítulo 15 – O Arsenal Real do Exército do Porto 1 802/1812 

 

Existem diferenças estruturais entre o que se designa como Arsenal e o que se 

chama de Trem. Os depósitos ou armazéns de material de guerra – que 

chegaram a tomar o carácter de permanência nos locais de estabelecimento – 

eram chamados de Trens e cuja origem está no artigo 43º do Regimento Régio 

de 28 de Fevereiro de 1640, que atribuía as funções de inspector e fiscalização 

destes materiais ao Vedor Geral da Artilharia, muito pouco tempo antes da 

Restauração, mas cuja estrutura irá ser mantida pelo Conselho de Guerra. O 

conceito de Trem pode ser interpretado de duas formas diversas – o conjunto 

das bocas de fogo e dos seus carros de transporte ou a oficina onde se 

trabalha e faz manutenção do material de artilharia. Os Trens, distribuídos 

pelas principais fortificações do território ou cidades com governadores das 

Armas, passaram em muitos casos a funcionar como extensões da Tenência, 

mais tarde Arsenal Real do Exército, subordinados à Arma de Artilharia, e sob 

o comando de oficiais desta Arma. Os Trens, para além de depósitos de 

material de guerra, formavam oficinas servidas por militares e por civis, 

cumprindo tarefas de acordo com os ofícios para os quais eram contratados. 

Verificamos que os Trens eram comandados, ainda em 1801, por Sargentos-

Mores (Majores) nos casos do Porto, Viana e Almeida, exceptuando Chaves 

que era dirigido por um Tenente-Coronel, que acumulava funções de comando 

na respectiva Praça-forte. A nível de Capitães, existiam elementos destacados 

em Chaves e Almeida. A presença de 1os Tenentes só se verificava no Porto, 

enquanto que os 2os Tenentes estavam presentes em todos os Trens, assim 

como os Sargentos (não especificados como 1º ou 2º).  

A nível administrativo, os Escrivães tinham lugar em todos os Trens referidos, 

em número de um para cada Trem, enquanto que existiam dois Fiéis também 

em todos os trens do Norte. Quanto a Almoxarifes, existia um em cada Trem, 

assim como os Chaveiros, à excepção do Trem do Porto, caso que se repetia 

com os Apontadores. A nível de operários especializados, os Mestres 

Carpinteiros, os Mestres Torneiros, os Mestres Coronheiros, os Mestres 

Espingardeiros e os Mestres Ferreiros só tinham lugar nos Trens de Viana e 

Almeida, deixando claro a carência destes ofícios nos trens do Porto e Chaves, 
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o que levaria ao reforço posterior destes profissionais no Trem do Porto e que 

seria reestruturado em 1802/1803 como Real Arsenal do Porto.600 Num 

documento sequencial dos dois anteriores (1801) são transpostos, através de 

uma relação nominal, os oficiais e outros funcionários dos Trens das Províncias 

do Minho, Trás-os-Montes e Beiras. Assim, no Trem do Porto, comandava-o o 

Major Joaquim António Roiz, com um salário mensal de 38$000 Réis, o 1º 

Tenente Martinho António Cardoso, com 15$000 Réis, o 2º Tenente Joaquim 

Manuel Pereira, com 12$000 Réis, o Sargento Francisco Pacheco, com 7$200 

Réis mensais, o Almoxarife Manuel José da Silva, com 10$000, 1 escrivão não 

especificado com um salário de 12$000 Réis e 2 fiéis de armazém com 4$800 

Réis cada. 

No Trem de Viana comandava o Major Manuel António Mourão, também com 

38$00 Réis mensais, secundados pelo 2º Tenente Manoel Moreira da Silva 

com 12$00 Réis mensais e o Sargento Caetano com 7$20 Réis, não estando 

especificados outros funcionários. 

O Trem de Chaves apresentava como comandante o Capitão F. Póvoa, 

auferindo 20$000 Réis mensais, coadjuvado por um 2º Tenente, Gonçalo 

Afonso, com um salário de 12$000 Réis, o Trem de Almeida era dirigido pelo 

Major Manuel Ferraz Rocha, com 38$000 Réis mensais, assistido pelo Capitão 

Paulo Ferraz da Rocha, vencendo 20$000, o 2º Tenente António Luís Chaves 

com 12$000 Réis e um Sargento, não especificado, com um salário de 7$200 

Réis.601 

Em 23 de Julho de 1803, dava-se conta da pequena quantidade de oficiais 

empregados no Trem do Ouro do Porto, não se entendendo que fossem tão 

poucos “numa cidade tão povoada”,602 o que significa que não faltariam postos 

de trabalho no referido Trem, prestes a tornar-se no Real Arsenal do Exército 

do Porto. No mesmo documento é referido que não existiam “carros de 

manchego”603 suficientes para o serviço das peças de artilharia, sendo 

necessário desdobrar os serviços dos referidos carros. Tal obrigava a 

modificações, como a substituição das caixas dos cartuchos do municiamento, 

conforme as peças a rebocar. Assim, os mesmos carros poderiam ser 

                                                 
600AHM-DIV-1-13-12-07-m0016. 
601AHM-DIV-1-13-12-07-m0017. 
602 Como no original. 
603Carros de apoio ao reboque das peças de artilharia, ou carros armão. 
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solicitados a atrelar peças ligeiras de calibre 3 e também peças mais pesadas 

de calibre 9 e 12, havendo igualmente a hipótese de rebocar obuses. Como 

solução, era apontada a criação de caixas universais de cartuchame de 

artilharia para calibres 3 e 9 e que serviriam também para as munições de 

calibre 12, operações estas que só poderiam ser levadas a cabo nos arsenais, 

pelo trabalho exigido.604 

 

 

15.1 – Do Trem do Ouro ao Arsenal Real do Porto 

 

O Decreto de 9 de Abril de 1762 extinguiu os Pés de Castelo que até aquela 

data se destinavam à guarnição das Praças Fortes do país e na sua maioria 

eram artilheiros contratados, que por motivos de doença ou idade eram 

dispensados do serviço nas unidades de 1ª linha e recolhiam aos castelos e 

fortes para ainda proverem serviço útil no Exército. Havia alguns casos em que 

os contratos de pé de castelo foram feitos a homens válidos, para fugirem ao 

serviço de linha, mas em que lhes eram reconhecidas as necessárias 

competências dos ofícios de carpinteiros, serralheiros e outras artes. A 

extinção deste Corpo, como consequência da reforma do Exército levada a 

cabo pelo Conde de Lippe, deu origem ao Regimento de Artilharia do Porto, 

pela transformação do 2º Batalhão do Regimento de Infantaria do Porto. 

Tal como o Regimento de Artilharia da Corte e Província da Estremadura, o 

Regimento de Artilharia do Porto criou a sua Aula de Artilharia para a instrução 

regimental e de lá saíam oficiais, sargentos e soldados artilheiros para as 

guarnições das Praças Fortes do Entre Douro e Minho, Trás-os-Montes e 

Beiras. Três anos depois, a 4 de Junho de 1766, foi completada a organização 

dos regimentos de artilharia, dando-se a cada um deles, para além dos seus 

estados-maiores, um efectivo de doze companhias. As três primeiras 

companhias receberam a designação de bombardeiros, de artífices e 

pontoneiros, respectivamente. As restantes nove companhias eram formadas 

pelos artilheiros que guarneciam as baterias. Estas companhias tinham um 

efectivo de 63 homens, muitos deles especialistas no fabrico de munições para 

as peças e armas ligeiras, para além de artefactos explosivos. O regimento, na 
                                                 
604AHM-DIV-1-13-02-13-m0001. 
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totalidade dos seus efectivos, somava 738 homens. Com as reorganizações de 

1790-1791 os regimentos de artilharia vêem confirmados os efectivos de 

artífices e bombardeiros, o que em parte poderia dispensar o trabalho das 

oficinas dos Trens, autonomizando os regimentos de artilharia e pretendendo 

aumentar-lhes a mobilidade em campanha.605 No ano de 1793 estabeleceram-

se no Porto 3 companhias do Regimento de Artilharia do Porto, antes dispersas 

nas Províncias do Norte e duas delas foram guarnecer as fortalezas da cidade, 

S. João da Foz e S. Francisco Xavier, tendo a terceira companhia, de artífices, 

ido alojar-se nos armazéns da antiga Administração da Superintendência da 

Marinha. Esta última foi empregue nos reparos e manutenção do material de 

artilharia e respectivos acessórios e também foi alargando a sua acção, 

dedicando-se a todos os trabalhos relativos a material de guerra que eram 

necessários à defesa do Norte do país. Foram igualmente instalados 

laboratórios de artilharia e oficinas próprias para os trabalhos das companhias 

de artilharia. Neste período o Trem passou a ser designado por Trem da 

Ribeira do Ouro, sendo também conhecido por Trem do Ouro ou Trem e 

Ferraria da Ribeira do Ouro. A laboração do Trem era cada vez maior, pela 

necessidade de prover de manutenção os equipamentos das fortalezas da Foz 

do Douro, Matosinhos e Castelo do Queijo, reparando a artilharia e fabricando 

materiais de reserva, como munições. A expansão e desenvolvimento do Trem 

do Ouro foi tal que o Governo, por decreto de 12 de Junho de 1802, criou uma 

nova estrutura fabril, o Arsenal Real do Exército do Porto,606 aproveitando-se 

para tal as instalações do Trem do Ouro. Formou-se uma instituição com os 

dois estabelecimentos, Trem e Arsenal, tendo sido o primeiro inspector o Major 

de Artilharia Manuel Ribeiro de Araújo, posteriormente nomeado Inspector do 

Arsenal Real do Exército em Lisboa, durante o período da Guerra Peninsular. 

O novo Arsenal do Porto tinha como missão o abastecimento de munições e 

equipamento de guerra de todos os trens e depósitos das províncias do Norte 

do país, sendo as suas oficinas guarnecidas por artífices militares e civis 

contratados.  

O Arsenal Real do Exército de Lisboa, que também já havia sido reorganizado 

em Janeiro de 1802, pelo coronel Carlos António Napion, (emigrado francês 

                                                 
605Decreto Régio de 12 de Dezembro de 1791. 
606 Ver anexo, figuras 15, 16, 17 e 18. 



 331

que tinha vindo substituir Bartolomeu da Costa, falecido a 7 de Junho de 1801) 

viria a ter uma Companhia de Artífices, organicamente do Exército e atribuída 

ao Arsenal. Nesse sentido e para ter uma organização coerente a nível de 

arsenais, Napion chegou a propor uma Companhia similar para o Arsenal do 

Porto, mas tal nunca se chegou a concretizar. 

 

 

15.2 – A fundação do Arsenal Real do Porto 

 

A Carta Régia de 12 de Julho de 1802, que estabelecia a formação de um 

designado Arsenal de Artilharia e Depósito de Armas e Munições de Guerra na 

cidade do Porto, tinha como principal objectivo facilitar o apoio logístico às 

Praças de guerra das Províncias do Norte: Trás-os-Montes, Minho e Beira. 

Nesse contexto foram dadas instruções à Secretaria de Estado dos Negócios 

Estrangeiros e da Guerra para proceder a uma inspecção ao Trem já existente 

no Porto, que pela sua localização e pela natureza do edifício, teria capacidade 

para lá se concentrarem artilharia, armas e munições para abastecimento das 

Praças de guerra das Províncias do Norte e das unidades presentes nas 

províncias militares do Norte de Portugal. Assim, foi ordenado que se 

concentrassem nas instalações do Arsenal os materiais de outros depósitos e 

que se adoptasse uma estrutura semelhante ao Real Arsenal do Exército em 

Lisboa. Neste processo dever-se-ia proceder a um inventário rigoroso dos 

materiais existentes nas instalações do Porto e nos depósitos dependentes.607 

Segundo o documento, o Arsenal do Porto deveria ficar dividido em quatro 

sectores. O primeiro sector compreenderia o armamento e as munições da 

Infantaria, o segundo sector ficaria com todos os materiais respeitantes à 

Cavalaria, o terceiro sector seria atribuído à Artilharia e o quarto seria 

responsável pelo fardamento. No caso de não ser possível acomodar os 

materiais no edifício, o Príncipe Regente ordenava ao Secretário de Estado dos 

Negócios Estrangeiros e da Guerra que o informasse a fim de tomar as 

necessárias providências.608 

 

                                                 
607AHM-DIV-1-13-64-01-m0101. 
608AHM-DIV-1-13-64-01-m0102. 
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15.2.1 – A estrutura de gestão do Arsenal Real do P orto 

 

Em 14 de Junho de 1802, D. João de Almeida de Mello de Castro, escrevendo 

para a Junta da Fazenda do Arsenais Real do Exército, também recém-criada, 

referia uma “Memória para o Estabelecimento de um Arsenal Real do Exército 

no Porto”, com referência à Administração dos Panos de Linho, que fornecia as 

tropas do Reino e cujo sistema administrativo deveria servir de modelo para o 

novo Arsenal.609 Em carta de 12 de Janeiro de 1802, foi decretado o 

estabelecimento do Arsenal na cidade do Porto, que iria absorver o Trem, já 

sedeado na Estrada do Ouro, em Lordelo, junto à foz do Rio Douro. Este 

Arsenal tutelaria os Trens das três províncias militares do Norte de Portugal, 

sobretudo no que dizia respeito aos provimentos dos regimentos e unidades do 

Exército, para além das Praças de Guerra. Estes provimentos consistiam no 

fornecimento de fardamentos, artilharia, munições e equipamento de guerra.  O 

Armazém, ou depósito provincial, como já referido, deveria situar-se na cidade 

do Porto, por várias razões. A cidade ofereceria condições de segurança e 

defesa naturais, facilidades de comunicação com Lisboa, por terra e sobretudo 

pelo mar. Em termos logísticos o Porto estava num ponto central face às 

províncias do Norte, com capacidade de prover as Províncias da Beira e Trás-

os-Montes pelo Rio Douro e as praças fortes da raia minhota. Para além das 

condições geográficas, existiria uma abundância de artífices, de todos os 

ofícios, sobretudo para trabalharem na Artilharia. 

O Arsenal Real do Porto seria administrativamente subalterno do Arsenal Real 

da Corte (Lisboa) e a sua contadoria sujeita à Junta da Fazenda do Arsenal 

Real do Exército. A direcção do Arsenal do Porto ficaria responsável pelo 

abastecimento das Praças e Fortalezas do Norte e supervisão dos Trens do 

Porto, Viana do Castelo, Chaves e Almeida e também seria encarregada de ter 

conhecimento regular e exacto da quantidade e qualidade do armamento e 

munições existentes no Arsenal. 

A Junta administrativa seria composta por um Presidente, que teria a 

intendência de todo o Arsenal e seria coadjuvado por quatro deputados (o 

Inspector, o Contador e os Fiscais da Junta, que se deveriam reunir duas vezes 

por semana e efectuar todas as necessárias reuniões extraordinárias. Para 
                                                 
609AHM Div 1-13-12-07 m0003. 
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além da administração central, existiria ainda um Almoxarife, dois fiéis de 

armazém, dois escriturários, um porteiro da Junta e do Arsenal. Foram dadas 

instruções para a existência de um cofre, onde se guardaria o dinheiro do 

Arsenal e cujas chaves seriam distribuídas. As oficinas do Arsenal seriam 

preenchidas por homens da Companhia de Artífices do Regimento de Artilharia 

do Porto e por artífices contratados. Para supervisionar os trabalhos das 

oficinas, do laboratório e do material de artilharia em armazém deveria existir 

um quadro composto por um Tenente Coronel, um Major, um Capitão, um 1º 

Tenente, dois 2º Tenentes e dois sargentos, escolhidos dos que já se 

encontravam destacados no Trem do Porto, a que se juntavam mais vinte ou 

trinta soldados para efeitos de guarnição. O Regimento de Artilharia do Porto 

deveria fornecer um destacamento diário para a guarda do laboratório das 

munições e para a manutenção das munições de artilharia. Para além do 

Presidente da Junta, seria nomeado o Intendente do Arsenal, que substituiria o 

Presidente na ausência deste, o Inspector, o Fiscal e o Contador. Estes 

Deputados seriam assistidos por um Secretário e as suas funções, cujos 

deveres e direitos eram semelhantes ao exarado no Alvará de Regimento de 

12 de Janeiro de 1802, que criava e estruturava a Junta da Fazenda dos 

Arsenais Reais do Exército. A gestão e escrituração do Arsenal do Porto seria 

realizada pela Contadoria, formada pelo Contador, um primeiro escriturário, um 

segundo escriturário e dois praticantes e cujas atribuições eram as mesmas da 

Contadoria do Arsenal de Lisboa.610 As reuniões da Junta tinham uma 

periodicidade semelhante à da Junta do Real Arsenal em Lisboa, assim como 

as reuniões da Contadoria. 

Este Alvará, para além das medidas de implementação administrativa, conferia 

uma outra missão ao recém criado Arsenal, que era a compra e distribuição 

dos panos de linho para o Exército, tanto na metrópole como nas colónias. 

Para tal existiam livros de escrituração separados no Arsenal do Porto. A Junta 

do Arsenal do Porto ficou também responsável pelas transacções da pólvora, 

que por conta da Real Fazenda, era enviada para o Porto, deixando de ser 

efectuada por um anterior Comissário Negociante. Na base do Alvará do 

Regimento que tutelava a Junta da Fazenda e Contadoria dos Arsenais do 

                                                 
610Regimento de 12 de Janeiro de 1802 
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Exército, regulamentadas em 12 de Janeiro de 1802,611 ficava a Junta e 

Contadoria do Arsenal da cidade do Porto subordinada a Lisboa.612 

 

 

15.2.2 – Competências da Junta do Arsenal Real do P orto 

 

O Regimento que regularia a aquisição, armazenamento e distribuição dos 

panos de linho para o Exército estabelecia que tal seria feito a partir do Arsenal 

da cidade do Porto e que receberia de Lisboa verbas para a aquisição dos 

tecidos durante o período de um ano. Seria enviado também o padrão de 

tecido, para que fosse possível seleccionar os lotes e adquiri-los pelo melhor 

preço possível ou por arrematação a vários produtores, devendo ter-se em 

atenção a qualidade dos tecidos a fornecer. Também era deixada ao Arsenal 

do Porto a possibilidade de nomear ou contratar um Comissário para levar a 

cabo este processo, sob a condição de que teria que arcar com os eventuais 

prejuízos decorrentes de adquirir panos de inferior qualidade.  

A Junta do Arsenal do Porto receberia uma consignação dos panos negociados 

e que seria arrecadada em cofre da responsabilidade do Intendente, do 

Almoxarife e do Escrivão do Almoxarifado. Os panos seriam aprovados pela 

Junta, inspecção essa feita pelos Deputados e pelo Secretário, previamente ao 

pagamento dos lotes adquiridos.613 Após a aprovação, a despesa seria 

registada nos livros do Almoxarifado, tendo já separada a verba destinada ao 

pagamento destes materiais. A distribuição dos panos de linho seria feita 

segundo indicações da Junta da Fazenda dos Arsenais Reais do Exército, 

sendo necessário manter a mesma regularmente informada sobre as 

existências deste material em armazém nos Depósitos e ter devidamente 

registadas as necessidades de fardamentos dos diferentes Regimentos do 

Reino e do Ultramar, os períodos de vencimento dos uniformes e as 

prioridades a ser dadas às unidades de renovarem os fardamentos das tropas. 

614 Na eventualidade de não ser possível prover simultaneamente todas as 

                                                 
611Eram instrumentos de gestão que centralizavam administrativamente as repartições e a contabilidade das indústrias militares ou 
associadas a nível nacional. 
612AHM-DIV-1-13-64-01-m0103. 
613AHM-DIV-1-13-64-01-m0156. 
614AHM-DIV-1-13-64-01-m0157. 
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unidades, caberia à Junta ordenar a distribuição, segundo critérios que não 

estão presentes no documento.  

O Arsenal do Porto deveria distribuir panos de linho para os Regimentos da 

Corte (Lisboa), Beiras, Estremadura e Algarve, sendo efectuado o envio das 

correspondentes quantidades615 para o Arsenal de Lisboa e a Norte distribuiria  

directamente para os Regimentos das Províncias do Minho e Trás-os-Montes. 

Para as guarnições do Ultramar, as remessas seriam feitas por Lisboa ou 

directamente para os portos de destino, sob a supervisão do Almoxarifado.616 

Todas as transacções dos linhos seriam ordenadas pela Junta da Arsenal do 

Porto, participando-se todos os movimentos à sua Contadoria, que por sua vez, 

deveria realizar a contabilidade em livros separados para as contas do cofre, 

receita, despesa geral e despesa do Almoxarifado, dos Arrematantes e dos 

Comissários, das despesas das conduções e transportes. O Contador do 

Arsenal do Porto deveria enviar à Junta da Fazenda dos Arsenais Reais do 

Exército o mapa de despesas do mês precedente e demais informações com o 

fim de manter as escriturações centrais actualizadas.617  

Caberia ao Arsenal do Porto a determinação das medidas exactas e 

regulamentares dos reparos das peças de artilharia, dos carros para munições 

e outros materiais que se viessem a construir no Arsenal e nos Trens Reais e 

que supervisionar a produção, de modo a não ficar ao capricho dos respectivos 

directores. O Arsenal do Porto ficaria responsável pela melhoria do parque de 

artilharia de campanha e de sítio existente na cidade, deveria realizar 

inspecções regulares às Praças e Fortalezas do Norte para verificar o estado 

de armazenamento dos materiais e os mapas de existências materiais e 

financeiras dos Trens para reportar à Real Fazenda. Neste ofício foi 

determinado que as despesas ordinárias e administrativas do Arsenal do Porto 

fossem sustentadas por 2% do produto da venda da pólvora.618 Associada a 

este documento está uma relação ou Mapa dos Trens das Províncias do Norte 

e Partido da Cidade do Porto, que o Arsenal do Porto iria tutelar e que permite 

observar a constituição da estrutura de comando e serviços dos referidos trens. 

Como se pode verificar na documentação, estão sedeados em localidades que 

                                                 
615Neste caso em varas, que corresponderiam a 1,1 metros. 
616AHM-DIV-1-13-64-01-m0158. 
617Em Queluz, a 12 de Julho de 1802 e assinado por D. João de Almeida de Mello e Castro. 
618AHM DIV 1-13-12-07 m0007/14. 
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estão protegidas por fortalezas ou cinturas fortificadas. Os trens para além de 

supervisionarem o armazenamento de munições de artilharia e de armas 

ligeiras, de equipamentos e material logístico, podiam proceder à manutenção 

e reparação do armamento. No referido mapa podemos observar a presença 

de mestres espingardeiros, coronheiros, ferreiros, torneiros e carpinteiros, de 

que não seria de excluir a presença de auxiliares que não estão aqui listados. 

Não surge nenhuma referência a alfaiates e sapateiros, o que poderá levantar 

a hipótese de esses trabalhos serem subcontratados na população civil das 

Praças.  

 

 

15.3 – As reestruturações do Arsenal Real do Porto em tempo de guerra 

 

Com os acontecimentos no Porto, em 1808, e com a formação da Junta 

Provisional do Governo Supremo do Reino, por seu decreto de 27 de Julho, foi 

restaurada a companhia de artífices do Regimento de Artilharia 4, do Porto, 

cujos operários, em tempo de paz, seriam empregues nos trabalhos do Arsenal 

ou do Trem mais próximo nas Províncias. A pressão da guerra e das suas 

consequências fez sentir a necessidade de ter, novamente, no Porto um 

contingente de artífices para trabalhar no Arsenal e nos Trens. Estes artífices 

eram equiparados a soldados de artilharia, sendo sujeitos às leis e 

regulamentos militares. D. Miguel Pereira Forjaz, mais do que uma vez se viu 

confrontado com o pedido de extinção desta Companhia por parte de 

Beresford. O decreto de 12 de Julho de 1812 extinguiu-a, assim como ao 

próprio Arsenal do Porto.619 

Como se pode concluir, apesar das dimensões das instalações de Lisboa e da 

mobilização de indústrias subsidiárias como os lanifícios, estas não eram 

suficientes para garantir a logística da totalidade do território e daí a 

necessidade de criar o Arsenal para servir as províncias do Norte de Portugal, 

com sede no Porto a partir de 1802, o que não impediu que esta estrutura 

tivesse uma vida curta de dez anos, sendo, como já referido, extinta em 1812, 

voltando a centralizar-se toda a administração do material de guerra no Arsenal 

Real do Exército, em Lisboa.  
                                                 
619Júnior, 1959:22. 
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15.3.1 – Os espingardeiros alemães no Arsenal Real do Porto 

 

Neste período, o fabrico de bocas de fogo e armas ligeiras em Portugal estava 

atrasado em termos de capacidade de produção de grandes quantidades e em 

termos tecnológicos de carácter fabril. Era necessário modernizar o material de 

guerra, não por questões tecnológicas, mas sim pelo desgaste e não reposição 

de materiais velhos e inoperacionais. As opções eram a aquisição de material 

no estrangeiro e o fabrico autónomo do armamento.620 Mas, segundo Júnior, 

Portugal carecia de operários especializados nesse campo e o Princípe 

Regente nomeou uma comissão para a contratação de mestres fabricantes de 

armas no estrangeiro. Estes artífices viriam a ser contratados na Alemanha, 

com dois objectivos principais, porque além do fabrico de armamento, seriam 

responsáveis pela montagem de uma fábrica de armas eficiente em Portugal. O 

processo viria a ser longo e conturbado conforme a documentação nos viria a 

revelar, sobretudo na correspondência de Silvestre Pinheiro Ferreira, legado 

português em Berlim, não atingindo um dos objectivos que foi a viabilidade da 

fábrica de armas em Lisboa e outro projecto mais tardio a ser realizado no 

Porto, mas também sem resultados positivos. 

Ainda segundo Júnior, alguns desses espingardeiros alemães teriam vindo 

directamente para o Porto, sem nunca terem chegado a Lisboa. No entanto o 

Governador das Armas do Partido do Porto comunicou o facto para a Corte e 

de lá, a 11 de Dezembro de 1806, o ministro António de Araújo de Azevedo lhe 

respondeu que teria de fazer chegar a Lisboa três dos artífices – Francisco 

Matias Cloz, Eustáquio Lebec e Julius Lebec – podendo os restantes 

permanecer no Porto, com as suas famílias. Foi ainda recomendado ao 

Governador militar do Porto que tivesse em conta o facto de que os mestres 

alemães que ficaram no Porto vinham da zona de Spandau, onde se trabalhava 

com carvão de pedra, e nesse sentido se aproveitasse para rentabilizar o 

carvão das minas de Valongo. E se se comprovasse que este carvão era de 

boa qualidade para este tipo de exigência, que se projectasse construir uma 

fábrica de armas, junto da mina, aproveitando a força das águas do rio Sousa, 

suficientes, de acordo com o autor, para accionar as máquinas de martelar 

ferro e aço (martinetes), os foles das forjas e as pedras de polir. O Governador 
                                                 
620 Júnior, 1959: 18. 
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já havia alojado os espingardeiros alemães e respectivas famílias em casas na 

cidade do Porto, mas António de Araújo Azevedo sugeriu várias opções mais 

económicas para o Erário Régio - realojados no quartel do Regimento de 

Infantaria 6, repartidos entre o quartel de St. Ovídio (Regimento de Infantaria 

18) e as instalações do Trem do Ouro ou então todos alojados nestas últimas, 

por ali já estar instalada uma forja e insistindo com a máxima urgência que se 

iniciassem as experiências com o carvão de Valongo.621 Terminava o ofício 

dando conta que Sebastião Correia de Sá, presidente da Junta do Arsenal do 

Porto, tinha recebido instruções para proceder aos pagamentos de todo o ferro 

e carvão necessários para a laboração do Arsenal e também para custear as 

deslocações dos três espingardeiros de volta a Lisboa. A 31 de Janeiro de 

1807, António de Araújo Azevedo comunicou ao Brigadeiro Luís de Oliveira 

Almeida e Osório, governador militar do Porto, que os três mestres iriam 

regressar ao Porto, para serem empregues na construção de máquinas cujos 

modelos teriam sido trazidos por eles da Alemanha.  

Segundo os planos do Governo e da direcção do Arsenal, os espingardeiros 

alemães teriam uma parte das instalações do Arsenal do Porto reservadas para 

o seu trabalho, embora tal como estava a acontecer em Lisboa, não se 

soubesse bem como adaptar os seus métodos de trabalho à realidade das 

oficinas nacionais. Sebastião Correia de Sá propôs que os mestres alemães, 

inicialmente, fossem pagos em moeda metálica no valor diário de 420 réis e 

que ficariam às ordens directas do Inspector do Arsenal Manuel Ribeiro de 

Araújo. Ainda em Fevereiro, noutro ofício da Corte e dirigido ao Brigadeiro Luís 

de Oliveira Almeida e Osório, foi ordenado, desta vez, que os espingardeiros 

alemães ficassem alojados em casas, abandonando-se a ideia de os instalar 

com as famílias nos recintos do Trem do Ouro.622 

 

 

 

 

 

 

                                                 
621Júnior, 1959:19. 
622Júnior, 1959:20. 
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15.4 – Tentativas de inovação tecnológica no Arsena l Real do Porto 

 

Tal como para o Arsenal Real do Exército em Lisboa, foi projectada a 

instalação de uma fábrica de armas na zona do Porto, e em 18 de Abril de 

1807, o Príncipe Regente fez enviar um ofício à Junta de Administração da 

Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, na época vedora da 

Fazenda Nacional, de onde constavam os Apontamentos para o 

estabelecimento da Fábrica de Espingardas, de que se cita uma passagem, 

recolhida por Bernardo Gabriel Cardoso Júnior, a partir de documentos cedidos 

pelo então Director da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do alto 

Douro, Engenheiro Pedro Inácio Álvares Ribeiro:623 

 

O Sitio, que se deve escolher, deverá ser saudável, e que tenha agoa bastante, para fazer 

mover em todas as Estaçoens do anno as Machinas de brocar e as de forjar as laminas para 

os canos de espingarda; reunindo também as condiçoens de ser junto de algum porto, ou rio 

navegável, para se diminuir a despeza dos transportes; e alem disso deverá preferirse aquelle 

aonde o carvão de madeira for mais barato, e em que não puder com facilidade extinguir a 

madeira de que elle deve ser feito, para o que deverão tomar medidas a respeito dos cortes. 

Da combinação de todas estas circunstâncias com as de ter carvão de pedra, e ferro por meio 

de transporte de agoa resultará a boa escolha da fábrica. 

Os fabricantes deverão estar reunidos em huma povoação junto das machinas de furar os 

canos, e forjar as laminas, e para cada um delles se deve construir uma casa, em que 

trabalhem e vivão: esta caza deverá ser térrea, na primeira de fora se fará uma forja, e em 

duas de dentro terão a sua família com uma pequena agoa furtada em que durmão. Para o 

estabelecimento das machinas de furar os canos, e para as de forjar as laminas se 

estabelecerão barracoens. 

Devendo entender-se que se deverá fugir o quanto possível da cosntrução edifícios 

dispendiosos, e que tanto para as cazas como para os outros estabelecimentos bastará fazer 

uso de madeiras ou tabiques, e enfim procurar que o estabelecimento não seja dispendioso em 

pedra e cal. 

A reunião dos fabricantes em huma só povoação, e pequena, convem muito, para que entre 

elles possa haver imolação para a facilidade dos seus trabalhos, e para poderem ser melhor 

vigiados. 

Como o preço de mão de obra depende muito do proeço dos comestíveis, deverá a Companhia 

fazer os arranjos convenientes para que os fabricantes os tenham sempre a preços constantes, 

o que he fácil fazendo as compras por junto no tempo das novidades, e vendendo-os todo o 

                                                 
623Júnior, 1959:20. 
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anno pello mesmo preço aos empregados da fábrica, e mandando vir também por junto 

aquelles géneros, que não são nacionaes. 

Ainda que pareça, esta dispozição obriga a Companhia a algum empate, os lucros, que elle 

tirará da venda das espingardas havidas a um preço constante, servirá para a indemnizar e a 

fábrica prosperará concerteza, que os Artífices terão um ganho constante. 

A Companhia deverá comprar todo o ferro e carvão de pedra, e de madeira, latão, aço, 

utensílios, etc, e os venderá sem lucro aos fabricantes, descontando-lhes depois o preço no 

valor das obras, que elles fizeram, e que deverão ser por empreitada unicamente. 

O preço das empreitadas deverá regular se pello preço dos géneros primos e pellos dos 

víveres, para o que deve ter presente os preços que se pagão em outras fábricas da Europa, e 

dos géneros primos nellas, e os dos víveres, de que se darão notas à Companhia, que depois 

os proporá aos Mestres, para fazerem as modificações que forem necessárias, fugindo o 

quanto possível de falar sobre este artigo com os mestres portuguezes, que não tem alguma 

do modo de trabalhar com as machinas, e por isso os preços que proporão, serão dois terços 

maiores do que convem. 

A Companhia deverá empregar géneros de primeira qualidade, por exemplo o ferro deverá 

caldear bem, nem ser rijo, nem podre, o latão deve ser o que na Alemanha se chama em Arco, 

o aço deve ser de differentes qualidades conforme as obras. 

Sobre estes artigos se darão instrucçoens. 

As armas fabricadas para ouzo do Exército deverão ser conforme os modellos que se devem 

dar do Arsenal, Calcular se há o preço, porque Sua Alteza as deve pagar, o qual será resultado 

da combinação dos géneros primos fornecidos pella Companhia dos Artistas, e do ganho 

destes pella sua mão de obra, a que se deve accrescentar o lucro sufficiente pello empate do 

dinheiro empregado nos géneros e obras  e na admnistração. 

Será livre à Companhia fabricar Armas de Caça, ou para negocio, depois de completar o 

número, que em cada anno deve fornecer ao Arsenal, o qual deve ser deverá ser arbitrado 

depois do primeiro anno, que a Fabrica trabalhar. 

Na direcção da Fábrica deve haver hum inspector, e hum Subinspector e hum guarda 

armazéns, que será também guardalivros, todos à escolha da Companhia que os deve pagar. 

Haverá também dois aprovadores das obras por conta da Companhia e dois officiaes de 

artilharia por conta do Estado, que todos farão a prova dos canos na forma, que se uza em 

outras partes, e os officiaes de artilharia assistirão sempre a ellas, e aprovarão ou regeitarão os 

que devem servir para o Exercito, assim como as Espingardas, que devem entrar no Arsenal. 

Todas as outras peças devem igualmente ser aprovadas pelos aprovadores e só pagas as que 

merecem aprovação. 

Os officiaes de Artilharia Aprovadores serão nomeados pelo Estado. 

Haverá na Fábrica huma Companhia de Veteranos, para conservar a boa ordem, e será paga 

pello Estado. 

As Machinas, que agora forem precizas far se hão Arsenal. 

O Estado assegurará a consignação para o pagamento das Armas, que receber. 
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Em 18 de Abril de 1807  

 

Com a 1ª Invasão Francesa e com as suas consequências a nível nacional, a 

ideia da construção da fábrica foi abandonada definitivamente, e em 1809 

restruturou-se o Arsenal Real do Porto, de forma a tentar responder às 

solicitações de todas as unidades acantonadas nas províncias militares do 

Norte.  

 

 

15.5 – Estruturas laborais do Arsenal do Porto 

 

O quadro mostra o mapa dos Trens das três províncias do Norte e Partido da 

Cidade do Porto – Porto, Viana, Chaves e Almeida, contendo praças 

fortificadas que cobriam a defesa da fronteira desde o Minho às Beiras, ficando 

o litoral coberto pelo Partido das Armas do Porto. Neste quadro está descrito o 

número de oficiais, sargentos, oficiais da Fazenda e outros funcionários dos 

respectivos trens e salários: 

 

Trens das Províncias do Norte e Partido da 

Cidade do Porto 

 

Oficiais e oficiais inferiores, 

oficiais da Fazenda e 

Mestres empregados nos 

respectivos Trens Porto Viana do 

Castelo 

Chaves Almeida 

Salários e 

soldos que 

vencem por 

mês 

Tenente Coronel com 

exercício de Sargento Mor 

da Praça / Director 

  1   

Sargentos Mores 

Directores 

1 1  1 114$000 

Capitães   1 1 40$000 

Primeiros Tenentes 1    15$000 

Segundos Tenentes 1 1 1 1 48$000 

Sargentos 1 1 1 1 28$800 

Escrivães 1 1 1 1 29$200 
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Fiéis 2 2 2 2 38$400 

Almoxarifes 1 1 1 1 27$200 

Chaveiros  1 1 1 15$600 

Apontadores  1 1 1 18$000 

Mestres carpinteiros  1  1 27$600 

Mestres torneiros e 

coronheiros 

 1  1 27$600 

Mestres espingardeiros  1  1 26$400 

Mestres Ferreiros  1  1 24$000 

Total num mês     479$800 

Total num ano 624     5757$600 

 

No caso dos mestres espingardeiros alemães  que estavam destacados no 

Arsenal Real do Porto, alguns tomaram a iniciativa de acompanhar a Corte do 

Príncipe Regente para o Brasil. Outros ficaram em Portugal, trabalhando nos 

Arsenais. Bernardo Júnior apresenta uma lista de Mestres Alemães que teriam 

trabalhado no Arsenal do Porto e os seus destinos após o início da Guerra 

Peninsular:625 

 

Benjamim Baer Mestre de forjar baionetas. Veio para Portugal com o primeiro 

contrato. Esteve em Lisboa, Porto e S. Paulo, onde vencia o salário 

de 600$000 réis por ano.  

Joahn Friederich Beth Oficial de baionetas. Esteve em Lisboa, Porto e Brasil, para onde foi 

em Abril de 1810. Tinha o vencimento de 220$000 Réis 

Francisco Matias Clos.  Veio com o primeiro contrato. Esteve no Porto, onde faleceu a 6 de 

Abril de 1807. A sua viúva, Maria Isabel, que dele teve três filhos: 

Francisco Cornélio, Ana Catarina e Maria Isabel, ficou a receber 

metade do salário do marido, 200$000 Réis 

José Matias Dumoulin Mestre forjador de canos. Casado com Doroteia de quem teve dois 

filhos: Fernando e Alberto. Foi para o Brasil, de onde regressou em 

20 de Outubro de 1822. 

Joahnn Konig Mestre desbastador de canos. Veio com o primeiro contrato. Foi para 

o Brasil onde vencia o salário de 600$000 Réis anuais. 

Anastacius Ludwig Veio com o primeiro contrato. Foi para o Brasil e faleceu no regresso 

                                                 
624 Nota do original: Como o Tenente Coronel que dirige o Trem de Chaves tem o exercício de Sargento Mor da mesma Praça não 
se faz aqui menção do seu soldo. O Almoxarife do Trem do Porto é também almoxarife do Castelo de S. João da Foz. O Almoxarife 
do Trem de Viana é também almoxarife do castelo da mesma vila. O Almoxarife do Castelo da Praça de Almeida serve também no 
trem da mesma Praça. Os Mestres do Trem de Viana têm salários arbitrários sem provisão. Os Mestres do Trem de Almeida servem 
com provisão da Junta dos Três Estados.Não são mencionados os Mestres do Trem de Chaves. 
625 Júnior, 1959:22. 
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a Lisboa. Deixou viúva Isabel. 

Joahnn Julius Lebeck Veio com o primeiro contrato. Foi para o Brasil em Fevereiro de 1810, 

falecendo em S. Paulo a 28 de Fevereiro de 1822. Era casado com 

Charlotte de quem teve dois filhos: Fernando e João. 

Joahnn Friederich Mestre polidor que veio para Portugal com o primeiro contrato, 

seguindo de imediato para o Porto. Casado com Maria Luísa, de 

quem teve cinco filhos: Tadeu Frederico, Matilde, Luísa, João 

Próspero Maria, Francisco Teodoro e Luís Francisco Nepomuceno. 
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Capítulo 16 – A acção do Arsenal do Porto a partir de 1809 

 

Um documento extremamente importante para a análise da produtividade do 

Arsenal do Porto é o Livro Particular do Rezumo das Ordens respectivas à 

Junta do Arsenal, Distribuição de Géneros a Diversos Depósitos, desde a 

Reorganização da Junta em 1809 até à sua extinção em 1812.626 

De acordo com as informações contidas neste livro, que são uma fonte 

essencial para a compreensão da importância das instalações de Lordelo do 

Ouro, o Arsenal do Porto distribuiu armamento, fardamento e equipamento a 

várias unidades, fortalezas e outras estruturas militares, neste espaço 

cronológico que vai do final da 2ª Invasão Francesa, em 1809, quando é 

reorganizado, até ao teatro de operações das tropas portuguesas em Espanha 

durante o ano de 1812, ano em que é extinto. É possível pelo índice do livro 

estabelecer várias listagens com as unidades e estruturas abrangidas pelo 

Arsenal do Porto, assim como os períodos em que receberam materiais e 

géneros, já que se encontram nestes documentos extensas e completas listas 

de entradas e saídas de materiais do Arsenal. Respeitando a ordem do índice, 

as primeiras unidades listadas são as dos Regimentos de Infantaria de Linha. 

As unidades de Infantaria de Linha abrangidas pelos serviços do Arsenal do 

Porto foram as seguintes, inserindo-se a localização no Livro e com a sua 

ordem original:627 

 

Regimentos de Infantaria (RI): Folha: Serviços pres tados pelo Arsenal 

RI Nº1 151 8 de Maio de 1809 a 28 de Março de 1810 

RI Nº3 155 10 de Janeiro de 1810 a 15 de Outubro de 1811 

RI Nº6 159 23 de Julho a 3 de Setembro de 1809 

RI Nº4 163 24 a 30 de Julho de 1809 

RI Nº8 165 22 de Fevereiro a 1 de Agosto de 1810 

RI Nº9 171 22 de Setembro de 1809 a 6 de Março de 1810 

RI Nº15 175 18 de Janeiro de 1810 a 16 de Dezembro de 1811 

RI Nº16 179 4 de Novembro de 1809 a 9 de Maio de 1810 

RI Nº18 183 8 de Junho a 29 de Dezembro de 1809 

RI Nº21 189 3 de Junho de 1809 a 13 de Abril de 1810 

                                                 
626ADP K21 2 34 Lv2. 
627ADP K21 2 34 Lv2-001. 
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RI Nº24 195 4 de Outubro de 1810 a 22 de Março de 1811 

Guarda Real de Polícia -Infª 203 25 de Setembro de 1809 a 6 de Dezembro de 1810 

RI Nº10 200 30 de Junho a 13 de Outubro de 1810 

RI Nº12 170 Sem datas registadas 

 

Como se pode constatar, não foram abrangidos todos os 24 Regimentos de 

Infantaria da orgânica do Exército Português, sendo que os que não foram 

contabilizados, os Regimentos de Infantaria 2, 5, 7, 11, 13, 14, 17, 19, 20628, 22 

e 23, que eram abastecidos pelo Arsenal Real do Exército, em Lisboa, e pelos 

Trens das Fortalezas e Praças do Sul. A nível da Cavalaria, o Arsenal do Porto 

era responsável pelas seguintes unidades: 

 

Regimentos de Cavalaria (RC) Folha: Serviços presta dos pelo Arsenal 

RC Nº 6 205 11 de Setembro de 1810 

RC Nº 9 207 18 de Julho de 1809 a 16 de Março de 1810 

RC Nº 10 210 5 de Julho de 1809 

RC Nº 11 211 2 de Novembro de 1809 

RC Nº 12 212 27 de Novembro de 1809 a 25 de Novembro de 

1811 

Guarda Real de Polícia-Cavª 219 11 de Setembro de 1809 a 6 de Dezembro de 1810 

 

Aqui também se pode constatar que foram os regimentos na Divisão do Norte 

que foram abastecidos por este Arsenal, ficando o de Lisboa a assegurar os 

materiais aos Regimentos de Cavalaria 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8, sendo que muitas 

das unidades de cavalaria do Exército, por falta de cavalos, ficaram a actuar 

como tropas apeadas na guarnição de fortalezas e praças de guerra. 

O livro refere uma lista de Diversos Corpos, que são representados por 

unidades regulares e por unidades de voluntários, como demonstra a seguinte 

tabela: 

 

 

 

 

 

                                                 
628Deslocado em Cádiz, Espanha, a partir de 1810. 
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Diversos Corpos Folha: Serviço prestados pelo Arsen al 

Corpo de Voluntários 322 25 de Março de 1810 a 15 de Fevereiro de 1812 

Corpo Académico 151 Sem data registada 

Corpo de Guias 328 2 de Abril de 1810 a 4 de Junho de 1811 

Corpo de Engenheiros 164 29 de Janeiro de 1810 

Corpos de Guarda da Cidade 

do Porto 

150 19 de Dezembro de 1809 a 19 de Agosto de 1810 

Leal Legião Lusitana 158 9 de Junho a 18 de Novembro de 1809 

 

Seguidamente eram enumerados os Batalhões de Caçadores, mais uma vez 

permitindo distinguir as unidades de tropas ligeiras, integradas nas Milícias, e 

depois os Batalhões regulares do Exército, criados em 1809. Note-se que as 

unidades de Caçadores 10, 11 e 12, formadas em 1811 e resultantes da 

dissolução da Leal Legião Lusitana, foram uniformizadas, equipadas e armadas 

a partir do Arsenal do Porto, até 1812, passando as suas reservas para o Forte 

da Cruz de Pedra, em Lisboa : 

 

Batalhões de Caçadores 

(BCÇ): 

Folha: Serviço prestados pelo Arsenal 

BCÇ da Bella União 330 9 de Fevereiro de 1811 

BCÇ das Milícias do Porto 331 6 de Fevereiro de 1810 a 6 de Novembro de 1811 

BCÇ dos Granadeiros de 

Milícias do Porto 

337 24 de Maio de 1809 a 6 de Julho de 1810 

BCÇ Nº1 336 31 de Julho de 1809 

BCÇ Nº4 340 26 de Setembro de 1810 

BCÇ Nº10 341 5 de Julho de 1811 a 24 de Janeiro de 1812 

BCÇ Nº11 345 1 de Julho de 1811 a 24 de Janeiro de 1812 

BCÇ Nº12 354 22 de Novembro de 1811 a 24 de Janeiro de 1812 

Batt. Granadºs 1 e 13629 146 28 de Maio a 27 de Junho de 1809 

 

Uma das principais funções do Arsenal do Porto foi o apoio logístico aos 

Regimentos de Milícias do Norte de Portugal, actuando no Entre Minho e 

Vouga e em Trás-os–Montes. De acordo com a tabela, a responsabilidade do 

Arsenal abrangia os seguintes regimentos:630 

                                                 
629Como no original. 
630ADP K21 2 34 Lv2-001-003. 
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Regimentos de Milícias (RM) Folha: Serviços prestad os pelo Arsenal 

Porto 225 14 de Agosto de 1809 a 2 de Julho de 1811 

Penafiel 235 9 de Setembro de 1809 a 7 ed Outubro de 1811 

Vila da Feira 245 29 de Setembro de 1809 a 29 de Outubro de 1811 

Oliveira de Azeméis 257 31 de Agosto de 1809 a 31 de Janeiro de 1812 

Aveiro 267 22 de Janeiro de 1810 a 3 de Agosto de 1811 

Coimbra 275 19 de Setembro de 1809 a 3 de Julho de 1811 

Vila Real 283 22 de Março de 1810 a 1 de Julho de 1811 

Chaves 285 22 de Março de 1810 a 11 de Março de 1811 

Moncorvo 287 27 de Abril a 15 de Maio de 1810 

Lamego 289 13 de Abril a 18 de Dezembro de 1810 

Miranda 293 15 de Abril de 1810 a 22 de Agosto de 1811 

Figueira da Foz 295 3 de Setembro de 1809 a 24 de Dezembro de 1810 

Bragança 300 13 de Maio de 1810 a 24 de Abril de 1811 

Maia 303 11 de Setembro de 1809 a 27 de Junho de 1811 

Barca 311 9 de Fevereiro a 4 de Maio de 1811 

Arcos 312 9 de Fevereiro de 1811 

Basto 313 5 de Outubro de 1809 a 24 de Março de 1811 

Viana 315 24 de Julho a 12 de Setembro de 1810 

Braga 316 22 de Fevereiro a 6 de Julho de 1811 

Vila do Conde 318 16 de Maio a 7 de Junho de 1811 

Barcelos 321 9 de Agosto de 1811 

Guimarães 383 Sem data registada 

 

O Arsenal do Porto também forneceu materiais ao Quartel-General do Exército, 

no Porto e para as Fortalezas da Cidade e arredores, conforme se pode 

demonstrar: 631 

 

Quartéis Generais e 

Fortalezas 

Folha: Serviços prestados pelo Arsenal 

Quartel General no Porto 379 21 de Janeiro de 1810 a 20 de Agosto de 1811 

Fortaleza de S. João da Foz 353 19 de Setembro a 17 de Novembro de 1809 

Fortaleza de Matozinhos 357 11 de Setembro de 1809 a 3 de Janeiro de 1810 

Fortaleza do Queijo 361 14 de Setembro a 17 de Dezembro de 1809 

Vila do Conde 365 24 de Agosto de 1809 a 22 de Março de 1810 

 

                                                 
631Quartel de Stº Ovídio. 
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Os depósitos, sobretudo os criados com a reestruturação levada a cabo pelo 

Marechal Beresford, eram importantes pontos de apoio logístico nas linhas de 

abastecimento, ligando-se directamente com os comissariados e também como 

áreas de instrução e preparação de contingentes de recrutas para as unidades 

de primeira linha, o que implicava que lhes fosse fornecido com regularidade 

armamento, fardamento e equipamento. Neste documento são referidos cinco 

depósitos, situados no Norte e que apoiavam as unidades em operações até 

território Espanhol. Assim, temos as seguintes estruturas: 632 

 

Depósitos: Folha: Serviços prestados pelo Arsenal 

Depósito de Valença (Fortaleza) 384 12 de Janeiro a 21 de Agosto de 1810 

Depósito em Guimarães 134 5 a 24 de Abril de 1810 

Depósito de recrutas no Porto 389 9 de Fevereiro de 1810 a 5 de Julho de 1811 

Depósito do General Silveira 386 10 de Maio de 1810 a 31 de Abril de 1811 

Depósito em Penaguião 135 22 de Setembro de 1811 

Depósito de Cavalaria em 

Aveiro 

132 16 de Abril de 1810 

Depósito de Cavalaria em 

Chaves 

132 16 de Abril de 1810 

Depósito de Recrutas em Viana 133 17 de Maio de 1810 

Depósito das Brigadas de 

Infantaria 3 e 15 em Lamego 

133 31 de Março de 1810 

 

As unidades de Artilharia neste documento foram enumeradas numa lista geral 

em que se faz menção a muitos outros factores como a distribuição dos 

armamentos e das pólvoras. Antes dessa lista e na ordem do índice surgem as 

baterias de artilharia ainda existentes na Cidade do Porto depois da ocupação 

de Soult, entre 29 de Março e 12 de Maio de 1809: 

 

Baterias da Cidade do Porto Folha: Serviços prestad os pelo Arsenal 

Bateria do Paço Episcopal 367 4 de Setembro de 1910 a 31 de Janeiro de 1811 

Bateria na Arrábida 368 4 de Setembro de 1810 a 20 de Janeiro de 1811 

Bateria na Victória 369 23 de Setembro de 1810 a 22 de Janeiro de 1811 

Bateria em Santa Catarina 374 11 de Setembro de 1810 a 22 de Fevereiro de 

1811 

                                                 
632ADP K21 2 34 Lv2-004. 
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Bateria no Seminário 375 24 de Setembro de 1810 a 15 de Maio de 1811 

Bateria no Postigo do Sol 372 4 de Setembro de 1810 a 22 de Fevereiro de 1811 

 

A Artilharia é referida em pontos dispersos do índice, contudo optamos, pela 

sua especificidade, em agrupar as suas referências numa só tabela: 

 

Unidades de Artilharia Folha: Tempo de serviço pres tado pelo Arsenal 

Regimento de Artilharia Nº 1 146 28 de Maio de 1809 

Regimento de Artilharia Nº 4 426 20 de Agosto de 1809 a 1 de Outubro de 1810 

Brigada de Artilharia633 Nº4 

destacada no Porto 

395 21 de Junho de 1809 a 7 de Setembro de 1811 

Brigada de Artilharia 

comandada por Luís Pinto de 

Souza Cosett 

429 6 de Agosto de 1810 a 17 de Janeiro de 1811 

 

Muito do restante trabalho desenvolvido pelo Arsenal do Porto é demonstrado 

na seguinte tabela: 

 

Trabalho prestado. Folha: Serviços prestados pelo A rsenal 

Cartuchame de Artilharia 

remetido ao Arsenal real do 

Porto 

385 2 de Maio a 20 de Agosto de 1810 

Pólvora distribuída às 

Ordenanças 

136 18 de Maio de 1810 a 4 de Setembro de 1811 

Armamento distribuído às 

Ordenanças 

131 2 de Julho a 30 de Agosto de 1810 

Companhia fixa de S. João da 

Foz634 

143 29 de Junho a 13 de Outubro de 1809 

Quartel de Stº Ovídeo 144 19 de Dezembro de 1809 

Câmara do Porto 145 24 de Maio de 1810 

Marinha Britânica 147 19 de Maio a 17 de Junho de 1809 

Bagagens do Marechal 

Beresford 

147 19 de Maio de 1809 a 18 de Janeiro de 1810 

Hospital Militar 148 14 a 27 de Junho de 1809 

Diogo Thomas Dumblebum635 430 21 de Setembro a 21 de Outubro de 1810 

                                                 
633Neste contexto deve-se entender Brigada como uma única bateria de Artilharia. 
634Guarnição do Castelo de S. João da Foz. 
635Comandante da Brigada de Artilharia nº 4 em 21 de Janeiro de 1810 e a quem foi entregue pólvora, tendo por isso de ficar 
nominalmente registado: ADP K21 2 34 Lv2-186. 
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Jacinto Luís Coelho636 432 11 de Setembro de 1810 a 24 de Setembro de 

1811 

Magalhães de Vasconcelos637 437 1 a 27 de Maio de 1811 

Manuel Luíz Teixeira638 438 24 de Setembro de 1810 a 1 de Julho de 1811 

 

O Arsenal do Porto, sofreu com a ocupação Francesa, em que teve de prover, 

assim como o resto da cidade, às necessidades das tropas de Soult. Já com a 

presença das tropas de Wellington na cidade, era necessário dar apoio 

logístico às unidades que iriam perseguir Soult até à fronteira com Espanha e 

às que ficariam a guarnecer o Norte de Portugal. Assim, o Arsenal foi 

reorganizado em 2 de Junho de 1809, logo após a saída de Soult a 12 de Maio 

de 1809, mediante a Provisão da Junta do Arsenal da mesma data, embora o 

documento não esclareça que tipo de reorganização foi levada a cabo.639 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
636Comandante da Brigada de Artilharia nº 4, em 11 de Novembro de 1810, que estava estacionada em Trás-os-Montes. Recebeu 
nominalmente material de guerra: ADP K21 2 34 Lv2-187. 
637Comandante da Brigada de Artilharia nº 4, em 1 de Maio de 1811, que estava estacionada no Minho. Recebeu nominalmente 
material de guerra: ADP K21 2 34 Lv2-189. 
638Comandante da Brigada de Artilharia nº 4, em 24 de Junho de 1810, possivelmente no Porto. Recebeu nominalmente material de 
guerra: ADP K21 2 34 Lv2-190. 
639ADP K21 2 34 Lv2-007. 
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Capítulo 17 – O quotidiano de guerra do Arsenal Rea l do Porto 

 

O retomar da actividade do Arsenal do Porto, dá-se a 13 de Julho de 1809, 

proposta mediante Aviso Régio do Príncipe Regente, que fazia saber ao 

Presidente e aos Deputados da Junta deste Arsenal que havia sido tida em 

atenção a representação que estes haviam feito à Regência a 7 de Julho. 

Assim era ordenado à Junta que satisfizessem as provisões e requerimentos 

feitos pelo Tenente General encarregado do Governo das Armas do Partido do 

Porto.640 Tendo em conta que se iniciava, então, o processo de reorganização 

do Exército Português, ficaria o Arsenal do Porto responsável por fornecer os 

materiais de guerra necessários às unidades das províncias do Norte, para 

além do Partido do Porto. Os materiais de guerra poderiam provir de três fontes 

principais, que eram os fornecimentos provenientes do Arsenal Real do 

Exército em Lisboa, as importações que viessem directamente de Inglaterra ou 

os artigos fabricados localmente. Era importante o papel do Arsenal do Porto 

enquanto unidade industrial na cidade e pela mobilização que efectuaria em 

outras unidades, que poderiam ser contratadas para o fabrico de fardamentos e 

acessórios de uniformes. A manutenção do armamento ligeiro e da artilharia 

era extremamente importante para o estado operacional das unidades das 

brigadas Anglo-Lusas em formação sob o comando do Marechal Beresford e 

do Secretário dos Negócios da Guerra, D. Miguel Pereira Forjaz. 

 O crescendo da actividade do Arsenal do Porto é visível através da série de 

Avisos Régios, Ordens do Dia ou ordens dos Estados-Maiores das Brigadas 

que são emitidos com instruções para o provimento das unidades. Como 

exemplo podemos referir os documentos de 14 de Agosto de 1809, em que o 

Brigadeiro Trant escrevia para a Junta do Arsenal sobre a necessidade de 

aprontar o necessário para equipar o Regimento de Infantaria Nº 6 e também 

concluir o mesmo processo com o Regimento de Infantaria 18, ambos com 

sede na Cidade do Porto.641 Noutro documento, também do Brigadeiro 

Nicholas Trant, Governador das Armas do Porto, e datado de 13 de Junho de 

1810, era ordenado ao Inspector da Junta do Arsenal que entregasse aos 

                                                 
640ADP K21 2 34 Lv2-008. 
641ADP K21 2 34 Lv2-011. 
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comandantes dos regimentos de milícias presentes na cidade, todos os artigos 

que requisitassem ao Arsenal do Porto.642 

 

 

17.1 – A restruturação de 1809 e o esforço na reorg anização do Exército 

 

A partir da reorganização de Junho de 1809 sucedem-se as provisões e aos 

avisos régios com instruções para as solicitações feitas ao Arsenal do Porto. A 

5 de Junho desse ano, era ordenado que toda a pólvora, possívelmente da 

zona Norte, e que necessitasse de benefício, ou seja, de ser remisturada com 

os respectivos componentes para lhe aumentar a efectividade, fosse enviada 

para o Arsenal do Porto. A 6 de Junho o Arsenal receberia um carregamento 

de madeira de nogueira, apta para o fabrico de coronhas e reparos de 

artilharia. Ainda nesse mês o Arsenal deveria receber, proveniente de 

Guimarães, 3 peças de artilharia de calibre 3 e alguns carros manchegos. A 27 

de Junho o Arsenal iria receber mais madeira de nogueira e um carregamento 

de coronhas de espingarda, o que se repete a 1 de Julho. Em 13 e 14 de Julho 

a direcção do Arsenal era informada de que navios de transporte ingleses e 

portugueses viriam atracar ao Porto para descarregarem munições que 

deveriam ser transportadas de imediato para os armazéns do Arsenal, sendo 

que era necessário nomear um Comissário para se responsabilizar pela 

descarga e acondicionamento deste material, já que uma parte deveria seguir 

para o Peso da Régua e para Lamego.643 A 15 de Julho a provisão da Junta do 

Arsenal determinava que o Corregedor da comarca do Porto deveria nomear 

um Comissário para supervisionar a coluna de transporte de material de guerra 

que iria sair do Arsenal para a Praça de Almeida.  

A chegada de munições inglesas, transportadas para o Porto por um navio 

português, o hiate S. Martinho da Nazaré, é referida na provisão de 18 de 

Julho, sendo que estas munições deveriam ser divididas em lotes que iriam 

ficar armazenados no Arsenal e os que teriam como destino imediato as 

unidades do exército.  

                                                 
642ADP K21 2 34 Lv2-011. 
643ADP K21 2 34 Lv2-011/012. 
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O Arsenal, no ano de 1808, havia recebido vários donativos de habitantes da 

Cidade do Porto, no sentido de auxiliar materialmente as tropas, e a 20 de 

Julho, era publicada uma provisão que ordenava que fosse feito um inventário 

claro de tudo o que fora entregue no Arsenal, nesse contexto. Este dado é 

importante por mostrar que a solidariedade dos civis para com as tropas 

existia, embora que este documento não enumere o tipo de artigos entregues 

no Arsenal. 

A prova de que o Arsenal do Porto estava encarregue dos fardamentos da sua 

área de circunscrição é esta provisão de 31 de Julho, em que o Governo das 

Armas da Cidade do Porto mandava o Arsenal proceder ao tingimento dos 

panos e à aquisição dos restantes materiais para completar os uniformes 

destinados ao Regimento de Infantaria Nº6.644 

No mês de Agosto, logo no dia 2, uma provisão da Junta do Arsenal 

determinava que se mandassem fazer barretinas para as unidades de linha e 

finalizar chapéus, que se deviam destinar aos regimentos de milícias e às 

brigadas de ordenanças. O Arsenal era responsável por este tipo de fabrico de 

materiais, o que não implicava que o fizesse nas suas instalações, já que da 

documentação do Arquivo Histórico Militar constam referências ao fabrico de 

barretinas em S. João da Madeira, local com forte tradição nas indústrias 

chapeleiras. De notar que neste período ainda se estariam a usar as barretinas 

portuguesas do modelo de 1806, que eram de fabrico algo complexo, e 

certamente dispendiosas, dados os materiais que usava e o seu formato. Estas 

barretinas começaram a ser substituídas em inícios de 1810 pelos modelos 

cilíndricos do modelo inglês, muito mais simples de serem feitos. Estes 

modelos, conhecidos como StovePipe, foram primeiramente importados e 

posteriormente fabricados em versão portuguesa, com reforços de couro nos 

tampos e orlas do cilindro. Ainda em Agosto, a 11, o Governador das Armas 

manda seguir para Almeida novo carregamento de material de guerra, 

proveniente do Arsenal do Porto e a 14 era publicada outra provisão, que 

determinava que se preparassem os Regimentos de Infantaria 6, 9 e 18, 

significando que o Arsenal teria que finalizar o processo de fornecimento de 

fardamento, equipamento e muito provavelmente o de armamento.645 

                                                 
644ADP K21 2 34 Lv2-012. 
645ADP K21 2 34 Lv2-012. 
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A 18 de Agosto, ordenava-se ao Arsenal que se fornecessem fardamentos às 

tropas da sua circunscrição, mas que as despesas seriam asseguradas pela 

Tesouraria geral das Tropas, o que significava que a Junta do Arsenal passaria 

a receber verbas para a confecção dos uniformes e deixaria de pôr em 

adiantamento esses valores. No mês seguinte, a 2 de Setembro, uma nova 

provisão pedia um relatório preciso de toda a pólvora entrada e saída do 

Arsenal do Porto, até essa data, assim como a enumeração dos valores 

relativos a esta despesa e que haviam sido depositados no cofre da Junta da 

Fazenda do referido arsenal. Este tipo de relatórios eram fundamentais para a 

gestão global do fabrico ou importação de pólvora para o Exército, sendo 

necessário saber-se com regularidade os gastos de pólvora na confecção dos 

cartuchos de armas ligeiras e das cargas de artilharia que deveriam ser 

enviados para os depósitos e reservas das brigadas, de forma a completarem-

se as dotações individuais dos soldados e as reservas regimentais. Não 

podendo os arsenais assegurar a totalidade deste processo, ter-se-ia que 

importar as munições já feitas ou enviar a pólvora e as munições separadas 

para se carregarem os cartuchos nas unidades ou locais de acantonamento. 

Assim pode-se perceber a complexidade de manter o conhecimento 

centralizado das reservas de pólvora, para se saber o que se conseguia 

fabricar internamente e o que era necessário adquirir à Inglaterra, o nosso 

fornecedor principal. 

As nomeações dos funcionários do Arsenal do Porto eram feitas por provisão 

da Regência, o que era feito também no Arsenal Real do Exército em Lisboa e 

de acordo com os regulamentos que já vinham de 1802. Assim a 4 de 

Setembro de 1809 era nomeado para as oficinas de obra branca do Arsenal do 

Porto o Mestre Carpinteiro José de Sousa, com um salário de 100 Réis.646 

A 11 de Setembro, a Junta do Arsenal do Porto dava ordens de distribuir aos 

Regimentos de Cavalaria (não indicando quais) as meias compridas que 

estavam nos seus armazéns e as meias já distribuídas aos Regimentos de 

Infantaria que seriam pagas pela Tesouraria geral das Tropas e não pelas 

caixas regimentais. 647  O fornecimento de vestuário continuava a ser uma parte 

importante do trabalho do Arsenal, tal como o mostram as ordens do 

                                                 
646ADP K21 2 34 Lv2-013. 
647Para uso com botas de montar. 
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Governador das Armas do Partido do Porto para que se terminassem os 

capotes de pano azul ferrete e de pano de Saragoça,648 para serem enviados 

às unidades.649 

A 14 de Setembro de 1809, era ordenado à Junta do Arsenal do Porto que 

reunisse a maior quantidade de linho possível, para se remetida para destino a 

designar. De notar que desde a sua organização como Arsenal em 1802, a sua 

Junta ficara responsável pela gestão do linho adquirido para uso militar, 

destinado ao fabrico de camisas e outros tipos de vestuário complementares 

aos uniformes, que usavam principalmente as lãs, provenientes das Beiras e 

do Alentejo e importadas, sobretudo, da Inglaterra. Na mesma provisão era 

ordenado o fabrico de 1000 martelinhos de espingarda e 1000 sacatrapos, 

podendo ser executada essa tarefa em armeiros de Braga ou do Porto, o que 

deixa claro que o Arsenal do Porto poderia fazer encomendas a oficinas de 

fora, para complementar o trabalho nas suas oficinas.650 

O Governador das Armas do Partido do Porto, determinava, em 16 de 

Setembro, que a fundição de ferro da Companhia Geral do Alto Douro 

assumisse o fabrico das balas destinadas às cargas de lanterneta para 

artilharia, complementando o Arsenal no fabrico de munições. 

Em 25 de Setembro, um ofício da Junta do Arsenal dava seguimento a uma 

ordem do Governo das Armas para o fabrico de 25 caldeiras e 20 candeias 

para serem fornecidas ao Regimento de Infantaria Nº1 e ainda era publicada 

uma ordem para que seguissem para Coimbra três espingardeiros do Arsenal, 

para trabalharem do depósito situado naquela cidade.651 

Em Outubro de 1809 foram feitas várias solicitações ao Arsenal do Porto, 

sobretudo relativas a encomendas já feitas anteriormente, como por exemplo a 

provisão de dia 9, em que se recomendava que se começassem a aprontar as 

remessas pedidas de panos de linho, barretinas, martelinhos e sacatrapos, 

ordenadas entre Agosto e Setembro anteriores. No dia 13, informava-se o 

Arsenal de que as barretinas estavam aprovadas, assim como os seus preços, 

devendo-se concretizar a encomenda o mais rápido possível. Isto pode denotar 

que as barretinas estariam a ser feitas fora das oficinas do Arsenal, carecendo 

                                                 
648Estes para serem entregues aos batalhões de Caçadores. 
649ADP K21 2 34 Lv2-013. 
650ADP K21 2 34 Lv2-014. 
651ADP K21 2 34 Lv2-014. 
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os produtos de aprovação final da Junta do Arsenal. Assim será possível que 

as oficinas de chapelaria da cidade do Porto, ou fora, como poderia ser o caso 

das de S. João da Madeira, estariam a trabalhar para o Arsenal do Porto. 

A 24 de Outubro, a Junta do Arsenal do Porto recebia uma determinação do 

Marechal Beresford para que lhe fosse enviada uma relação completa de todas 

as munições de guerra, armamento, fardamento e equipamentos existentes no 

Arsenal e seus armazéns no Porto, o que era um procedimento importante, 

para, como já referido, manter uma informação actualizada das existências de 

material de guerra nos arsenais, trens e depósitos em território nacional, tanto 

mais que o Marechal Beresford estava em pleno processo de reestruturação do 

Exército e necessitava de ter uma visão exacta do que os arsenais eram 

capazes de produzir, em função do que estava planeado para o Exército 

Português e aquilo que seria necessário importar do exterior, o que não estava 

isento de problemas, já que Beresford chega a recusar materiais vindos de 

Inglaterra por serem de má qualidade e por estarem mal feitos, como foi o caso 

de fardamentos de cores e tamanhos que não correspondiam ao que havia 

sido pedido.652 

Em 6 de Novembro de 1809, eram mandadas inspeccionar as armas, munições 

e demais material de artilharia que estavam dispersas pela Província do Minho 

e que deveriam ser posteriormente recolhidas ao arsenal do Porto.653 Um mês 

mais tarde era ordenado à Junta do Arsenal que providenciasse as entregas de 

ferramentas aos Regimentos de Infantaria nº 1, 16 e 21, ferramentas essas que 

possivelmente se destinariam aos espingardeiros e coronheiros regimentais. A 

7 de Dezembro, uma provisão da Junta do Arsenal decidia que se remetesse à 

Regência o produto da venda da pólvora e que a partir desta data, este 

procedimento seria mensal, centralizando os lucros daquele produto, tendo em 

conta que os arsenais teriam permissão para comercializar pólvora para uso 

em armas de caça e mesmo para armamento distribuído às ordenanças. Cerca 

de uma semana mais tarde, no dia 13, outra provisão participava que haviam 

sido remetidas 200 clavinas e 60 pistolas aos Regimentos de Cavalaria 9 e 18, 
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mas neste caso não estava especificado se os modelos eram portugueses ou 

de importação inglesa.654 

 

 

17.2 – O Arsenal do Porto até à Batalha do Buçaco 

 

Em 5 de Janeiro de 1810, uma provisão resultante de uma solicitação do 

Governador das Armas, Nicholas Trant, ordenava à Junta do Arsenal que 

adquirissem panos azuis para fardas e que se deveriam distribuir às unidades, 

o que pressupõe que os uniformes iriam ser confeccionados localmente e não 

nas oficinas de alfaiataria do Arsenal. Dois dias mais tarde era requisitado ao 

fabricante Francisco José da Silva o fornecimento de barretinas, que ainda 

deveriam ser do modelo de 1806.655 Em 13 desse mês era mandado suspender 

o fornecimento de papel (para cartuchos) aos regimentos de linha e aos 

regimentos de milícias, tarefa que, segundo o documento, iria ser assumida 

pela Tesouraria geral das Tropas. A 5 e 6 de Fevereiro de 1810, a Junta do 

Arsenal era informada pela Regência que haviam sido recebidas remessas de 

2059 pares de sapatos e material destinado à cavalaria e era instruída para dar 

provimento às requisições do Governador Militar de Trás os Montes, enviando 

para Chaves armas, correames e outros materiais não especificados, e daí 

seriam distribuídos às unidades ali acantonadas.656 

Em 14 de Fevereiro, a Regência confirmava, por provisão, ao Arsenal, outra 

remessa de material, consistindo em 6000 cobertores de papa657 e 6000 

casacões de pano, embora não seja esclarecido qual o destino destes artigos. 

A 22 deste mês, o Arsenal deveria receber 1918 barretinas, que deveriam fazer 

parte da encomenda acordada com o fabricante Francisco José da Silva, a 7 

de Janeiro. O mês de Março abria com ordens dadas ao Arsenal para adquirir 

toda a madeira de nogueira que pudesse e que confirmava a remessa já 

enviada. Como já referido, a madeira de nogueira era necessária para o fabrico 

de coronhas para armas ligeiras e para os reparos de peças de artilharia e 
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constituía uma reserva fundamental para a operacionalidade do material de 

guerra que era enviado ao Arsenal do Porto para reparações.658 

Em 16 de Março de 1810, era publicada uma provisão da Regência, em que 

eram louvados os esforços do Arsenal do Porto e da sua Junta no sentido de 

se fabricarem frascos,659 caldeiras, marmitas e correames para posterior 

distribuição às tropas e a 20 era solicitado que se enviassem para os 

comissariados o maior número de barretinas que estivessem disponíveis. Há 

que ter em conta que os regimentos e batalhões do Exército estavam já 

integrados nos programas de reestruturação do Marechal Beresford, embora se 

verificassem ainda vários problemas de ordem logística e com o rearmamento 

das tropas. As questões levantadas com o fardamento eram bastantes e 

complexas, pois as quantidades destes materiais fabricadas nos Arsenais de 

Lisboa e Porto não eram suficientes por algumas razões já referidas neste 

trabalho e que se prendiam com a própria incapacidade das fábricas de fiação 

e têxteis, por estarem numa profunda crise, estando muitas estruturas 

produtivas encerradas devido à passagem das tropas francesas, inactivas por 

falta de matérias-primas e porque muitos dos seus trabalhadores estavam 

ausentes ou mobilizados para o serviço nos regimentos de milícias. Nestas 

provisões Régias enviadas à Junta do Arsenal do Porto, verificamos a 

premência e pressão sobre esta estrutura, que por sua vez tinha que recorrer a 

subcontratações para poder corresponder minimamente às requisições que lhe 

chegavam por diversas vias. Por outro lado, cabia por vezes à Junta do Arsenal 

a responsabilidade de apresentar relatórios das contas, movimentos de cofres 

e livros de contabilidade de outras estruturas, como sucede a 22 de Março, em 

que uma provisão da Junta do Arsenal solicitava à contadoria que analisasse o 

estado de cofres, livros e documentos que estariam perdidos ou 

desorganizados no Convento da Serra do Pilar, desde a entrada das tropas 

francesas no Porto, a 29 de Março de 1809.660 Na retirada das tropas 

portuguesas para o Sul do Douro, escoltando o Bispo do Porto, a primeira 

passagem teria sido na Serra do Pilar, onde estava uma bateria de artilharia 

pesada que deveria cobrir a retirada. Uma das coisas transportadas na retirada 

teriam sido os cofres com o dinheiro das tropas e documentos de valor militar, 
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que não deveria cair nas mãos dos franceses, documentos esses dos quais 

haveriam papéis relativos ao Arsenal do Porto, ao qual era agora ordenado 

verificar a sua existência e estado. Ainda no dia 22 de Março, a Junta do 

Arsenal era informada da chegada de uma remessa de material de guerra a 

bordo do navio Nossa Senhora do Monte do Carmo. A chegada de mais 

material ao Arsenal também se verificou a 28 desse mês, com a ordem de 

descarga de um lote de barretinas, que se deveria juntar a um lote de 

fardamento, que quando estivesse pronto, deveria ser enviado para o 

Regimento de Infantaria 8. No mesmo dia se dava conta que a Junta não tinha 

verbas para a aquisição de géneros e matérias-primas necessárias para os 

trabalhos a serem executados no Arsenal, o que provocava atrasos 

consideráveis na satisfação das requisições enviadas tanto pela via do 

Marechal Beresford, como da Regência, através de D. Miguel Pereira Forjaz. 

Por outro lado, apesar da Junta do Arsenal se queixar dessa falta de verbas, a 

Regência pressionava-a em várias questões, como a 29 de Março, em que 

relembrava à Junta que deveria enviar as verbas resultantes da venda da 

pólvora e que tal teria que ser feito mensalmente. Não seria despropositado 

supor, embora a documentação não o prove, que estas verbas da venda da  

pólvora estariam a subsidiar a aquisição de géneros para o Arsenal e só seriam 

repostas quando a Tesouraria geral do Exército ou o Erário Régio enviassem 

os fundos necessários ao funcionamento do arsenal.661 

Em 6 de Abril de 1810, o Arsenal receberia 6000 capotes ingleses, que 

chegaram ao Porto vindos no hiate de carga Anjo, não esclarecendo qual o 

porto de origem do navio, se viria de Lisboa ou de Inglaterra. No entanto, é 

importante aferir as importantes quantidades de material que chegavam ao 

Arsenal do Porto, para a sua posterior distribuição aos serviços de 

comissariado e intendência das tropas em campanha.662 A 7 de Abril, o Arsenal 

informava do embarque de um primeiro carregamento de 300 resmas de papel 

para cartuchos, a que se seguiriam outros, não se especificando o destino 

desta carga. Ainda no mês de Abril, uma provisão da Junta, de 11 de Abril, 

pedia uma relação de todo o material de guerra do Arsenal, no que respeitava 

a armamento e fardamento, distribuídos às unidades. Nesta relação deveriam 

                                                 
661ADP K21 2 34 Lv2-019. 
662ADP K21 2 34 Lv2-020. 



 360

constar, também, os nomes das unidades para onde fora o material, num 

período de 12 de Maio de 1809 a Março de 1810. Ainda no mesmo dia, 

igualmente por provisão da Regência, era nomeado Comissário do Arsenal 

António José Pereira, recebendo o salário pela sua Tesouraria.  

O fabrico próprio ou contratado de pequenos artigos, como botões, era 

importante para o fabrico de fardamentos, embora se chegassem a importar 

botões ingleses para os uniformes e as fardas importadas completas já traziam 

os botões postos. No Arsenal do Porto ter-se-iam fabricado estes artigos, já 

que a 13 de Abril, este havia remetido para destino não esclarecido 235 grosas 

de botões.663 

 A documentação demonstra que o comando do Exército Português, na pessoa 

do Marechal Beresford, exercia uma pressão constante sobre o Arsenal do 

Porto e que este tardava em responder a solicitações e ordens explícitas dessa 

proveniência. Várias provisões do Quartel-General do Exército (QG) haviam 

sido feitas à Junta do Arsenal do Porto, ordenando a prestação de contas dos 

fornecimentos de material de guerra aos Corpos e as respectivas relações ou 

listas. Pela provisão do QG do Exército de 21 de Abril de 1810, é demonstrado 

que a Junta não respondia com celeridade aos pedidos de relações de 

materiais saídos, já que era exigido que se satisfizessem os ofícios enviados 

pelo Assistente do Quartel-General do Exército, relativos a esses movimentos 

de géneros e materiais, assim como se exigia o rápido envio das listas 

correspondentes.664 Em 28 de Abril, o Arsenal do Porto, seguindo ordens do 

Quartel-General do Exército, formalizava o envio de armamento para os 

Corpos sob o comando do Coronel Trant e do General Sepúlveda, do qual 

deveriam ser feitas relações para se enviarem ao Marechal Beresford. O 

documento não especificava quais as quantidades nem tipos de armas a serem 

expedidas e se eram de origem nacional ou estrangeira. Ainda no mesmo dia, 

era ordenado ao Arsenal, por provisão da Junta do Arsenal que, de acordo com 

o que já havia sido pedido em 7 de Dezembro de 1809 e 29 de Março de 1810, 

enviasse o produto das remessas da venda da pólvora, e lembrando que este 

era um procedimento a ter mensalmente. Verificamos que esta última provisão, 
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tal como a de 21 de Abril, também tinha como objectivo pressionar o Arsenal a 

cumprir determinações superiores relativas à gestão da Junta.665 

Algo que aparece nos resumos das provisões dirigidas ao Arsenal é a 

referência dos donativos voluntários de material de guerra ou dinheiro para o 

esforço de guerra, o que é patente na provisão de 12 de Maio de 1810, em que 

era referido o donativo de mochilas para o Exército e que teriam dado entrada 

no Arsenal, assim como a contribuição monetária dos moradores de Barcelos, 

imediatamente encaminhada para a Tesouraria geral do Exército.666 Em 14 do 

mesmo mês, uma provisão ordenava ao Arsenal do Porto que remetesse, 

possivelmente de acordo com determinações anteriores, materiais já pedidos 

meses antes tais como as madeiras de nogueira, panos de linho e enviasse, 

urgentemente, no primeiro navio de carga, mais 300 resmas de papel para 

cartuchos, que se seguiram às enviadas a 7 de Abril. Embora a provisão não 

esclareça o destino destas cargas, que pela sua natureza, se destinariam ao 

Arsenal Real do Exército, em Lisboa, a madeira de nogueira para as oficinas de 

carpintaria, espingardeiros, o linho para a alfaiataria e casa da costura e o 

papel para o laboratório de fulminantes, destinado ao fabrico de cartuchos.667 

A 17 de Maio uma provisão da Junta do Arsenal confirmava a admissão no 

Almoxarifado do Trem do Ouro668 de Manuel José da Silva Monteiro e nomeava 

Comissário, sob proposta da Câmara do Porto, Manuel Joaquim de Sousa, 

com o objectivo de proceder ao inventário das duas repartições, cremos que do 

Arsenal e do trem do Ouro. Este inventário deveria servir para o ajustamento 

das contas com a Contadoria do Arsenal, remetendo-se estas para a Real 

Junta do Arsenal do Exército, em Lisboa. Aí seriam revistas e submetidas à 

apreciação do Conselho de Regência, que a 19 de Maio ordenava que lhe 

fosse enviada a relação do material expedido para o Regimento de Artilharia 

Nº4 e o que ainda estava em falta enviar-lhe.669 Também se deveriam enviar as 

relações dos materiais em falta aos Regimentos de Cavalaria 9 e 12, conforme 

provisão de 26 de Maio, que também dava conhecimento da remessa de 

dinheiro para o Arsenal Real do Exército proveniente do Cofre do Arsenal do 
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Porto.670 A falta de meios financeiros prejudicava a capacidade de prover às 

requisições feitas aos Arsenais, sobretudo por impossibilitar a aquisição 

atempada de matérias-primas, muitas delas escassas. Assim, o Arsenal do 

Porto havia enviado à Regência a informação de que não tinha meios para 

satisfazer a requisição feita pelo Brigadeiro Carlos Miller para o fornecimento 

de camisas, gravatas, chapéus, meias e sapatos, que se destinariam aos 

depósitos de recrutas.671 Esta situação iria ser levada ao Conselho de 

Regência para a resolução da questão, que seria resolvida, certamente, com o 

reforço de verbas para aquisição de materiais de fabrico ou para a contratação 

externa do mesmo. As requisições de vestuário para as tropas e respectivo 

fornecimento eram uma constante das tarefas realizadas pelo Arsenal do Porto, 

que a 10 de Junho recebia ordens para fornecer capotes, sapatos e camisas ao 

Regimento de Artilharia Nº4 e para preparar, urgentemente, 1000 barretinas 

para cavalaria, e segundo o documento, pelo melhor preço que se 

conseguisse. O que demonstra que as barretinas iriam ser feitas externamente, 

carecendo ainda de um orçamento prévio e demonstrando que à data não 

haveria um fabricante exclusivo destes artigos.672  

Os donativos continuavam a chegar ao Arsenal do Porto, como uma carga de 

mochilas oferecidas pela população da Vila da Feira, referência publicada na 

provisão de 16 de Junho, que confirmava a informação enviada do Arsenal a 

esse respeito. Os donativos eram muito importantes sob vários aspectos. Eram 

o sinal de que o moral da população não estava totalmente alquebrado ao fazer 

estas contribuições de guerra, e que no caso destas mochilas, podiam ter sido 

feitas em oficinas locais ou mesmo em casas particulares. Não tendo a 

importância dos fornecimentos de armas, munições ou de outros artigos, estas 

peças eram importantes para o equipamento dos soldados, e tendo sido 

donativos do povo, poderiam ter um efeito positivo sobre as tropas.673 

A 22 de Junho, o hiate de carga S. Martinho deveria embarcar, vinda do 

Arsenal para os Regimentos de Cavalaria 9 e 12, uma carga de salitre e outros 

géneros não descriminados, sob a supervisão do Comissário Bento José da 

Cunha. Uma carga de salitre poderia significar que se destinaria a fazer 
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melhoramentos às munições, já que parece pouco provável que estes 

regimentos fossem fabricar a sua própria pólvora. E mesmo assim, a operação 

só poderia ser realizada por um especialista ou um pirotécnico. 

O Batalhão de Caçadores 4 deveria receber do Arsenal pano de Saragoça, 

conforme ordens de 6 de Julho, demonstrando que os uniformes iriam ser 

confeccionados na zona de acantonamento da unidade e não nas oficinas dos 

arsenais, sendo a entrega desse pano para ser feita à responsabilidade de um 

Comissário, aqui não nomeado.674 

Em 11 de Junho, uma provisão da Junta do Arsenal referia uma relação de 

materiais a expedir aos Regimentos de Infantaria 7, 8, 11, 19 e 23 e ao 

Batalhão de Caçadores 4, relação essa que deveria ser enviada aos 

Comissários da Intendência, juntamente com a informação de que este material 

seria carregado no hiate de carga Anjo da Guarda, cujo mestre era Joseph 

Henriques.675 Esta embarcação voltaria a ser referida quase um mês depois, 

quando a 9 de Agosto, recebeu do Arsenal do Porto, para destino não 

especificado, uma carga de madeira, fazendo comboio com o hiate Flor do 

Lima, do Mestre Manuel Reis Correa. A 14 de Agosto, o Arsenal recebia 

instruções para fornecer ao Regimento de Cavalaria Nº12  250 pistolas, 

estando aquela unidade na iminência de entrar em campanha. Três dias mais 

tarde, a 17, uma provisão referindo o Trem do Ouro, e não o Arsenal, dava 

conta do embarque de uma remessa de madeira e artilharia no hiate de carga 

Piedade e Boa Felicidade, do Mestre António do Espírito Santo.676 

No final do mês de Agosto de 1810, a 27, uma provisão informava o Arsenal 

que chegaria no hiate S. Martinho, do Mestre Pedro dos Santos da Fonseca, 

material de guerra destinado ao Regimento de Cavalaria 9 e mais materiais 

como mochilas e outros artigos de fardamentos que ficariam em armazém no 

Arsenal enquanto não tivessem destino imediato. No dia 29, era recebida no 

Arsenal uma provisão que ordenava que se enviasse para o Arsenal Real do 

Exército em Lisboa uma carga de madeira avaliada em 534$800, e que seria 

paga pelo orçamento mensal do Arsenal Real. Nesse mesmo dia, uma provisão 
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dava conta de uma remessa de artilharia com destino ao Trem do Ouro, que 

vinha embarcada no hiate de carga Amélia, do Mestre João da Nova.677 

Não ficaram registadas quaisquer entradas de provisões Régias ou de ordens 

do Quartel General do Exército para o Arsenal do Porto até ao dia 27 de 

Setembro de 1810, dia da Batalha do Buçaco. Na correspondência desse dia 

dava-se conhecimento à Junta do Arsenal do Porto, que havia supervisionado 

o processo, que haviam chegado ao Arsenal Real, em Lisboa, vários 

carregamentos de madeira. Um era proveniente de Viana do Castelo, 

transportado em dois hiates de transporte, o Delfim, do Mestre João António 

Coelho e o Santo António da Almas, do Mestre Manuel dos Santos Graça. 

Outro carregamento, desta feita de madeira de sucupira, enviada pelo 

Comissário Bento da Silva, no hiate Anjo da Guarda, do Mestre José 

Henriques. Finalmente, e expedida pelo Trem do Ouro, vinha outra carga de 

madeira, carregada no hiate S. Martinho de Todos os Santos, do Mestre João 

Lopes e no hiate Nossa Senhora do Monte do Carmo, do Mestre José Correa 

Caparica.678 

Mais uma vez, e possivelmente como consequência da Batalha do Buçaco, não 

se registam quaisquer entradas ou ordens para o Arsenal do Porto, já que todo 

o esforço de guerra se concentrou a Sul, nas Linhas de Torres, onde a zona de 

intervenção logística se baseava no Arsenal Real do Exército e nas suas 

dependências ao longo da zona exterior de Lisboa como a Real Fábrica da 

Pólvora de Barcarena ou as Fundições de Paço de Arcos. Nesta altura o 

exército de Massena estava acantonado em Santarém e a tentar manobrar 

frente aos fortes das Linhas de Torres. Lisboa está completamente cheia de 

milhares de refugiados e pejada de regimentos e batalhões de soldados 

portugueses e ingleses que se preparam para uma eventual investida das 

tropas francesas. Este teria sido um período de pesadelo logístico para os 

Comissariados e Intendências do Exército Aliado de Wellington, tendo que 

sustentar as várias Brigadas colocadas nas várias linhas defensivas de Lisboa, 

que iam do Tejo ao Atlântico. 

Só a 24 de Outubro de 1810 é que o Arsenal do Porto recebe ordens da 

Regência para a aquisição de 2000 espeques e 200 cabos para reparos de 
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artilharia e respectivos carros, tendo estes que ser enviados para o Arsenal 

Real em Lisboa, e para se proceder ao fornecimento de camisas, meias e 

sapatos ao Regimento de Infantaria 24.679 

A 10 de Novembro de 1810 era nomeado como, Comissário de Transportes 

Bento José da Cunha, do Arsenal do Porto, ficando com um vencimento de 500 

Réis mensais e com um suplemento de 200 Réis por se encontrar em 

diligência, que seriam pagos pela Tesouraria Geral do Exército. A 24 do 

mesmo mês, o Arsenal do Porto confirmava que havia expedido uma remessa 

de fardamento para o Regimento de Infantaria 24, solicitada por provisão de 17 

de Outubro do mesmo ano. Ainda respeitante a esta unidade de infantaria, uma 

provisão para o Arsenal, de 1 de Dezembro, derivada de um Aviso Régio de 29 

de Novembro, mandava preparar mais 500 fardas, 1500 pares de meias, 1500 

capotes e 1500 camisas e um número não determinado de barretinas, mas 

referidas como as necessárias.680 Quase duas semanas mais tarde, a 13, era 

referido o atraso do Arsenal do Porto em fazer seguir 25 côvados de pano de 

Saragoça para o Batalhão de Caçadores 4, já que a fábrica que estava 

responsável pelo fabrico desta matéria prima não haveria cumprido as 

encomendas na totalidade, pelo que deveria, inclusivamente, indemnizar a 

Real Fazenda, que se presume já teria pago a despesa da requisição. 

Uma das remessas mais frequentes do Porto para o Arsenal Real do Exército, 

em Lisboa, era madeira, nas suas várias qualidades e espécies. Em 18 de 

Dezembro, a Regência enviava para o Porto uma relação para que a Junta do 

Arsenal desta cidade providenciasse a aquisição de madeiras, tanto em 

quantidades como em tipologias. No dia seguinte, várias relações de carga 

foram emitidas, para a Junta proceder à expedição para o Arsenal Real, em 

Lisboa. A primeira relação de remessas, que havia sido supervisionada e 

metida em despesa pelo funcionário do Almoxarifado de Viana do Castelo, 

Manuel António Alves, consistia em 888 pranchas de madeira e 183 casacões 

de pano azul ferrete, embarcada para Lisboa no hiate Delfim, do Mestre João 

António Coelho. Outra carga de madeira, 690 pranchões, e possivelmente com 

o mesmo destino, seria carregada no hiate de carga Bom Jesus, do Mestre 

Roque Gonçalves. Uma carga de 211 pranchões de madeira de nogueira 
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deveria ser embarcada na lorcha Nossa Senhora da Guia, do Mestre António 

Gomes. Outro almoxarife, Bento da Silva Arcaz, remeteu pelo hiate Vencedor, 

do Mestre João Fernandes da Lapa, diversos reparos e materiais de artilharia, 

224 quintais, 3 arrobas e 24 libras de balas de chumbo de vários calibres e 58 

eixos de ferros, e pelo hiate Santa Cruz, do Mestre Manoel Fernandes, foram 

expedidos 290 cunhetes de munições não especificadas.681 

 

 

17.3 – O apoio às tropas em operações em Espanha 

 

Em 4 de Fevereiro de 1811, era confirmado o envio de 1500 espingardas para 

o Regimento de Infantaria 24, tendo que seguir mais outras 1500 para as 

forças sob o comando do Coronel Trant, que eram constituídas, sobretudo, por 

regimentos de milícias.682 Por outro lado, dois dias depois, a direcção do 

Arsenal recebia um aviso de que iriam chegar 500 espingardas, no hiate 

Defensor da Pátria, de Mestre Manuel Roiz, para serem consertadas e ficarem 

à disposição do Coronel Trant. A 11 de Fevereiro, eram dadas ordens para se 

remeterem 1500 mantas para o Regimento de Infantaria 24. 

Ainda no mês de Fevereiro, uma provisão manda regularizar os abonos a Maria 

Isabel Cloz, viúva do Mestre espingardeiro alemão Francisco Mathias Cloz, no 

correspondente a cinco meses de 1810, de Agosto a Dezembro, sendo a verba 

correspondente ao salário pago no Arsenal do Porto.683 

No mês seguinte, a 2 de Março, uma provisão acusava a recepção do envio de 

71 barris de pólvora inglesa para o Arsenal Real, em Lisboa, transportada pelo 

hiate Loreto, do Mestre Manuel Lopes da Cruz e no final do mês, a 27, seguia 

para Lisboa um carregamento de material de guerra, não descrito, a bordo do 

hiate Invencível, do Mestre José Francisco Lousada e do hiate S. Martinho dos 

Santos, do Mestre Pedro da Fonseca. Registado pela Junta do Arsenal, 

seguiria do Almoxarifado de Viana do Castelo, sob a supervisão do Comissário 

Manuel António Alves, uma carga de material de guerra e 628 pranchas de 

nogueira, embarcada no hiate Bom Jesus, do Mestre Roque Gonçalves e 
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outras 301 pranchas da mesma madeira foram expedidas no hiate Delfim, do 

Mestre João António Coelho.684  

A 29 de Abril uma provisão da Junta do Arsenal ordenava que se elaborasse 

uma lista actualizada de todos os oficiais de patente e dos empregados do 

Arsenal e dos Trens sob a alçada deste, com o objectivo de ser enviada para 

Lisboa. Já em Maio, outra provisão, do dia 4, informava que todos os materiais 

arruinados e sem conserto deveriam ser remetidos para o coronel Manuel 

Lopes de Miranda, encarregado do depósito duma localidade cujo nome se 

encontra ilegível no documento original.685 A 14 do mesmo mês, o Arsenal 

confirmava ter carregado fardamento para o Regimento de Infantaria 12, a 

bordo da charrua Princeza Real e no dia seguinte, uma provisão que 

acompanhava um Aviso dirigido ao Governo das Armas do Partido do Porto, 

dava instruções ao Arsenal do Porto para que se fornecessem os artigos 

devidos aos recrutas mais necessitados nos respectivos depósitos. 

No dia 21 de Maio, o Arsenal do Porto era informado de que iria receber uma 

forja e os seus pertences vindos da Praça de Almeida e a 22, a Junta do 

Arsenal deveria colectar e reunir todos os recibos originais dos materiais e 

artigos fornecidos aos Corpos do Exército em 1810, para posteriormente serem 

expedidos para o Arsenal Real do Exército, em Lisboa, ficando as cópias na 

posse da contabilidade do Almoxarifado. 

A correspondência para o Arsenal do Porto, de 25 de Maio de 1811, dava 

conhecimento das remessas e despesas efectuadas pelos Comissários dos 

Almoxarifados Bento da Silva Arcaz e Manuel José da Silva Monteiro, este 

último do Trem do Ouro. Assim, o primeiro havia procedido ao embarque de 

envio de materiais e géneros, não especificados, pelo hiate Anjo da Guarda, do 

Mestre José Henriques, e o segundo fez seguir carregamentos de materiais 

pelos hiates Boa Hora e Bizarria, respectivamente dos Mestres Manuel 

Francisco Lopes e Manuel Barboza.686 Em 7 de Junho, eram dadas ordens à 

Junta do Arsenal, pela Intendência dos Quartéis Militares, para que se 

abastecesse com artigos de cama e cobertores o depósito de recrutas de Viana 

do Castelo. Mais tarde, a 25 desse mês, uma provisão da Junta do Arsenal 
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mandava que seguisse para o designado laboratório de Coimbra687 o 2º 

Tenente de Artilharia José Cardozo de Menezes, enquanto lá não se 

estabelecesse o Major António Honorato de Caria Moreira, possivelmente para 

assumir funções de comando daquela repartição, que vemos estar sob a 

alçada do Arsenal do Porto. Também era ordenado, numa outra provisão do 

mesmo dia, que na falta de qualquer Comissário efectivo do Arsenal, estes 

poderão ser substituídos por Rodrigo José Ferreira Peixoto, este ainda sem 

tempo de serviço para ser ele próprio efectivo. Ainda a 25, eram dadas 

instruções pela Junta do Arsenal para que se enviassem para Lisboa os móveis 

e pertences de Maria Isabel Cloz, viúva do já referido mestre espingardeiro 

alemão Francisco Mathias Cloz, e para se dar baixa do arrendamento das 

casas ocupadas por esta família.688 

O fabrico local dos fardamentos das unidades eram assumidos financeiramente 

pelos Arsenais, já que eram eles que delegavam em oficinas privadas as 

confecções dos uniformes, sendo prática corrente o arsenal enviar os tecidos 

básicos, sendo o resto assumido pelos alfaiates ou costureiras contratadas ou 

pelo arsenal ou pela unidade, sendo esta ressarcida se adiantasse as verbas 

para a confecção dos fardamentos. Pode-se verificar essa prática na provisão 

da Junta do Arsenal do Porto, de 6 de Julho de 1811, em que dava ordem de 

pagamento dos feitios dos fardamentos destinados ao Regimento de Infantaria 

24. Uma ordem de pagamento pressupunha um contrato externo, já que se 

fosse feito no Arsenal, os custos de feitios eram parte do salário e trabalho dos 

artífices dos arsenais.689 Em 15 de Julho, a Junta do Arsenal confirmava a 

chegada da forja e respectivos acessórios chegados de Almeida, conforme o 

aviso de 21 de Maio, assim como o comandante do Batalhão de Caçadores 11 

confirmava a chegada de parte do fardamento para os seus recrutas. No 

entanto, a 19 de Julho, uma nova directiva da Junta do Arsenal para o 

Comandante do Batalhão de Caçadores 11 advertia que só fora enviado o 

indispensável em termos de uniformes para os recrutas e informava-o que em 

relação a lhe ser fornecido o fardamento completo, o teria que requisitar 

directamente ao Comando em Chefe do Exército, ou, seja, o Marechal 

Beresford. De facto, a documentação do Arquivo Histórico Militar mostra que no 
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Forte da Cruz de Pedra, em Lisboa, tinham sido montados depósitos privativos 

para cada um dos Batalhões de Caçadores690 e também para os Regimentos 

de Cavalaria e Artilharia. 

Em 26 de Julho, uma provisão da Junta do Arsenal mandava proceder ao 

pagamento de 2000$000 Réis, relativos a armamentos que haviam sido feitos 

em Vila Real, o que mostra que haveria oficinas de armeiros na zona de Trás 

os Montes a trabalhar para o Arsenal do Porto, e a 30 de Julho a 

correspondência da Junta informava de uma remessa, importante, de 1600 

barris de pólvora inglesa e uma quantidade não especificada de cartuchos de 

artilharia, tanto para peças como para obuses, cujo destino não estava 

especificado, mas que poderia ser para o Arsenal Real do Exército, dada a 

quantidade em causa, e só lá haveria a capacidade de armazenar este material 

e de o fazer distribuir às unidades por via dos Comissariados Aliados.691 

A 17 de Agosto, a Junta do Arsenal do Porto voltava a proceder às ordens de 

aquisição de madeira para enviar para Lisboa, e outra provisão do mesmo dia 

informava que o hiate Santo António das Almas iria levar armamento para 

distribuição a unidades inclusas numa relação anexa. A 19 desse mês, a Junta 

do Arsenal do Porto recebia ordens para em tudo auxiliar a Brigada de Reserva 

do Major Alexander Dickson, ao serviço da Artilharia Portuguesa. Em 22 de 

Agosto eram mandadas fabricar clavinas de cavalaria no Arsenal do Porto, com 

a máxima brevidade possível e usando todos os recursos das oficinas. 

A actualização das listas de pessoal do Arsenal do Porto era feita com alguma 

regularidade, tanto para arquivo próprio como para se enviar para o Arsenal 

Real do Exército, em Lisboa, para o Conselho de Regência e para o Comando 

em Chefe do Exército. Assim, entre 6 e 14 de Setembro de 1811, a Junta 

mandou proceder ao levantamento dos seus funcionários civis e militares, tanto 

no Arsenal como nos Trens dele dependentes.692 

A Junta do Arsenal do Porto trabalhava com frequência com oficinas externas e 

esta documentação do Arquivo Distrital do Porto tem-no demonstrado. No dia 2 

de Outubro de 1811, era publicada uma provisão da Junta relativa aos 

orçamentos para fabrico de barretinas segundo o modelo inglês. Estes 

orçamentos só se justificavam se fossem no sentido de encomendar 
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externamente a obra feita ou as matérias-primas. O documento é claro quando 

refere os preços para barretinas. 

Em tempo de guerra é interessante constatar as ilegalidades cometidas, como 

o contrabando ou a posse ilegal de material de guerra, como sucedeu com uma 

apreensão de pólvora, em que a Junta do Arsenal manda gratificar os 

denunciantes que levaram a essa apreensão.693 Ainda a 5 de Outubro, o 

Arsenal confirmava por provisão da Junta a remessa de material de guerra 

para os Batalhões de Caçadores 10, 11 e 12, remessa essa reforçada a 15 do 

mesmo mês. Em 29 de Outubro, o Real Erário enviava uma provisão à Junta 

do Arsenal do Porto, no sentido de elaborar uma relação de todos os materiais 

que entraram por donativo, desde a primeira oferta, e nessa relação deveriam 

constar igualmente os nomes dos ofertantes, quando foram feitos os donativos. 

Esta relação deveria ser seguida por outras de carácter mensal e dirigidas na 

mesma ao Real Erário.694 

As sucessivas remessas de madeira e respectivas despesas de transporte, do 

Porto para o Real Arsenal do Exército, em Lisboa, seriam assumidas pela 

Tesouraria geral das Tropas, conforme a correspondência para a Junta, em 4 

de Novembro de 1811. A 6 desse mês, era confirmado o embarque de material 

e géneros na Escuna Bom Conceito, para seguirem para os Batalhões de 

Caçadores 4, 10, 11 e 12 e para o Regimento de Infantaria 11. 

A necessidade de melhoramentos nas estruturas oficinais ou nas dependências 

do Arsenal do Porto era visível na provisão de 8 de Novembro de 1811, em que 

a Junta do Arsenal referia a necessidade de se adquirirem tijolos refractários 

para a construção de fornos de fundição.695 Esta questão volta a ser abordada 

a 28 de Novembro, quando foram recebidas no Arsenal as amostras de tijolos 

refractários, aprovadas e dadas as ordens de prepararem as encomendas 

deste material, o que mostra que haveria a intenção de montar fundições para 

artilharia e armas ligeiras. Após o fracasso, devido às duas primeiras invasões 

francesas em montar-se uma fábrica de armas com forjas e fundições na zona 

mineira de S. Pedro da Cova,696 estas referências denotam a intenção de voltar 

a projectar uma fundição para material de guerra. É de notar que em Crestuma 
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existia desde 1790 a Fábrica dos Arcos de Ferro, também conhecida por 

Fábrica de Verguinha e Arcos de Ferro,697 que operava uma importante secção 

de fundição, sendo todo o complexo fabril movido a energia hidráulica, 

proporcionada pelos caudais regulares do Rio Uíma, conforme refere Francisco 

Queiroz.698 

Mais uma vez, a 14 de Novembro, a Junta do Arsenal recebia instruções para 

elaborar um inventário completo de tudo o que existia no Arsenal e no Trem do 

Ouro, pretensão reforçada pela provisão de 27 desse mês, em que à Junta era 

ordenado que satisfizesse tudo o que fosse requerido pelo Deputado da Real 

Junta da Fazenda dos Arsenais Reais do Exército, o que certamente se 

referiria a estas informações e actualizações que eram ordenadas fazer à Junta 

do Arsenal do Porto.699 

No final do mês de Novembro, a 29, a Junta do Arsenal deveria expedir para 

Lamego os fardamentos requeridos pelo Regimento de Infantaria 12. 

Em 6 de Dezembro, eram dadas ao Arsenal instruções para receber todo o 

bronze proveniente da Praça de Almeida700 e depois carregá-lo na primeira 

embarcação disponível e enviá-lo para Lisboa, para ser refundido nas 

fundições do Arsenal Real do Exército. Ainda em 6 de Dezembro, verificamos 

que a Junta ainda andava a apreciar orçamentos para o fabrico das barretinas, 

num processo iniciado a 2 de Outubro. Este tipo de atrasos dava os 

necessários argumentos para que o Comandante em Chefe do Exército, 

Beresford, optasse por recorrer à importação de material inglês, como neste 

caso das barretinas. Através destes detalhes, presentes neste tipo de 

documentação, vai sendo possível ter uma leitura sobre os problemas que 

configuravam a pouca capacidade da indústria militar nacional em dar resposta 

às contínuas pressões e solicitações em tempo de guerra. 

 

 

 

 

 

                                                 
697Queiróz, J. F. F. (2008). A Primeira Associação de Indústria Fabril Portuense e a Fundição em Crestuma in A Companhia e as 
Relações Económicas de Portugal com o Brasil, a Inglaterra e a Rússia. CEPESE/Afrontamento. Porto: 131-137. 
698Queiróz. 2008: 131. 
699ADP K21 2 34 Lv2-033. 
700Possivelmente com origem nas peças que foram destruídas na explosão do Paiol no final de Agosto de 1810. 
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17.4 – Declínio e extinção 

 

No último ano de vigência do Arsenal do Porto, 1812, a documentação do 

Arquivo distrital do Porto mostra que a actividade só se processou até Março, 

sendo extinto nesse mês. A partir daí as actividades de logística e manutenção 

de armas e material de guerra voltam a ser asseguradas pela estrutura do 

Trem do Ouro, passando o resto a ser centralizado no Arsenal Real do 

Exército. 

Assim, nos três últimos meses da sua actividade, o Arsenal registava em 10 de 

Janeiro o envio de 662 casacões de mescla para o Batalhão de Caçadores 12. 

A 14, a Junta aprovava o fabrico de carros de transporte e eixos de ferro para 

reparos. No mesmo dia, outra provisão solicitava ao comando do Regimento de 

Infantaria 12 que enviasse o recibo da entrega do fardamento que recebera do 

Arsenal do Porto, para o Arsenal Real do Exército, em Lisboa. Podemos aqui 

observar os indícios de que o Arsenal real do Exército iria assumir a totalidade 

das funções, ordenando à estrutura do Porto que lhe enviasse a documentação 

relativa à logística das unidades do Exército.701 

Em 18 de Janeiro, a Junta dá finalmente a ordem para o fabrico de 2000 

barretinas, embora sem especificar no documento qual iria ser o fabricante, 

ficando a factura de ser entregue ao Tesoureiro José do Nascimento 

Porciúncula, do Arsenal do Porto. Uma semana mais tarde, eram dadas ordens 

ao Arsenal para receber nos seus armazéns todo o material proveniente do 

extinto Trem de Bragança. 

Conforme já referimos, o Arsenal do Porto devia enviar para Lisboa as relações 

dos materiais fabricados, importados e distribuídos às tropas. Nesse sentido, 

uma provisão de 30 de Janeiro, da Junta do Arsenal, mandava reunir todos os 

recibos dos armamentos e fardamentos expedidos para as unidades do 

Exército que lhes estavam atribuídas, relativas ao ano de 1811. Por outro lado 

competia-lhe realizar os inventários dos materiais de guerra existentes nas 

unidades e praças de guerra na sua jurisdição, como o caso do que foi 

solicitado para a Fortaleza de S. João da Foz, a 6 de Fevereiro de 1812.702 Os 

problemas financeiros pareciam ser um dos pontos fracos do Arsenal do Porto, 
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que mais de uma vez alegara falta de verbas para adquirir matérias-primas ou 

para mandar fabricar fora materiais de fardamento ou de armamento. Nesse 

contexto, o Arsenal Real do Exército pedia à Junta do Arsenal do Porto, um 

mapa das suas dívidas até Dezembro de 1811, para possivelmente as saldar a 

partir da Tesouraria Geral das Tropas, ou do Erário Régio. A falta de viabilidade 

financeira poderia ter sido uma das razões para a extinção do Arsenal do Porto, 

não tendo capacidade de gerar verbas próprias com expedientes como a venda 

da pólvora. Além disso, a frente de guerra a partir de 1810 deslocara-se para o 

Sul, assim como o esforço de guerra do Exército Português, retirando muitas 

das valias que tinha o Arsenal do Porto. Para além do mais, quando o Exército 

Anglo-Português de Wellington entra em operações em Espanha, em 1811, os 

encargos de fabrico, importação e armazenamento de material de guerra tanto 

português como inglês passam a estar centralizados no Arsenal Real do 

Exército e nos Comissariados Aliados, com a capacidade de criar linhas de 

abastecimento para um exército de mais de 60000 homens, como é o de 

Wellington. 

As duas últimas provisões publicadas pelo Arsenal do Porto são 

respectivamente de 28 de Fevereiro e 13 de Março de 1812, sendo que a 

primeira mandava remeter para Lisboa madeiras vindas de Vila Real e a 

segunda mandava elaborar uma relação dos salários do Arsenal do Porto e 

Trem do Ouro até ao final de 1811.703 

 

 

17.5 – Demonstração quantitativa da capacidade logí stica do Arsenal Real 

do Porto 

 

Com o objectivo de exemplificar e demonstrar os materiais movimentados pelo 

Arsenal do Porto de 1809 a 1812, sobretudo a sua variedade e quantidade, 

apresentamos algumas relações respeitantes a unidades de 1ª linha e 

exemplos de outras estruturas militares suportadas logisticamente por esta 

unidade fabril:704 
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as quantidades de material fornecido às unidades. Optámos por analisar as que reunissem características mais próprias ou mais 
representativas de uma tipologia de unidade militar. 
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Armamento distribuído às Brigadas de Ordenanças em Julho e Agosto de 1810 ao 

Sargento-Mor de Ordenanças de Penafiel António José  de Souza e Andrade 705 

De 2 de Julho a 30 de Agosto de 1810 

400 espingardas de padrão francês antigo 

306 baionetas para o mesmo modelo 

390 varetas de ferro 

47 bandoleiras de espingarda 

200 espingardas de Ordenanças 

200 varetas de ferro para espingarda 

 

Material distribuído ao Comandante do Depósito de C avalaria em Trás os Montes, 

Tenente Coronel José Pessoa da Costa 706 

16 de Abril de 1810 

183 pares de meias de linho 

183 barretinas novas 

223 chapéus redondos novos 

716 martelinhos novos 

716 sacatrapos novos 

716 cantis 

122 caldeiras novas de folha com tampa 

716 pares de sapatos 

309 chapéus redondos 

 

Material distribuído à Companhia Fixa de S. João da  Foz707 

De 29 de Junho a 13 de Outubro de 1809 

200 mochilas de estopa 

15 terçados 

2 caixas de guerra 

2 bandoleiras para as  caixas 

2 pares de baquetas 

1 caixa de guerra consertada 

1 bandoleira para a caixa de guerra 

40 cartuchos de calibre 28 para artilharia 

 

Material entregue ao Sargento Mor Domingos José de Almeida, às ordens do 
708
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Governador Militar do Porto Nicolau Trant e destina do à Câmara Municipal do Porto 708 

24 de Maio de 1810 

24 espadas do padrão francês moderno 

24 espadas do padrão francês antigo 

52 espadas espanholas 

100 varetas de ferro 

100 bainhas de ferro 

100 patronas 

100 boldriés de baioneta 

100 bainhas de couro 

100 pederneiras de espingarda  

Material entregue à Marinha Britânica 709 

De 19 de Maio e 17 de Junho de 1809 

18 alabardas novas 

18 silhas de couro 

20 sobrecargas 

1000 balas de calibre 4 para artilharia 

203 lanternetas fixas a taco 

8000 pederneiras 

 

Material distribuído ao Regimento de Infantaria 1 710 

De 18 de Maio de 1809 a 28 de Março de 1810 

13 espingardas com baioneta 

500 chapinhas de chumbo para pederneiras 

1243 barretinas novas com penachos 

1243 pares de sapatos 

3 caixas de guerra 

46, 3 côvados de pano azul 

13, 3 côvados de pano branco 

13, 3 côvados de pano preto 

12 côvados de pano azul 

20 candeeiros de folha 

4 côvados de pano branco 

3000 pederneiras de espingarda 

1000 chapinhas de chumbo para pederneiras  

6 aventais de porta-machados 

6 machados novos 
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6 bolsas para machados 

600  porta capotes com fivelas 

20 alabardas novas 

3 blocos de nogueira para 20 coronhas de espingarda 

400 mochilas de brim novas 

3 caixas de guerra novas 

3 bandoleiras para caixas de guerra 

3 bandoleiras para caixas de guerra 

3 pares de baquetas para caixas de guerra 

1000 pederneiras de espingarda 

300 porta capotes novos 

2 resmas de papel da Holanda para cartuchos 

500 porta capotes novos 

300 granadas de latão novas para aplicar nas patronas 

7 coices de coronha 

28 baquetas para tambor novas 

1309 cobertores de papa novos 

4 capas de linhagem para os cobertores 

500 frascos de folha novos 

50 caldeiras de folha novas com tampa 

2000 pederneiras para espingarda  

200 porta capotes novos 

100 mochilas novas de estopa  

 

Material distribuído ao Regimento de Infantaria 3 711 

De 10 de Janeiro de 1810 a 15 de Outubro de 1811 

610 espingardas inglesas com varetas e baionetas 

610 patronas com correias e cartucheiras de lata 

610 bainhas 

2916 pederneiras de espingarda 

25 espingardas inglesas com varetas e baionetas 

369 boldriés de baioneta novos 

4 marmitas consertadas 

155 chapéus redondos 

200 jaquetas 

200 pares de sapatos 

4 caixas d guerra com baquetas, bandoleiras e ganchos 

5 machados 
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45 chapéus redondos 

21 espingardas do padrão inglês antigo 

9 patronas com correias 

2 espingardas do padrão inglês moderno consertadas  

1 espingarda de Liège consertada 

3 patronas com correias 

150 espingardas inglesas do padrão moderno com varetas, baionetas e pederneiras712 

150 patronas com cartucheira e correias 

150 boldriés de baioneta 

150 bainhas de baioneta 

 

Material distribuído à Leal Legião Lusitana 713 

De 9 de Junho a 18 de Novembro de 1809 

46 espadas de ferro e bainhas 

6 capotes 

2 fardas 

1 par de pantalonas 

2 cascos de barretina 

3 polainas pretas 

1 polaina branca 

1 gravata preta 

36 cartuchos embalados de adarme 17 

 

Material distribuído ao Regimento de Infantaria 6 714 

De 23 de Julho a 3 de Setembro de 1809 

59 espingardas do padrão inglês com baionetas e varetas 

59 bainhas de baioneta 

59 patronas com correias e cartucheira 

59 chapinhas de chumbo para pederneiras 

1000 pares de sapatos 

1000 barretinas 

825 espingardas com baioneta715 

825 bainhas de baioneta 

825 patronas com correias e cartucheira 

477 côvados de pano preto para polainas 

3166 côvados de panos de serafina e baeta 

                                                 
712Descarregadas do hiate Santo António das Almas. Originalmente, e segundo o documento, a maior parte destes materiais vieram 
do Arsenal real do Exército, em Lisboa, por via marítima.: ADP K21 2 34 Lv2-156. 
713ADP K21 2 34 Lv2-158. 
714ADP K21 2 34 Lv2-159. 
715No documento não era especificado o padrão. 
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5250 varas de pano de linho 

3000 varas de estopa 

125 côvados de belbute preto 

29 medidas de linhas 

3657 côvados de pano azul 

191 côvados de pano preto 

104 côvados de pano encarnado 

158 côvados de pano amarelo  

2510 grosas de botões de latão para fardas 

1359 grosas de botões de latão para véstias 

418 varas de fita azul 

418 varas de fita encarnada 

255 pares de sapatos 

255 barretinas novas 

255 penachos para barretina  

1255 mochilas de estopa 

885 sacatrapos 

60 espingardas  

60 baionetas para espingarda 

60 varetas para espingarda 

60 bainhas de baioneta 

628 boldriés de baioneta usados 

985 frascos de folha 

4 caixas de guerra 

4 bandoleiras para caixa de guerra 

4 pares de baquetas 

257 boldriés completos 

1 bolsa de boticário volante 

176 barretinas 

 

Material distribuído ao Regimento de Infantaria 8 716 

De 22 de Fevereiro a 1 de Agosto de 1810 

740 cobertores de papa novos 

15 varas de linhas 

700 pares de sapatos 

4 caixas de guerra 

4 bandoleiras para caixas de guerra 

8 baquetas 

                                                 
716ADP K21 2 34 Lv2-165/166/167/168. 
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2 caixas de guerra completas 

785 barretinas novas 

800 mochilas de estopa novas 

1000 chapas de latão com o Nº8 

1000 chapas de latão com as Armas Reais 

1000 porta capotes 

1500 pederneiras de espingarda 

3198 côvados de pano azul para fardamento 

115 côvados de pano encarnado para vivos 

77 côvados de pano amarelo para canhões das mangas 

466 côvados de pano preto para polainas 

1787 côvados de serafina encarnada para forros 

1141 côvados de serafina amarela para forros 

1156 côvados de pano de algodão para forrar pantalonas 

925 pares de colchetes para fardas 

57 grosas, 9 grosas e 9 botões para pantalonas 

154 grosas e 2 grosas de botões para fardas 

925 pescocinhos de couro 

354 barretinas inglesas com penachos 

925 laços de couro pintados 

925 varas de fita preta para barretinas 

6 caixas de guerra com bandoleiras e baquetas 

12 alabardas novas inglesas 

12 alabardas novas inglesas 

300 espingardas inglesas com baioneta 

300 patronas com correias e cartucheira 

300 boldriés de baioneta novos 

300 bainhas para baioneta 

300 chapas de latão para boldriés 

400 espingardas inglesas  

400 baionetas novas 

26 alabardas novas 

17 varas de linha 

300 bandoleiras novas para espingarda 

26 espingardas inglesas do novo padrão 

300 mochilas 

303 chapas de latão amarelo com as Armas Reais 

303 chapas de latão amarelo com o Nº8 

303 penachos para barretina 
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160 marmitas novas de folha 

20 marmitas de folha de estilo português 

4 pífanos novos com guarnições de latão 

97 patronas com correias e cartucheiras novas 

107 bandoleiras para espingarda 

132 boldriés novos com chapas de latão 

39 bainhas de baioneta novas 

104 porta capotes novos 

1000 guardafechos novos 

30 bornais de brim novos 

5 espingardas de novo padrão inglês 

5 bandoleiras de espingarda 

451 martelinhos novos 

451 sacatrapos novos 

150 bandoleiras novas para espingarda 

22 espingardas de novo padrão inglês 

54 boldriés de baioneta novos 

8 espingardas Inglesas consertadas 

1000 frascos para água 

240 marmitas novas de folha do novo padrão 

240 sacos para as marmitas 

300 bandoleiras para espingarda novas 

 

Material distribuído ao Regimento de Infantaria 12 717 

Ano de 1811  (sem referência a meses). Em nota lateral informava-se que este material tinha 

chegado ao Porto em 6 de Junho de 1810, vinda do Arsenal Real do Exército, na charrua 

Princeza Real718 

1501 fardas inglesas reformadas719 

1501 calças de pano azul 

1501 pares de polainas de pano preto 

1501 barretinas inglesas 

1501 penachos para barretina 

 

Material distribuído ao Regimento de Infantaria 9 720 

De 2 de Julho de 1809 a 6 de Março de 1810 

753 espingardas com varetas e pederneiras721 

                                                 
717ADP K21 2 34 Lv2-169. 
718ADP K21 2 34 Lv2-170. 
719Aqui refere-se a fardas de modelo português enviadas de Inglaterra e acabadas no Arsenal Real do Exército. 
720ADP K21 2 34 Lv2-171. 
721O documento não refere se espingardas de modelo português ou inglês. 
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753 patronas com correias e cartucheiras 

753 chapas de chumbo para pederneiras 

3165 varas de pano de lã azul 

980 varas de estopa 

761 côvados de serafinas 

40 varas de fita encarnada 

92 varas de fita azul 

1254 côvados de pano azul 

1551 côvados de pano branco 

1600 grosas de botões de metal amarelo 

866 grosas de botões para véstias722 e pantalonas 

800 barretinas com laços 

800 penachos 

800 pares de sapatos 

347 côvados de pano azul 

200 côvados de pano amarelo 

400 côvados de pano preto 

6 varas de linhas 

1400 frascos de folha para água 

6 caixas de guerra prontas e completas 

12 baquetas novas 

674 côvados de pano azul 

1000 porta capotes 

6 bandoleiras para caixas de guerra 

226 varas de fita encarnada 

174 varas de fita azul 

300 côvados de serafina para forros 

 

Material distribuído ao Regimento de Infantaria 15 723 

De 18 de Janeiro a 26 de Dezembro de 1810 

2625 pederneiras para espingarda  

500 espingardas com varetas, pederneiras e baionetas 

500 bainhas de baioneta 

500 pederneiras 

500 patronas com correias e cartucheiras de folha 

120 espingardas por troca de outras tantas arruinadas 

120 baionetas por troca de 86 arruinadas 

                                                 
722 Refere-se ao colete usado por baixo da farda. 
723ADP K21 2 34 Lv2-175. 
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120 varetas por troca de 105 danificadas 

120 bainhas de baioneta por troca de 13 danificadas 

120 pederneiras de espingarda 

175 espingardas de modelo não especificado 

175 baionetas 

175 varetas 

175 bainhas de baioneta 

162 patronas com correias 

1100 bainhas de baioneta 

200 pares de sapatos 

300 chapéus redondos 

132 pares de sapatos 

49 chapéus redondos 

349 calças de  linhagem fina 

349 jaquetas de pano azul inglesas 

3 caixas de guerra novas 

17 pares de sapatos 

105 espingardas completas do novo padrão inglês724 

300 patronas com correias e cartucheiras 

300 boldriés de baioneta 

136 espingardas de Liège do padrão antigo 

21 espingardas de Liège do padrão moderno 

31 espingardas inglesas do padrão antigo725 

195 varetas 

195 baionetas 

195 pederneiras 

398 mochilas de estopa novas 

398 frascos de folha novos 

150 pederneiras 

 

Material distribuído ao Regimento de Infantaria 18 726 

De 8 de Junho a 29 de Dezembro de 1809 

6 espingardas com baionetas do padrão inglês 

6 patronas com correias 

6 boldriés com bainhas 

60 chapinhas de chumbo para espingarda 

                                                 
724Estas armas vieram do Arsenal Real do Exército, com varetas e baionetas e foram transportadas para o Porto no hiate Santo 
António das Almas. ADP K21 2 34 Lv2-176. 
725Possivelmente Short Land Pattern. 
726ADP K21 2 34 Lv2-185/186/187. 
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60 espingardas com baioneta do padrão inglês 

60 patronas com correias e cartucheiras de lata 

989 espingardas com varetas e baionetas 

989 bainhas de couro para baionetas 

989 patronas com correias e cartucheiras de lata 

2166 pares de sapatos novos 

1083 barretinas com penachos 

2 bolsas de boticário portáteis 

4353 varas de pano azul 

1046 côvados de serafinas 

1450 varas de estopa 

56 côvados de belbute preto 

113 varas de fita azul para laços 

55 varas de fita encarnada para laços 

16 varas de linha 

220 guardafechos novos 

64 guardafechos usados 

166 sacatrapos novos 

983 mochilas novas 

16 pavilhões de serviço com mastros 

16 bandoleiras prontas 

1 barraca do padrão inglês 

21 espingardas com baionetas e varetas 

21 bainhas de baionetas novas 

1071 boldriés de baioneta 

66 boldriés para terçados 

800 frascos de folha para água 

2 bolsas de brim para bandeiras 

12 alabardas novas 

4 caixas de guerra 

4 bandoleiras para caixas de guerra  

4 pares de baquetas 

 

Material distribuído ao Regimento de Infantaria 21 727 

De 3 de Junho de 1809 a 13 de Abril de 1810 

73 marmitas de latão 

7 marmitas de folha com tampa 

2 caixas de guerra completas 

                                                 
727ADP K21 2 34 Lv2-189/190/191/192. 
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2 bandoleiras para caixas de guerra 

1124 espingardas com baionetas e varetas 

1124 bainhas de baionetas 

1124 patronas com correias e cartucheiras de lata 

5 caixas de guerra 

5 jogos de baquetas 

5 bandoleiras para caixa de guerra 

5 ganchos para bandoleiras 

2016 varas de pano de linho 

1192 varas de estopa 

1087 côvados de serafinas 

10 varas de linhas 

4220 varas de pano de linho 

703 côvados de serafina 

1638 varas de fita encarnada 

106 varas de fita azul 

166 côvados de pano azul 

148 côvados de pano azul 

31 varas de linhas 

1 altar composto novo 

1 caixa de guerra completa 

2 bandoleiras de seda novas 

2 hastes com lanças de ferro 

2 bolsas de brim novas para bandeiras 

2 bandoleiras para bandeiras 

12 machados novos 

12 bolsas de couro para os machados 

12 aventais de couro para porta  machados 

76 boldriés novos para terçados 

1124 boldriés para baioneta 

1124 bandoleiras de couro 

1124 martelinhos novos 

1124 sacatrapos 

6 alabardas 

2 caixas de guerra com bandoleiras e baquetas 

1188 barretinas novas 

1188 penachos 

3564 côvados de pano azul 

792 côvados de pano branco 



 385

594 côvados de pano preto 

396 côvados de pano amarelo 

2376 grosas de botões para farda 

1176 grosas de botões para véstia 

950 chapas de chumbo para espingarda 

1734 varas de estopa 

1079 côvados de serafina 

6 alabardas novas 

6 alabardas novas 

1 par de baquetas para caixa de guerra 

1 bandoleira com gancho para caixa de guerra 

 

Material distribuído ao Regimento de Infantaria 24 728 

De 4 de Setembro de 1810 a 22 de Março de 1811 

10 caixas de guerra 

10 pares de baquetas 

20 bandoleiras para caixas de guerra 

20 bandeirolas com hastes de ferro 

2 pífanos 

306 espingardas de Liège com varetas e baionetas 

200 espingardas de modelo inglês antigo 

294 espingardas de modelo inglês moderno 

800 patronas novas com correias e cartucheiras 

800 boldriés de baioneta novos 

800 bandoleiras de espingarda 

800 bainhas de baioneta 

800 guardafechos 

800 martelinhos 

800 sacatrapos 

680 mochilas de estopa 

800 frascos de folha 

2400 pederneiras 

10 alabardas para sargentos 

10 machados novos com cabos 

100 espingardas de Liège 

100 espingardas de padrão inglês antigo 

200 martelinhos novos 

200 sacatrapos novos 

                                                 
728ADP K21 2 34 Lv2-195/196/197/198. 
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200 patronas com correias e cartucheira 

200 boldriés novos 

200 bandoleiras de espingarda 

200 bainhas de baioneta 

200 guardafechos 

1200 pederneiras 

1000 pares de sapatos novos 

6 caixas de guerra novas, com baquetas 

2 hastes novas, com ferro e lança 

2 bandeiras de seda novas 

 2 boldriés de couro brancos 

6 ganchos para boldriés 

2 capas de brim pintadas 

320 mochilas estopa novas 

200 frascos de folha 

67 caldeiras de folha com tampa 

431 barretinas novas 

610 espingardas inglesas consertadas, com baionetas e varetas de ferro729 

890 espingardas inglesas consertadas, com baionetas e varetas de ferro730 

 

Material distribuído ao Regimento de Cavalaria 9 731 

De 18 de Julho de 1809 a 16 de Março de 1810 

68 silhas com almofada novas 

68 coldres para pistolas 

68 cabrestões 

68 freios 

68 peitorais 

68 cabeçadas 

68 pares de rédeas 

68 xairéis para selas 

68 rabichos novos 

136 garupas 

68 silhas de couro 

68 pares de estribos 

225 sacos para garupa novos 

529 bornais de brim 

206 frascos de folha 

                                                 
729Vindos do Arsenal Real do Exército, no hiate Santo António das Almas. ADP K21 2 34 Lv2-198. 
730Idem. 
731ADP K21 2 34 Lv2-207/209 
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102 almofadas 

100 luvas 

225 malas novas 

100 mantas 

100 bornais 

160 baldes de couro 

32 sacos de linhagem para palha 

2196 pederneiras 

187 bandoleiras de couro amarelo 

163 cartucheiras com as Armas Reais em latão, com 2 fivelas, francaletes e argolas 

56 pares de luvas 

41 rabichos 

174 molas de ferro para cavalaria 

43 pares de meias 

100 estacas de argolas, sendo 45 com ferrões de ferro 

21 espadas de cavalaria inglesas 

41 silhas de couro 

77 parafusos de rosca para freios 

77 cabeçadas para freios 

41 pares de garupas 

466 barretes de polícia 

15 boldriés com fivelas 

200 clavinas para cavalaria 

520 guardafechos 

466 calças de brim 

466 camisolas 

41 coldres com francaletes e capeladas 

41 peitorais de couro 

41 porta clavinas 

65 bridões, cabeçadas e freios 

77 silhas mestras forradas 

41 silhas mestras forradas e com almofada 

60 pistolas completas 

 

Material distribuído ao Regimento de Cavalaria 12 732 

De 27 de Novembro de 1809 a 25 de Novembro de 1811 

40 cabeçadas de bridão 

55 varas de corda 

                                                 
732ADP K21 2 34 Lv2-212/213/214/215/216/217. 
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63 coldres e capeladas 

63 pares de estribos 

40 coldres 

63 selas 

63 silhas 

60 selas 

63 silhas de 4 fivelas 

63 pares de estribos de ferro 

63 rabichos 

63 cabeçadas e freios 

63 bridões, cabeçadas e freios 

63 cabrestões 

63 cabeçadas de bridão 

63 pentes de osso 

256 guardafechos 

256 martelinhos 

256 sacatrapos 

210 clavinas com varetas limpas 

20 martelinhos novos para espingarda 

300 sacatrapos 

278 pares de esporas de ferro 

278 pares de fivelas para esporas 

278 pares de correias para esporas 

63 freios  

90 cabrestões 

63 peitorais 

63 rabichos 

63 silhas mestras novas 

63 silhas de 4 fivelas 

63 pares de estribos de ferro 

2 estandartes de nobreza novos 

2 bandoleiras 

4 clarins novos 

195 pentes de osso 

250 malas para palha 

24 sacas para palha 

4 ferramentais de ferrador completos 

50 selas usadas do novo padrão 

10 selas novas do novo padrão 
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3 selas usadas do novo padrão com bolsas de ferrador 

90 pares de garupas 

63 coldres de pistola 

91 cabrestões novos 

91 rabichos novos 

91 silhas de 4 fivelas 

91 coldres com capeladas e francaletes 

91 cabeçadas dobradas novas 

91 pares de rédeas 

91 pares de estribos 

30 selins novos, com almofadas, peitorais e garupas com francalete 

1 selin usado, com almofadas, peitorais e garupas com francalete 

31 cabeçadas de freio, novas 

31 pares de rédeas 

31 bridões novos com rédeas 

31 porta clavinas 

31 coldres com capeladas e francaletes 

31 cabretilhos novos com bridões 

31 cabeçadas de prisão dobradas 

31 rabichos novos 

31 silhas novas 

31 pares de rédeas novas 

195 martelinhos novos 

295 sacatrapos 

122 bolsinhas novas para cravos 

31 pares de estribos novos 

31 silhas novas de 4 fivelas 

122 mantas novas 

429 brecas ou freios 

 

Material distribuído ao Batalhão de Caçadores 10 733 

De 5 de Julho de 1811 a 24 de Janeiro de 1812 

52 espingardas francesas antigas 

36 espingardas francesas modernas 

3 espingardas espanholas 

60 gravatas de couro 

2 caixas de guerra novas 

204 frascos de água novos 

                                                 
733ADP K21 2 34 Lv2-341/342/343/344. 
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9 espingardas de artilharia antigas 

204 pares de sapatos 

144 gravatas 

100 boldriés de baioneta 

115 pares de sapatos novos 

100 calças de linhagem 

96 chapéus redondos 

269 saquetas novas 

84 gravatas de couro 

160 calças de linhagem 

500 espingardas inglesas novas com varetas e baionetas734 

500 patronas com cartucheira 

500 boldriés de atanado para baionetas 

500 bainhas de baioneta 

500 pederneiras 

500 martelinhos 

500 guardafechos 

500 sacatrapos 

500 bandoleiras para espingarda 

100 frascos para água 

546 fardas novas de saragoça735 

546 calças novas de saragoça 

662 coletes brancos 

662 pares de polainas 

662 pescocinhos de couro 

662 camisas inglesas 

662 barretinas novas 

662 varas de fita preta 

110 varas de fita azul 

110 varas de fita encarnada 

662 barretes de polícia 

110 martelinhos 

662 frascos de folha 

562 mochilas 

662 boldriés 

13 cornetas 

                                                 
734O material compreendido entre as espingardas inglesas e as barricas veio para o Porto no hiate Santo António das Almas, 
proveniente do Arsenal Real do Exército. ADP K21 2 34 Lv2-342. 
735O material compreendido entre as fardas de saragoça e as mochilas veio para o Porto no hiate Boa Hora, proveniente do Arsenal 
Real do Exército. . ADP K21 2 34 Lv2-342. 
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662 casacões de pano de mescla inglesa 

662 pares de sapatos736 

662 penachos de lã verde 

662 pares de meias de algodão curtas 

26 chifarotes novos 

100 mochilas de brim 

136 espingardas novas de padrão inglês moderno737 

136 baionetas para o referido modelo de espingarda 

136 patronas novas inglesas 

136 cartucheiras de folha 

136 correias para patrona 

136 bainhas de baioneta 

662 cornetas de latão para barretinas738 

116 fardas e calças de Saragoça 

13 cordões de lã para as cornetas 

35 cordões de latão em cadeias para os apitos 

150 pares de dragonas de lã preta 

652 peças de franja de lã para o completo das dragonas 

628 peças de franja preta para o completo das dragonas 

 

Material distribuído ao Batalhão de Caçadores 11 739 

De 1 de Julho de 1811 a 24 de Janeiro de 1812 

30 espingardas de padrão moderno, aparelhadas de novo, com varetas, baionetas e sendo 

somente os canos usados 

16 espingardas de padrão moderno com baionetas e pederneiras, tendo levado 13 coronhas 

novas 

9 clavinas de cavalaria completas 

46 bandoleiras de espingarda novas 

46 boldriés de baioneta 

500 mochilas novas 

300 frascos de folha 

220 pares de sapatos novos 

220 gravatas novas 

10 espingardas de Liège completas740 

                                                 
736O material compreendido entre os pares de sapatos e as mochilas de brim veio para o Porto no hiate Providência, proveniente do 
Arsenal Real do Exército. ADP K21 2 34 Lv2-343. 
737O material compreendido entre as espingardas e as bainhas de baioneta veio para o Porto no hiate Santo António das Almas, 
proveniente do Arsenal Real do Exército. Cremos que estas espingardas do novo padrão sejam, na realidade, carabinas estriadas 
Baker, já que o número indicado (136) corresponde à companhia de atiradores dos batalhões de Caçadores. ADP K21 2 34 Lv2-343. 
738O material compreendido entre as cornetas de latão e dragonas de lã preta (estas para a companhia de atiradores) veio para o Porto 
no hiate Bom Conceito, proveniente do Arsenal Real do Exército. ADP K21 2 34 Lv2-343. 
739ADP K21 2 34 Lv2-345/346/347/348/349. 
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1 espingarda de padrão português antigo 

22 espingardas de padrão português necessitadas de reparação741  

1 espingarda de padrão português moderno 

6 espingardas de padrão francês  antigo 

19 espingardas de padrão francês moderno 

28 espingardas de diferentes calibres a necessitar de reparação 

2 espingardas inglesas de bala pequena 

11 espingardas inglesas de bala pequena a necessitar de reparação 

100 boldriés de baioneta novos 

146 bainhas de baioneta com ganchos 

1 caixa de guerra nova com correias 

200 barretinas novas 

200 calças de linhagem novas 

180 calças novas 

180 barretes de polícia novos 

180 pares de sapatos novos 

180 gravatas 

40 saquetas novas 

40 pares de sapatos novos 

40 calças de linhagem 

35 calças de linhagem 

35 saquetas novas 

42 pares de sapatos 

42 gravatas 

42 calças 

478 calças de saragoça 

662 pares de polainas 

662 coletes de mangas brancos 

110 varas de fita azul742 

662 barretes de polícia 

662 mochilas 

662 frascos de água 

662 camisas 

662 barretinas inglesas 

662 varas de fita preta 

662 pescocinhos 

                                                                                                                                               
740Cremos que esta variedade de armas de vários calibres e modelos se destinava à instrução dos recrutas, deixando as espingardas e 
carabinas de modelo inglês para as companhias operacionais. 
741Reparação essa a ser feita pelos espingardeiros e coronheiros do Batalhão. 
742O material compreendido entre a fita azul e as 4 varas de brim veio para o Porto no hiate Flor da Figueira, proveniente do Arsenal 
Real do Exército. ADP K21 2 34 Lv2-348. 
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662 boldriés 

13 cornetas 

4 varas de brim 

350 gravatas usadas 

394 boldriés de baioneta 

45 boldriés a necessitar de conserto 

50 espingardas inglesas novas 

50 patronas novas com as respectivas correias 

50 boldriés de baioneta novos 

50 bandoleiras de espingarda novas 

50 guardafechos 

50 martelinhos 

50 sacatrapos 

653 casacões de pano de mescla ingleses 

662 pares de sapatos 

184 fardas e calças de Saragoça 

13 cordões de lã para cornetas 

150 pares de dragonas de  lã preta 

62 varas de franja de lã preta 

661 cornetas de latão para barretina 

 

Material distribuído ao Batalhão de Caçadores 12 743  

De 22 de Novembro de 1811 a 24 de Janeiro de 1812  

662 bandoleiras de espingarda novas  

662 martelinhos  

662 pederneiras de espingarda  

662 guardafechos novos  

662 sacatrapos  

285 fardas e calças de saragoça744  

662 boldriés de couro preto com ferragens de latão polidas  

35 caixas de latão com cadeias para apitos  

13 cordões de lã preta para cornetas  

150 pares de dragonas de lã preta   

592 varas de franja de lã preta para o completo das dragonas  

662 cornetas de latão para barretinas  

662 espingardas novas Inglesas com baionetas e varetas  

662 patronas novas com cartucheiras  

                                                 
743ADP K21 2 34 Lv2-351. 
744O material compreendido entre as fardas e calças de saragoça e as barricas veio para o Porto no hiate Bom Conceito, proveniente 
do Arsenal Real do Exército. ADP K21 2 34 Lv2-351. 
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662 correias novas para patronas  

662 boldriés novos de atanado  

662 pederneiras de espingarda  

377 fardas novas de saragoça745  

377 calças novas de saragoça  

662 coletes de pano branco  

662 pares de polainas novas  

662 pescocinhos de couro  

662 varas de fita preta  

662 barretes de polícia  

662 mochilas  

662 camisas inglesas  

110 varas de fita azul  

110 varas de fita escarlate  

661 frascos de folha  

13 cornetas  

Material distribuído ao Depósito de Recrutas do Por to 746  

De 9 de Fevereiro de 1810 a 5 de Julho de 1811  

600 pares de sapatos  

600 chapéus redondos  

100 espingardas do padrão francês antigo, com vareta e baioneta  

160 patronas com correias e cartucheiras  

160 boldriés para baioneta  

160 bainhas de baioneta novas  

160 bandoleiras de espingarda  

160 guardafechos novos  

14 espingardas de Liège com vareta e baioneta  

14 patronas com correia e cartucheira novas  

14 boldriés de baioneta  

14 guardafechos novos  

14 sacatrapos  

14 frascos de água  

14 bainhas de baioneta  

14 bandoleiras de espingarda  

14 martelinhos  

14 mochilas   

15 espingardas de padrão francês antigo  

                                                 
745O material compreendido entre as fardas de saragoça e o último item da lista veio remetido do Arsenal Real do Exército. ADP 
K21 2 34 Lv2-352. 
746ADP K21 2 34 Lv2-389/393. 
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7 espingardas de padrão francês moderno  

8 espingardas espanholas  

30 patronas com correias e cartucheiras  

30 boldriés de baioneta  

30 guardafechos  

30 bandoleiras de espingarda  

1 caixa de guerra nova com bandoleiras e baquetas  

30 espingardas de padrão francês antigo com varetas e baionetas  

30 patronas com correias e cartucheiras  

30 boldriés de baioneta  

30 bandoleiras de espingarda  

300 pederneiras de espingarda  

30 bainhas de baioneta  

30 guardafechos  

1 caixa de guerra com bandoleiras e baquetas  

10 espingardas consertadas, em 2 coronhas,7 baionetas, 3 meias coronhas e 1 fecharia  

1 farda azul para soldado  

2 fardas azuis para soldado usadas  

2 jaquetas de pano azul com golas encarnadas  

1 jaqueta branca com banda e gola encarnadas  

1 par de pantalonas pretas  

2 pantalonas azuis remendadas  

2 coletes azuis  

1 calça de pano de mescla  

4 casacos de cores velhos  

1 barretina de limpeza azul  

9 camisas de pano de linho  

1 camisa de paninho  

5 coletes brancos   

16 calças de linho de estopa  

55 calções de pano branco  

6 saquetas de pano branco  

2 pares de mangas  

7 fardetas com alamares  

30 pares de polainas  

24 pedaços de polainas  

4 calças de pano branco  

18 fardas de pano azul  

8 pantalonas  
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4 coletes brancos  

1 jaqueta de Saragoça  

4 coletes velhos  

7 pares de polainas de saragoça  

1 jaqueta  

3 calças de linho  

3 calças de lã 

12 jaquetas de pano de linho 

16 chapéus velhos 

1 chapéu de palha velho 

5 porta capotes usados 

16  barretinas velhas 

107 espingardas consertadas 

 

Material distribuído à Brigada 747 do Regimento de Artilharia 4, destacada no Porto 748  

De 21 de Junho de 1809 a 7 de Outubro de 1811  

3 caixas de espoletas  

3 cabos botafogos de composição  

0,5 arroba de morrão  

2 correias para a caixa de espoletas  

2 caixas de guerra de serviço  

2 tirantes de calibre 6  

1 cabo de botafogo de composição  

2 reparos de artilharia para peças de calibre 3  

4 tirantes para calibre 6  

4 tirantes para calibre 3  

3 foguetes para sinais  

20 velas de misto  

120 espoletas de cana  

3 foguetes para sinais  

12 soquetes com lanada para calibre 6  

6 sacatrapos para calibre 6  

6 jogos de agulhas  

10 botafogos para velas de composição  

12 caixas de lata para espoletas  

12 bolsas de couro para cartuchos  

8 baldes de couro com asas e aros de ferro  

                                                 
747Aqui Brigada deve-se entender como Bateria. Ver Borges, J. V. (2009). A Artilharia Portuguesa na Guerra Peninsular. Lisboa: 
Tribuna da História. 
748ADP K21 2 34 Lv2-395 a 422. 
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8 serpentinas de 2 lumes  

8 pranchadas de chumbo para calibre 6   

8 tapabocas para calibre 6  

4 arrobas de morrão  

600 velas de composição  

1000 espoletas de lata carregadas  

10 jogos de tirantes de corda  

8 porta velas de couro  

8 caixas de pavio lento com espoleta  

1 carro de transporte de serviço com armão e eixos de ferro  

100 espoletas de lata carregadas  

2 cofres novos para reparo de calibre 6  

6 reparos de artilharia de campanha para peças de calibre 6  

6 cofres para reparos de calibre 6  

6 peças de bronze portuguesas de calibre 6749  

1 leme novo pintado para peças de calibre 6  

4 caixas novas pintadas para cargas de velas mistas  

2 reparos de artilharia de campanha a galope de calibre 3750  

2 peças de campanha de bronze espanholas de calibre 3751  

4 soquetes e lanada para peças de calibre 3  

2 sacatrapos para peças de calibre 3  

2 tapabocas para peças de calibre 3  

2 arames de ouvido paara peças de calibre 3  

2 serpentinas de ferro  

2 cabos botafogo para velas de misto  

2 caixas de lata para espoletas  

2 dedeiras de couro novas  

2 jogos de tirantes para peças de calibre 3  

2 pranchadas de chumbo para peças de calibre 3  

4 tirantes novos para peças de calibre 6  

3 soquetes novos para peças de calibre 6  

1 botafogo para velas de misto  

8 tirantes de peito novos para artilharia de campanha  

1 reparo de artilharia de campanha a galope de calibre 3   

1 peça de campanha de bronze portuguesa de calibre 3752  

                                                 
749Estas peças eram numeradas e eram dadas as especificações do seu peso, da seguinte forma: a peça nº168 pesava 5 quintais e 2 
arráteis; a peça nº81 pesava 4 quintais, 3 arrobas e 22 arráteis; a peça nº87 pesava 4 quintais, 3 arrobas e 16 arráteis; a peça nº135 
pesava 4 quintais, 3 arrobas e 5 arráteis; a peça nº54 pesava 4 quintais, 3 arrobas e 2 arráteis; a peça nº 169 pesaava 4 quintais, 3 
arrobas e 4 arráteis. A ordenação das peças é a constante no documento. ADP K21 2 34 Lv2-399. 
750Significa o advento das brigadas volantes de Artilharia, o mesmo que Artilharia montada. 
751Identificadas como as peças nº 2765 e 2753. A primeira pesava 1 quintal e 19 arráteis e a segunda pesava 1 quintal, 3 arrobas e 23 
arráteis. ADP K21 2 34 Lv2-399. 
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1 tapaboca para peças de calibre 3  

1 arame de ouvido para peças de calibre 3  

1 soquete com lanada para peças de calibre 3  

1 bolsa para cartuchos  

2 tirantes novos para peças de calibre 3  

1 cabo botafogo para velas de misto  

1 caixa de lata para espoletas  

1 suspensórios de couro para peças de calibre 3  

1 peça de campanha de bronze Portuguesa de calibre 3753  

2 baldes de madeira para peças de calibre 3  

2 baldes de madeira para peças de calibre 6  

4 bolsas para lanadas de peças de calibre 3  

4 bolsas para lanadas de peças de calibre 6  

3 pares de tirantes para peças de calibre 3  

3 pares de tirantes para peças de calibre 6  

1 peça de campanha de bronze portuguesa de calibre 3754  

1 peça de campanha de bronze portuguesa de calibre 3755  

2200 espoletas de lata carregadas  

200 espoletas de papel carregadas  

100 velas de misto  

25 archotes de esparto  

1 arroba de morrão  

6 soquetes com lanada para peças de calibre 6  

6 soquetes com lanada para peças de calibre 3  

5 serpentinas com ferros novos  

12 jogos de agulha  

6 sacatrapos para peças de calibre 6  

6 sacatrapos para peças de calibre 3  

12 bolsas de couro novas para cartuchos  

1 suspensório de couro  

2 baldes de sola com asas de ferro  

6 caixas para espoletas  

1 capa de oleado para peças de calibre 6  

5 capa de oleado para peças de calibre 9  

2 capa de oleado para peças de calibre 3  

                                                                                                                                               
752A peça nº 167, que pesava 2 quintais, 2 arrobas e 14 arráteis. ADP K21 2 34 Lv2-400. 
753A peça nº 210, que pesava 2 quintais, 1 arroba e 24 arráteis. ADP K21 2 34 Lv2-400. 
754A peça nº 100, que pesava 2 quintais, 2 arrobas e 8 arráteis. ADP K21 2 34 Lv2-401. 
755A peça nº 287, que pesava 2 quintais, 1 arroba e 15 arráteis. ADP K21 2 34 Lv2-401. 
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12 bolsas para lanadas de calibre 6  

12 bolsas para lanadas de calibre 3  

6 baldes de madeira com asas 

12 guarnições de sota para artilharia de campanha completas 

12 guarnições de tronco para artilharia de campanha completas 

5 dedeiras de couro novas 

800 espoletas de lata carregadas 

1 arroba de morrão 

5 cofres pintados para velas de misto 

4 baldes de sola com aros de ferro 

3 rodas para reparos de peças de calibre 6 

2 rodas para reparos de peças de calibre 3 

10 peles de carneiro 

8 guarnições de sota para artilharia de  campanha, com tirantes, munilhos e francaletes 

2 guarnições de sota para artilharia de  campanha, com tirantes, munilhos e francaletes 

4 guarnições de tronco para artilharia de  campanha, de reserva 

20 bolsas de couro para ferramentas 

8 correias novas para espoletas 

6 chavetas para peças de calibre 6 

4 chavetas para peças de calibre 3 

33 arráteis de morrão enxofrado 

3 cofres para velas e espoletas 

3 capas de brim pintadas para peças de calibre 3 

20 soquetes novos com lanadas 

12 dedeiras de couro 

20 pares de garupas novas 

12 arráteis de aço de tracção 

6 raios novos para rodados de reparo de peça de calibre 3 

16 polvorinhos de lata 

1 roda nova para reparo de peça de calibre 3 

2 rodas de madeira novas 

2 rodas novas para reparos de peça de calibre 3 

6 pinos de madeira para rodas de reparos de peças de calibre 6 

6 pinos de madeira para rodas de reparos de peças de calibre 3 

6 pinos de madeira para rodas de armões de peças de calibre 6 

8 raios para rodados de reparos de peças de calibre 6 

8 raios para rodados de reparos de peças de calibre 3 

8 raios para rodados de armões de peças de calibre 6 

2 arrobas de morrão 



 400

20 velas de misto 

100 espoletas de lata 

100 espoletas de papel 

130 velas de misto carregadas 

6 arrobas de morrão 

500 espoletas de papel carregadas 

700 espoletas de lata carregadas 

1 soquete com lanada para calibre 3 

1 roda para armão de reparo de peça de calibre 6 

2 reparos de calibre 6, com armões, eixos de ferro, porcas e parafusos de bronze 

2 cofres para reparos de calibre 6, pintados 

4 lemes para reparos de calibre 6 

1 reparo novo para peças de calibre 3, com armão, cofre, eixos,  porcas e parafusos 

1 soquete com lanada de calibre 6 

2 lemes de calibre 6 

1 serpentina nova 

1 cabo de vela de misto 

1 balde novo com asas de ferro 

1 reparo de calibre 6, com armão, eixos de ferro, porcas e parafusos de bronze 

1 tapabocas para calibre 3 

1 serpentina nova 

1 soquete com lanada 

1 sacatrapo 

2 cabos de botafogo para velas de misto 

1 bolsa nova para lanadas 

1 reparo novo de galope756 

1 caixa nova para transporte 

4 arrobas de morrão 

4 cabos de botafogo para velas de misto 

1 reparo de campanha de galope para peças de calibre 3, com eixos de ferro e porcas de 

bronze 

3 rodas novas para reparos de peças de calibre 3 

1 soquete novo para calibre 6 

1 soquete com haste para calibre 6 

1 haste nova para lanada 

1 haste nova para serpentina 

1 balde para reparo de peça de calibre 6 

16 pares de tirantes novos 

                                                 
756Não especifica para que tipo de peça é destinado. 
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1 arroba de ferro em cadeia para peças de calibre 6 

1 reparo de artilharia de campanha para peça de calibre 12, com rodas, eixo, porcas e 

parafusos 

3 reparos de artilharia de campanha para peças de calibre 6 

3 cofres de madeira forrados de lata para reparos de calibre 6 

2 reparos de campanha de galope para peças de calibre 3 

6 lemes novos para reparos de calibre 6 

5 caixas novas para espoletas 

9 cartuchos de baetilha de calibre 12 

2 foguetes de sinais 

22 guarnições de sota novas, com tirantes, munilhos e francaletes 

6 guarnições de tronco novas, com tirantes, munilhos e francaletes 

1 manivela de ferro para reparo de calibre 3 

4 cofres para reparos de calibre 6 

4 capas de pano pintado para reparos de calibre 6 

4 baldes com arcos e asas de ferro para reparos de calibre 6 

4 baldes com arcos e asas de ferro para reparos de calibre 3 

3 tapabocas de pano pintado para calibre 6 

2 tapabocas de pano pintado para calibre 3 

5 coleiras de couro para asnos 

8 lemes para reparos de calibre 6 

4 peças de bronze de artilharia de campanha757 

4 reparos de artilharia de campanha para peças de calibre 6 

2 reparos de galope completos para peças de calibre 3 

100 velas de misto carregadas 

500 espoletas de lata carregadas 

200 velas de misto 

1 peça de bronze de calibre 6758 

1 peça de bronze de calibre 6759 

1 reparo de campanha com armão pintado de preto, com eixos, porcas e parafusos 

2 cofres para reparos 

6 bolsas de couro para cartuchos 

12 foguetes para sinais 

4 lemes para reparos de calibre 6 

1 reparo de campanha de calibre 6 com armão, cofre, eixo, porcas e parafusos 

1 peça de bronze de campanha de calibre 6760 

                                                 
757Sendo a peça nº 87 pesando 4 quintais, 3 arrobas e 16 arráteis, a peça nº 114 com 4 quintais, 3 arrobas e 3 arráteis, a peça nº135 
pesando 4 quintais, 3 arrobas e 5 arráteis e por último a peça nº 169 com um peso de 4 quintais, 3 arrobas e 3 arráteis. ADP K21 2 
34 Lv2-419. 
758Peça nº 168, com o peso de 5 quintais e 2 arráteis. ADP K21 2 34 Lv2-420. 
759Peça nº54, com o peso de 4 quintais, 3 arrobas e 2 arráteis. ADP K21 2 34 Lv2-420. 
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1 armão para calibre 6, pintado 

2 lemes de conteira para reparos de calibre 6 

200 uniformes completos761 

 

Apesar do Arsenal Real do Porto haver sido extinto em 1812, retomando a 

designação e estatuto de Trem, e continuando situado no mesmo local em 

Lordelo do Ouro, continuou a receber quantidades importantes de material de 

guerra, vindo, sobretudo, do Arsenal Real do Exército de Lisboa. Esta listagem 

está datada de 7 de Janeiro de 1813 e assinada por João Damasceno Vaz da 

Silva, sendo uma relação de material de guerra enviado do Arsenal Real do 

Exército para o Porto, para posterior distribuição às tropas em campanha e em 

guarnição no território nacional: 

 

• 2000 espingardas inglesas (Brown Bess India Pattern) novas e 

baionetas e bainhas 

• 2000 patronas inglesas com as respectivas cartucheiras 

• 2000 boldriés de atanado português para suspender as baionetas 

• 2000 bandoleiras para aplicar nas espingardas portuguesas 

• 15000 cobertores ingleses novos 

• 20000 cantis de folha para água 

• 3500 marmitas de folha de novo modelo 

• 20000 bornais para víveres 

• 3500 sacos para as marmitas 

• 100000 pederneiras de espingarda 

 

Nesta relação também era referido material a ser enviado para o Porto e dali 

para a Praça de Almeida, destinado ao Regimento de Cavalaria 1: 762  

 

• 300 capotes de pano azul ferrete 

• 300 pares de botas 

                                                                                                                                               
760Peça nº81 com o peso de 4 quintais, 3 arrobas e 22 arráteis. ADP K21 2 34 Lv2-422. 
761De acordo com o documento, em provisão da  Junta do Arsenal do Porto, de 18 de Maio de 1810, foi autenticado um aviso ao 
capitão Christiano Frederico Cony, para receber na Tesouraria Geral das Tropas a quantia de 96$000 Réis respeitante ao corte e 
feitio de 200 fardas com pantalonas e vestias, mandadas fazer por Gaspar Teixeira de Castro para a Brigada de Artilharia do RA4. 
ADP K21 2 34 Lv2-422.  
762AHM-DIV-1-14-265-01-m0021. 



 403

• 300 pares de sapatos portugueses 

• 300 mantas de pano para cavalos 

• 300 estojos completos para limpeza de cavalos 

  

Para além do material referido acima e seguindo as ordens de reenvio de 

material de guerra do Porto para Almeida, dali deveriam ser distribuídos os 

seguintes artigos ao Regimento de Cavalaria 11: 

 

• 200 pares de sapatos portugueses 

• 200 pares de botas portuguesas 

• 200 capotes de pano azul ferrete 

• 200 selins ingleses com os respectivos arreios 

• 200 mantas de pano de minde para cavalos 

• 200 estojos para a limpeza dos cavalos 

 

O Regimento de Cavalaria 12 também deveria receber do Trem de Almeida o 

mesmo tipo de material e as mesmas quantidades enviadas para o Regimento 

de Cavalaria 11. Para o Peso da Régua deveriam seguir 12000 camisas 

inglesas.763 

Conforme se comprova pela documentação, a extinção do Arsenal do Porto 

teria sido nominal e administrativa, numa clara intenção de centralizar e afirmar 

o Arsenal Real do Exército como única unidade fabril de material de guerra no 

país, ele próprio tendo sofrido substanciais reduções de pessoal desde 1812.  

No capítulo referente aos quatro anos do quotidiano de guerra do Arsenal do 

Porto verifica-se que as suas instalações mais foram um entreposto de grandes 

quantidades de material de guerra enviado do Arsenal Real, em Lisboa, para 

distribuir pelas unidades, ou para no sentido inverso expedir materiais 

importados, que haviam chegado aos cais do Douro. Nunca se chegou a 

verificar a construção de uma nova fábrica de armas no Porto, nem existe 

registo de que se tenham construído instalações próprias para o Arsenal Real 

do Porto, ficando estas instaladas nos armazéns do Trem do Ouro, sobretudo 

após a 2ª Invasão, que devastou a Cidade do Porto. Apesar da chegada, em 

                                                 
763AHM-DIV-1-14-265-01-m0022. 
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1806, de um contingente de espingardeiros Alemães, estes pouco poderiam ter 

avançado em termos da produção de armamento, tendo-se limitado à 

reparação e manutenção das armas enviadas das unidades ou em depósito de 

reserva, tal como outras oficinas de armeiros que trabalhavam em subcontrato, 

destacando-se as de Braga.  
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Conclusões 

 

A temática principal deste trabalho focalizou as várias problemáticas ligadas à 

indústria militar nacional, no período da Guerra Peninsular e que foi 

representada pelos Arsenais Reais do Exército, o de Lisboa e o do Porto. Foi 

nossa intenção que tal não fosse somente uma linha de investigação na área 

da História, mas também que colectasse uma série de memórias do Património 

Industrial Português do início do século XIX. Contamos com as dificuldades de 

um tema tão pouco abordado no âmbito da História Militar e a análise de toda a 

documentação que logramos levantar fez-nos deparar com o quotidiano destas 

estruturas industriais, num período tão conturbado e traumático como foi o da 

Guerra Peninsular. Estes quotidianos estavam dispersos por vários 

documentos de arquivo, nomeadamente nas Ordens do Dia dentro do período 

referido, assim como de séries documentais do Arquivo Histórico Militar, 

Arquivos Nacionais da Torre do Tombo, Arquivo Distrital do Porto, Arquivo 

Distrital de Braga e dos National Archives, em Londres. Os dados contidos na 

documentação permitiram analisar a produção do Arsenal e a sua distribuição e 

uso pelas tropas, reflectindo a sua importância logística em termos do 

abastecimento de material de guerra às unidades em campanha. Levantámos e 

analisámos a realidade das estruturas industriais em situações de crise, o que 

ditou a sequência cronológica deste trabalho, tendo como objectivo construir 

uma imagem dos Arsenais nacionais perante os tremendos desafios da Guerra 

Peninsular, no período de 1807 a 1814.  

Apesar de condicionarmos cronologicamente o trabalho para estas datas, muita 

da documentação remeteu para a Campanha de 1801, ou a Guerra das 

Laranjas, o que levou a uma série de antecedentes que permitem entender o 

efeito desta campanha sobre o Exército Português no ciclo que vai de 1802 a 

1807. Este ciclo afectará também as questões respeitantes ao material de 

guerra e à sua gestão pelos Arsenais Reais de Lisboa e Porto. O Governo 

Português encetou vários esforços de adquirir armamento no estrangeiro, 

assim como tentou modernizar tecnologicamente os Arsenais com novas 

fábricas de armas e com a contratação de pessoal estrangeiro, mas sem 

sucesso. 
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Os documentos encontrados e levantados forneceram-nos dados e 

informações importantes sobre a indústria militar portuguesa que, 

tecnologicamente atrasada, conseguiu manter um ritmo produtivo que lhe 

permitia manter, parcialmente, o Exército abastecido em termos de uniformes, 

correames, vestuário, pólvora e munições. A partir destas premissas, 

pretenderam-se estabelecer vários tipos de relações, ligadas a alguns 

conceitos fundamentais na história da indústria militar: a capacidade de 

produção própria de material de guerra e armamento, os tecidos laborais e as 

suas origens socio-económicas, a capacidade de resposta tecnológica em 

tempo de guerra, a análise das interdependências entre o material de origem 

nacional e o material de origem externa, a guerra e a paz como realidades da 

indústria militar. Foram referidos momentos importantes, como a reorganização 

do Exército, de 1806, logo truncada pela 1ª Invasão Francesa de 1807-1808 e 

que durante algum tempo paralisou os arsenais e as posteriores 

reorganizações levadas a cabo por dois elementos fundamentais, William Carr 

Beresford e D. Miguel Pereira Forjaz, que, levantando o Exército Português da 

situação de quase inexistência em que se encontrava, lograram transformá-lo 

numa afinada máquina de guerra. Apesar do massivo apoio material britânico, 

nunca se poderia ter deixado de lado o papel desempenhado pelos Arsenais 

Reais do Exército de Lisboa e Porto e as suas centenas de trabalhadores.  

Os dados analisados apontaram para as tipologias menos exigentes 

tecnologicamente da produção nacional dos Arsenais e os materiais 

importados de origem britânica, sobretudo armamento, munições e numa fase 

inicial tecidos e mesmo uniformes completos. Mas a produção do Arsenal Real 

do Exército em Lisboa e a do seu congénere do Porto, não se ficavam por aqui, 

já que muitos outros artigos eram aí fabricados, como material de cavalaria, 

tendas e barracas de campanha, ferramentas de sapadores, ferramentas de 

manutenção do armamento e equipamento, palamenta de artilharia e parte das 

munições para artilharia e armas ligeiras. Neste último caso verificou-se a 

importância da relação dos Arsenais com outras estruturas fabris, como a Real 

Fábrica da Pólvora de Barcarena, as fundições de ferro de Paço de Arcos, 

próximas de Lisboa ou as Ferrarias da Foz do Alge, em Figueiró dos Vinhos. 

Foi importante abordar várias perspectivas de diversos autores de algumas 

linhas de pensamento que analisaram o contexto geral da indústria Portuguesa 
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no período referido. Destes contextos pretendeu-se articular estas perspectivas 

com o que foram os Arsenais Reais de Lisboa e Porto tanto em termos da sua 

evolução tecnológica como estrutural. 

A situação política da Europa após a Revolução Francesa vai levar Portugal a 

entrar em conflito com duas potências, uma em ascensão, a França, e outra 

em declínio, a Espanha. Este processo iniciou um ciclo de consequências 

negativas a nível económico e financeiro, que se agravaram pela necessidade 

de preparar Portugal contra um ataque às suas fronteiras por parte da 

coligação Franco-Espanhola, apesar dos esforços da Coroa Portuguesa em se 

manter neutral. A Guerra das Laranjas, em 1801, confirmou os piores receios 

sobre o estado de impreparação do Exército Português e da sua cadeia de 

comando. A Guerra Peninsular (1807-1814) foi o culminar desta precária 

situação em que Portugal se viu definitivamente envolvido no conflito com a 

França Napoleónica. Após a saída da família real para o Brasil, o país foi 

devastado por três invasões que destruíram o Exército Português em 1807 e 

levaram a que o governo britânico interviesse directamente em Portugal, 

financiando e reequipando quase totalmente às suas custas o novo Exército 

Português, tornando-o numa estrutura eficiente e bem equipada, mas na 

prática sob comando inglês. O preço a pagar por Portugal foi muito elevado, 

tanto em relação aos efeitos das Invasões Francesas, como no que dizia 

respeito ao apoio britânico. Estes teatros de guerra foram amplamente 

prejudiciais para a economia portuguesa, que havia logrado alcançar um 

quadro de prosperidade no último quartel do século XVIII, e entrou num período 

de depressão cuja recuperação havia de ser muito lenta, com reflexos que se 

estenderam por todo o século XIX. Com um país pilhado por franceses e 

espanhóis, os problemas financeiros avolumaram-se, e a influência inglesa nos 

assuntos portugueses e no Brasil tornou-se numa realidade que em muitos 

aspectos haveria de perdurar muitos anos. 

A intervenção em força dos Britânicos contrariou os efeitos que o Bloqueio 

pretendia alcançar, tanto em relação a Portugal, como em relação à própria 

Inglaterra, mas com um alto preço para a economia e sociedade portuguesas, 

já bastante afectadas pela guerra. O tratado de comércio entre Portugal e 

Inglaterra em 1810 e a concessão de largas somas de dinheiro a Portugal para 

a reorganização do exército, tornaram os ingleses credores das redes de 
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comércio nacionais, e em 1811, Lisboa estava nas mãos das companhias de 

comércio britânicas. Após as Invasões Francesas, levantou-se o problema da 

recuperação da economia e das produções agrícola e industrial.  

No sector agrícola foram introduzidas medidas de crédito e fomento da 

pecuária e da renovação das culturas e em 1813 o sector manufactureiro foi 

alvo de deliberações da Junta do Comércio para o reinício da produção fabril. 

Os equipamentos estavam arruinados, obsoletos e desguarnecidos de 

operários, a frágil base financeira das fábricas e o mercado interno, cuja 

capacidade de consumo fora profundamente afectada pela guerra, mostraram 

claramente o peso, que naquele momento, significava a concorrência inglesa e 

a perda do mercado brasileiro. No início do século XIX, a indústria portuguesa 

não conseguiu competir com as largas quantidades de produtos a baixo preço 

que inundaram o mercado nacional. Tendo resistido durante o século XVIII a 

várias crises, onde se incluía o contrabando, a indústria portuguesa foi 

esmagada pela tecnologia introduzida na mecanização fabril da Revolução 

Industrial. A concorrência de novas técnicas levou ao fecho de oficinas, 

fábricas e ferrarias, que dependeriam de uma modernização tecnológica para a 

sua sobrevivência. Também podemos considerar como factor de 

obstaculização ao desenvolvimento industrial as questões ligadas à falta de 

instrução da mão de obra e o próprio desinteresse do Estado em contrariar 

esta situação, sobretudo a braços com um teatro de guerra no seu próprio 

território. Um conceito que foi muito importante para o nosso trabalho foi o que 

se considera a articulação da evolução tecnológica com o desenvolvimento das 

técnicas de organização social e laboral na indústria, uma das perspectivas que 

nos permitiram, por exemplo, estudar os modos como o Arsenal Real do 

Exército em Lisboa organizava os seus meios de produção e estruturava as 

suas oficinas, ao mesmo tempo que tinha que responder às necessidades de 

prover à logística do Exército Português. O Arsenal Real do Exército, o 

posterior Arsenal do Porto e os Trens das Praças Fortes desenvolveram 

actividades que se ligaram às necessidades de desenvolvimento da química, 

tanto para uma melhor qualidade e produção das pólvoras, como das 

tinturarias para a confecção de uniformes. A indústria militar era mobilizadora 

da produção de várias indústrias e estruturas produtivas subsidiárias, como os 
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lanifícios e outros têxteis, fiações, curtumes, tinturarias, chapelarias, e tudo o 

mais que permitia manter o estado de operacionalidade militar.  

Outras problemáticas ligadas às indústrias de defesa nacionais eram as da 

mecanização e dos recursos energéticos. A mecanização industrial, 

consequência dos avanços tecnológicos, dependia da capacidade de os 

introduzir e gerir. Em termos de evolução industrial e ainda no século XVIII, na 

Europa, a energia hidráulica teve um papel fundamental. Em Portugal este 

conhecimento não era estranho, e nos inícios do século XIX, surgiram vários 

projectos, inclusivamente nos Arsenais de Lisboa e Porto, relativos ao 

aproveitamento desta forma de energia, não chegando a ser implementados 

devido à guerra e ao desinteresse dos ingleses em desenvolver a própria 

indústria portuguesa, já que não lhes interessava potenciar concorrências aos 

seus próprios fabricantes de material de guerra. Apesar disso, alguns anos 

antes, em 1792, Francisco António Raposo, Tenente-Coronel do Corpo de 

Engenheiros e sobrinho do General Bartolomeu da Costa, director do Arsenal 

do Exército, foi enviado a Inglaterra para proceder a investigações sobre as 

máquinas a vapor. Esta ligação ao Arsenal Real do Exército é uma evidência 

de que as matérias militares ainda continuavam a ser as que mais suscitavam 

a necessidade de actualização e conhecimento tecnológico.  

A perspectiva dos antecedentes que já foram referidos demonstra a relação 

dinâmica entre os acontecimentos militares e as indústrias e arsenais. Mais do 

que a capacidade de resposta fabril do Arsenal Real do Exército a uma 

situação de contingência, como foi a invasão espanhola de 20 de Maio a 7 de 

Junho de 1801, foi a lentidão do Governo em saber objectivamente dos 

recursos com que contava. O Governo da Regência de Portugal apercebeu-se, 

tardiamente, que necessitava de reestruturar o Exército em termos humanos e 

materiais. Esses planos, pensados em 1802, foram formalizados em 1806, 

nomeadamente com a publicação dos Planos de Uniformes para o Exército, em 

Alvará Régio de 19 de Maio e também a reorganização do Exército em 

Brigadas e Divisões. Mas nesse espaço de tempo, vários documentos 

estudados neste trabalho demonstram contraditoriamente os esforços teóricos 

para que se respondesse positivamente em termos materiais às carências do 

Exército Português, e a incapacidade prática em levar avante esses planos. 

Uma das necessidades permanentes e que se tornou numa constante desde a 
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Campanha de 1801, foi a de suprir as unidades do Exército em termos de 

armas e munições. Demonstrando que o Arsenal Real do Exército não possuía 

a necessária capacidade de prover todos estes elementos, mesmo antes da 

Guerra Peninsular, o Governo Português teve que recorrer à importação de 

material de guerra, na sua maioria proveniente de Inglaterra, à excepção da 

tentativa de aquisição de 30000 espingardas na Alemanha, entre 1804 e 1807. 

O estado do Exército, neste período,  passava por ter a maioria das suas 

unidades de 1ª linha sem o seu efectivo completo, e de ter as suas reservas de 

armas e munições em mau estado. A capacidade de mobilização e a 

distribuição das unidades pelo território nacional teria que ser repensada e 

havia que avaliar as circunstâncias e os factos dos números à época. Como já 

referido, em muitos regimentos, sobretudo de Infantaria, os efectivos estavam 

abaixo da sua orgânica, como sucedia com os Regimentos de Infantaria de 

Olivença, Serpa ou de Elvas, os locais mais afectados pela Campanha de 

1801. Estas avaliações e o esforço de criar uma normalização estrutural num 

exército que não sofria quaisquer alterações de fundo desde as reformas do 

Conde de Lippe, em 1762-1764, levariam seis anos após a conclusão da 

Guerra das Laranjas de 1801, a uma nova abordagem do que iria ser o 

Exército Português. Basicamente o Exército, a partir de 1806 assumiu uma 

estrutura de três grandes Divisões territorais e subdividida em Brigadas 

aglutinadoras de Regimentos das várias Armas operacionais, uma estrutura 

complexa que teria que ser suportada pelo Arsenal Real do Exército de Lisboa 

e pela sua dependência no Porto. Com esta distribuição territorial na metrópole, 

a área de intervenção do Arsenal Real do Exército cobriria todo o território, 

assistido pelos trens dos fortes e fortalezas do Reino até 1802, quando foi 

criado o Arsenal Real do Exército do Porto, até à sua extinção em 1812. Este 

novo Arsenal  seria responsável pelo apoio logístico da Divisão do Norte, 

embora durante a Guerra Peninsular tivesse fornecido material de guerra a 

outras unidades das Divisões do Centro e mesmo do Sul. Será este o cenário 

com que Junot se enfrentará em 1807. Dentro do período que estudamos, 

consideramos importante a análise do apoio militar britânico durante a Guerra 

Peninsular. A Inglaterra logrou responder às exigências e aos esforços 

mobilizados contra a França Napoleónica, o que obrigou o governo inglês a 

manter uma dispendiosa guerra terrestre em várias frentes, envolvendo o 
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dispêndio constante e regular de recursos, tanto para sustentar as suas 

próprias tropas, como as dos seus aliados. A Inglaterra havia aplicado este 

conceito desde a sua emergência como potência mundial e como responsável 

por um vasto império. Baseava a sua força de combate no poderio naval e em 

pequenas forças expedicionárias que actuavam em conflitos de relativamente 

baixa intensidade do seu império colonial, contextos muito diversos do das 

Guerras Napoleónicas. As despesas militares britânicas sofreram aumentos 

exponenciais em função do poderio continental da França Napoleónica, na 

medida em que forneceram as suas mais importantes contribuições de guerra 

como assistência financeira e material aos seus aliados. Na verdade, Portugal 

e Espanha dependeram, em larga escala, da ajuda monetária britânica, para 

suportar a guerra contra a agressão Bonapartista. A Inglaterra tentou por todos 

os meios limitar o poder de Napoleão, fosse pela via directa do confronto 

militar, fosse pela via das influências e alianças estratégicas. Neste contexto 

incluía-se uma estratégia definida do governo inglês em manter laços com os 

tronos peninsulares, de modo a aceder livremente aos mercados dos 

respectivos impérios e a imensos benefícios comerciais, fundamentais para 

manter a estabilidade da economia e da indústria em Inglaterra.  

Reconstruir e reorganizar o Exército Português e sustentar as tropas inglesas 

destacadas para a defesa de Portugal, exigiu um fluxo de largas somas de 

dinheiro e materiais, requerendo crescentes apoios financeiros e materiais para 

Portugal, já que um dos maiores problemas em reorganizar as tropas 

portuguesas, como suporte das inglesas, era a já referida falta de materiais 

militares nos arsenais e fábricas nacionais. Escasseavam as armas, muitas 

delas destruídas por ordem dos Franceses, o Arsenal do Exército estava quase 

parado, não exisitiam uniformes e calçado novos, e as indústrias que apoiavam 

a logística militar tinham sido destruídas ou abandonadas pelos seus 

trabalhadores, em fuga das tropas francesas. Qualquer iniciativa de reequipar 

as tropas portuguesas teria que ser levada a cabo com a importação em massa 

de material inglês e só depois se poderia pensar em activar de novo os 

arsenais e trens nacionais. O parque de artilharia de campanha foi renovado 

com material inglês e deu-se uma atenção especial à selecção e formação dos 

artilheiros portugueses. A constante chegada de material de guerra britânico ao 

Arsenal Real do Exército, a partir de 1809, foi transcrita em numerosos mapas 
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e relações dos artigos desembarcados e encaminhados para os armazéns. Dali 

seguiriam para as estruturas de gestão logística, como os comissariados. 

Explicitam-se os tipos de materiais que se importavam, mas por outro lado 

ficou claro na análise dos números que a produção industrial nacional, e mais 

especificamente dos arsenais, não tinha capacidade de resposta para prover a 

todas as necessidades do exército Anglo-Luso de Wellington.  

Com as grandes dificuldades sentidas pelas forças militares portuguesas, tanto 

na 1ª como na 2ª invasões, foi notório o esforço de D. Miguel Pereira Forjaz, 

juntamente com Beresford, para encetar a reorganização e o reequipamento do 

Exército Português. Tal sucedeu entre 1809 e 1811, e tendo em conta o estado 

em que se encontrava o Exército Português em meados de 1809, foi de facto 

um feito notável, a capacidade de organizar e gerir um novo exército. Era 

necessário voltar a montar toda uma estrutura que permitisse ter as tropas 

equipadas e prontas a defrontar o exército francês na invasão que se previa 

para 1810. Estas iniciativas e estes esforços tiveram que superar numerosos 

obstáculos nos aspectos que diziam respeito às manufacturas e à distribuição 

de uniformes e outros equipamentos militares às tropas. Esta situação prendia-

se com a falta de capacidade dos Arsenais em prover uma tão grande 

quantidade de material em tão pouco tempo e também com a óbvia crise 

laboral e produtiva que as Invasões Francesas haviam trazido às indústrias que 

trabalhavam ou tinham contratos com os arsenais. Com a decisão inglesa de 

apoiar, financiar e equipar 20000 soldados portugueses, verificaram-se 

resultados negativos quando chegaram os primeiros materiais da Inglaterra, 

como por exemplo com a chegada de uniformes em Agosto de 1809, que 

vinham com cores incorrectas. Sendo necessário minimizar os efeitos dos 

envios de material impróprio de Inglaterra, recorreu-se aos materiais existentes 

em Portugal, mas esta iniciativa chocou com os deficientes sistemas de 

distribuição logística e com o obsoleto funcionamento dos Arsenais, sobretudo 

em termos de mecanização produtiva.  

Os problemas relacionados com a capacidade de resposta do Arsenal e as 

deficiências dos sistemas de transportes tornavam quase impossível fazer 

expedir os materiais para os regimentos, apesar de muitas vezes já estarem 

disponíveis nos armazéns. As condições continuaram a agravar-se no início de 

1810, sem os materiais chegarem às unidades, o que levou Beresford a 
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frequentes  interpelações a Forjaz, queixando-se da incompetência do Arsenal. 

Para além da desconfiança que tinha em relação aos arsenais portugueses, o 

Marechal Beresford verificou que também seria necessário reformular todo o 

sistema de transportes e comissariado para escoar eficazmente o material de 

guerra para as unidades. Houve que modificar velhas práticas, criando novos 

sistemas de logística para o abastecimento de fardamentos, armas e 

equipamento. No entanto, todas estas tentativas de agilizar e racionalizar a 

gestão dos artigos militares não foram suficientes para resolver os problemas 

de abastecimento do Exército Português, cada vez maior e com a instrução já 

num estado adiantado. Eram necessárias mudanças no Arsenal de Lisboa e no 

serviço de comissariado. Os problemas entre Beresford e o Arsenal Real do 

Exército foram constantes, com queixas e, inclusive, com insinuações de 

traição e má fé da Junta do Arsenal Real do Exército por parte do Marechal.  

Acusava, ainda, o Arsenal de enviar carregamentos incorrectos, outros 

incompletos e de perder materiais. Outra questão que se levantou foi a gestão 

financeira, porque tinham de ser acertadas as contas entre as do Arsenal e as 

dos regimentos, e para que tal sucedesse com um mínimo de desvios, as 

expedições de materiais tinham que ser enviadas somente do Arsenal Real do 

Exército. Era fundamental para D. Miguel Pereira Forjaz o controle da 

informação sobre os materiais produzidos e enviados, pressionando Beresford 

para que lhe enviasse regularmente as listas dos materiais militares 

embarcados em Inglaterra e com destino a Portugal. Apesar desta solicitação 

só obtinha estas informações quando as cargas chegavam ao Arsenal e 

verificou que muitas vezes o que chegava a Lisboa não era prioritário para o 

Exército Português. Esta situação criou uma vincada diferença de opiniões 

entre D. Miguel Pereira Forjaz e Beresford sobre as origens dos problemas de 

reequipamento do Exército, sobretudo no que dizia respeito ao fornecimento de 

uniformes.  

D. Miguel Pereira Forjaz estava consciente de que tinha uma perspectiva sobre 

o Arsenal muito diversa da de Beresford. O primeiro achava que as dificuldades 

do Arsenal se deviam a uma deficiente rede de distribuição dos materiais, 

culpando implicitamente os Comissariados, tanto Português como Britânico, 

enquanto que o segundo não tinha dúvidas sobre a total falta de organização e 

competência da direcção do Arsenal e dos seus trabalhadores. D. Miguel 
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Pereira Forjaz considerava que os problemas vinham da necessidade, no início 

da guerra, de se ter tido que prover rapidamente às necessidades das 

unidades, com a reorganização inciada em 1809. Os regimentos, 

completamente espalhados pelo território nacional, adquiriram ou mandaram 

fazer uniformes de qualquer forma e processo, sem posteriormente terem 

informado o Arsenal. O resultado foi que nem Beresford nem D. Miguel Pereira 

Forjaz sabiam exactamente o que cada regimento tinha recebido, o que era 

largamente agravado pelos constantes erros e falsificações dos relatórios 

regimentais. Apesar dos esforços do alto comando Aliado, os problemas na 

distribuição dos materiais originários do Arsenal continuaram, e afectando, 

inclusivamente, os grandes lotes de materiais chegados de Inglaterra. Esta 

situação foi verificada por D. Miguel Pereira Forjaz quando solicitou um 

relatório detalhado ao Arsenal sobre os materiais ingleses. A resposta deixou 

clara a desorganização da administração do Arsenal. A Junta declarou que não 

sabia quais os regimentos que haviam recebido os materiais, já que as únicas 

informações que tinham eram os locais de entrega. Tal demonstra como a 

Junta do Arsenal tinha falta de registos precisos dos materiais produzidos e 

entregues, e tudo estava estruturado de tal forma que era quase impossível 

atribuir responsabilidades individuais destes problemas, esbarrando qualquer 

intenção disso nas Direcções e nos Comissariados.  

No entanto, D. Miguel Pereira Forjaz intentou várias diligências no sentido de 

impor um novo sistema de gestão no Arsenal Real do Exército e ao fazê-lo 

verificou que muitas das acusações que Beresford havia feito, sobretudo as 

que diziam respeito a fraudes e abusos, não eram verdade e que se tinha 

fundamentado em pressupostos superficiais, mais baseados num preconceito 

em relação aos Portugueses do que numa realidade concreta. 

Para se proceder a uma reestruturação do Arsenal, teve que se ter em conta as 

suas dimensões e localização dispersa, estendendo-se da zona alta de Santa 

Clara e da Estrela até à área ribeirinha de Santa Apolónia e com dependências 

que iam da Cruz de Pedra, a Barcarena e Paço de Arcos. Havia que ter em 

consideração as constantes argumentações dos Directores do Arsenal que 

invocavam a falta de operários especializados e, por outro lado, o excessivo 

número de calcetas e soldados condenados em tribunal de guerra, cuja 

efectividade laboral era considerada muito baixa e um encargo inútil. As crítícas 
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estendiam-se aos estranhos costumes de um Arsenal em tempo de guerra, que 

era o de encerrar aos Domingos e Dia de Todos os Santos (1 de Novembro), 

sendo frequente que os destacamentos enviados ao Arsenal para levantar as 

requisições de materiais o encontrassem encerrado. As queixas chegavam a 

Beresford mensalmente e a certa altura semanalmente. Samuel Vichiness, no 

seu trabalho, afirma que a partir de Maio de 1810, e goradas as tentativas de 

reorganização do Arsenal Real do Exército, este em vez de se desenvolver 

começa a entrar em declínio, tendo atrasos, no cumprimento de requisições, de 

três a seis meses e, segundo o autor, estes problemas nunca teriam sido 

resolvidos, de acordo com as fontes que eram as trocas de correspondência 

entre William Carr Beresford e D. Miguel Pereira Forjaz. As soluções propostas 

por Beresford foram o uso dos depósitos do Exército Inglês e posteriormente a 

criação de depósitos similares, afastados de Lisboa, para serem usados pelo 

Exército Português, recorrendo o mínimo possível ao Arsenal.  Por outro lado, 

para D. Miguel Pereira Forjaz, em vez de se dispersarem os materiais por 

depósitos longínquos, a solução passaria por centralizar no Arsenal de Lisboa 

todos os aspectos relativos ao fabrico, armazenamento e distribuição de 

material de guerra ao Exército, e a nomeação de doze comissários, que 

supervisionariam todos os fornecimentos às unidades. Tal poderia trazer várias 

vantagens a nível da operacionalidade logística do Exército.  

Estas iniciativas de D. Miguel Pereira Forjaz encontraram uma forte resistência 

inicial de Beresford, que argumentava que os seus registos, os do Arsenal de 

Lisboa e os do Arsenal do Porto continuavam a estar sem qualquer  acerto e 

que seria muito difícil ter documentos precisos sobre o que havia sido 

produzido e distribuído, fosse em materiais nacionais fosse em britânicos. 

Ainda segundo Beresford as condições de trabalho no Arsenal eram caóticas e 

abundavam os tráficos de influências entre a administração do Arsenal e vários 

comandantes de unidades. Apesar das suas resistências iniciais, o Marechal 

inglês acabaria por aceitar as propostas de Forjaz. Com todas as dificuldades a 

serem resolvidas, lentamente, em relação ao funcionamento do Arsenal, o 

Exército Português continuava a ter, em inícios de 1810, extensas carências 

em material de guerra e equipamentos essenciais. Os relatórios regimentais 

recebidos pelo governo eram extremamente incompletos, e só diziam respeito 

ao ano de 1809. Tal provocava grandes concentrações de material em vários 
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depósitos, não se sabendo para que unidades se destinavam. Era constante a 

necessidade de fazer pressão para que se fizessem inspecções rigorosas a 

todos os regimentos, de modo a aferir as reais condições de cada unidade, de 

forma a elaborar listas rigorosas e estabelecerem-se prioridades. Mas não 

foram só as condições e capacidade de trabalho do Arsenal Real do Exército e 

dos seus operários a serem postas em causa, já que muito do material que 

chegava de Inglaterra era de muito má qualidade, sobretudo no que dizia 

respeito a fardamentos, o que comprometeu todas as hipóteses de uniformizar 

as tropas do Exército Português antes do Outono de 1809. Já não se podia 

dizer o mesmo do armamento ligeiro e pesado, de excelente qualidade, 

condição essencial imposta por Wellington e Beresford.  

Para além do armamento ligeiro e pesado o Arsenal Real do Exército fabricava 

ou coordenava o fabrico de todo o equipamento que caracterizava o soldado da 

época, uniformes, botões, barretinas, bonés, capacetes, polainas, sapatos, 

botas, roupa interior, suspensórios, cintos, talabartes, boldriés, patronas, 

bainhas de espada e baioneta, tendas, selas, xabraques, materiais de madeira, 

ferro, bronze e latão e toda uma ampla variedade de produtos transformados, 

cujas matérias-primas chegavam às muitas oficinas do Arsenal, vindos de 

outras fábricas do país, como os lanifícios das Beiras e Alentejo, sobretudo 

com os contratos firmados com os produtores de lanifícios da Covilhã, do 

Fundão e de Portalegre. Na realidade e apesar de todas as dificuldades, vícios 

e preconceitos, o Arsenal Real do Exército era uma das maiores unidades 

militares e fabris do país. O Arsenal Real do Exército, em Lisboa, entre os finais 

do século XVIII e no início do século XIX, não deixava de ser um pólo industrial 

de importância estratégica para a defesa nacional, sobretudo face aos desafios 

que teve de enfrentar e que resultaram das várias campanhas militares que 

foram consequência da intervenção militar portuguesa no Rossilhão, a Guerra 

das Laranjas em 1801 e todo o período da Guerra Peninsular, entre 1807 e 

1814.  

Em 1802 existiam 18 oficinas no Arsenal Real do Exército, com um efectivo 

total de 1668 operários e artífices de várias especialidades, em que as maiores 

oficinas eram as de espingardeiros, ferreiros e serralheiros e a de carpinteiros 

de obra branca, todas com efectivos acima dos 200 artífices e claramente 

dedicadas ao fabrico de armas ligeiras e acabamentos de artilharia, assitidos 
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por dezenas de aprendizes, que desde muito novos, numa média de idades 

entre os 7 e os 9 anos, começavam a aprender de forma prática os vários 

ofícios que caracterizavam a produção de material de guerra da época. Para 

além destes homens, ainda faziam parte da estrutura laboral os moços sem 

qualquer especialidade, trabalhando em tarefas indiferenciadas, ajudados pelos 

calcetas, ou presos de delito comum que eram enviados pelos tribunais para o 

Arsenal para tarefas auxiliares a troco da redução da pena. Também é de 

ressalvar a presença de 51 invisuais a trabalhar no Arsenal, em ocupações 

mecânicas, como seria manejar as rodas de tracção de tornos de pequenas 

dimensões.  

O efectivo do Arsenal manteve-se constante durante cerca de dez anos, mas 

com o avançar da guerra para território espanhol, em 1811-1812, levando 

consigo uma boa parte das tropas portuguesas, o Arsenal Real do Exército, de 

Lisboa, entra em declínio e o Arsenal do Porto é encerrado, retornando ao seu 

estatuto de trem, com uma consequente redução de pessoal e de despesa. As 

linhas de abastecimento e apoio logístico estendem-se para Espanha, sendo 

muito do material inglês desviado para lá, destinado às tropas Espanholas, 

finalmente sob o controlo, relativo, de Wellington. O Arsenal, em 1812, tornara-

se mais num entreposto de gestão e expedição de material de guerra do que 

numa unidade fabril, e com os apoios financeiros e materiais britânicos a serem 

canalizados para a reorganização do exército espanhol, surgiram dificuldades 

financeiras, a nível das estruturas industriais militares nacionais que o Governo 

da Regência não lograva resolver. Assim, as direcções do Arsenal Real do 

Exército, confrontadas com uma emergente crise económica, verificaram que 

começava a ser necessário racionalizar as dimensões materiais e humanas do 

Arsenal. Manuel Ribeiro de Araújo, em 16 de Agosto em 1812, adiantava uma 

eventual redução de vencimentos e pessoal, propondo empregar no Arsenal 

somente 1043 homens, de acordo com um Aviso Régio de 8 de Maio de 1812, 

em que era atribuída à Junta do Arsenal do Exército a tarefa de estudar e 

elaborar um programa de redução de pessoal e despesas. Manuel Ribeiro de 

Araújo elaborou uma série de apontamentos que sugeriam quais as oficinas 

que se poderiam suprimir e de que modo tal poderia ser feito, que trabalhos 

poderiam ser simplificados pela introdução de novas máquinas, mas que não 

exigiam demasiados custos, qual a possibilidade de redução de oficiais nas 
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oficinas e quais as alternativas para esta proposta. Só seria possível avançar 

com uma reestruturação que envolvessem igualmente uma nova forma de 

direcção dos trabalhos e dos operários.  

Pode-se verificar por esta análise dos documentos que existiam grandes 

problemas na gestão e produtividade do Arsenal do Exército. Na verdade, o 

que Manuel Ribeiro de Araújo propunha era uma completa racionalização dos  

meios humanos e materiais dos Arsenais e a introdução de uma verdadeira 

disciplina de trabalho aos operários daquela instituição, combatendo-se o 

elevado grau de absentismo e a pouca qualificação e instrução existia em 

muito do pessoal das oficinas, tanto idosos como jovens. Também era 

manifestada a necessidade de ter uma atitude mais progressista, aberta à 

introdução de maquinarias que exigiam poucos operários para o seu 

manuseamento. A implementação destas medidas poderia ter ajudado a 

resolver muitos dos problemas que se verificavam no Arsenal e que Manuel 

Ribeiro de Araújo analisara.  

Um dos factores referidos era o excesso de chefias numa só repartição ou 

oficina, criando frequentemente conflitos, afectando os trabalhos ou chegando 

a afectar seriamente a produção de artigos fabricados no Arsenal, promovendo 

a incúria dos Mestres em prestar contas dos trabalhos realizados e do 

consumo de matérias-primas. Os trabalhos também deveriam ser simplificados 

pela adopção de novas maquinarias, sobretudo nas ferrarias, empregando-se 

máquinas como martelos, foles e forjas com fontes de energia comuns (o que 

infere motorização hidráulica) o que não acontecia no Arsenal devido à sua 

distante localização em relação ao Tejo. Assim, as máquinas existentes eram 

movidas por juntas de bois ou grupos de homens. As máquinas usadas no 

Arsenal para tornear e brocar os canos das peças de Artilharia, para brocar e 

polir canos de espingarda e lâminas de armas brancas, eram movidas por 

juntas de bois da Abegoaria do Arsenal. As rodas dos tornos que serviam para 

a manufactura de materiais menos pesados, eram movidos por homens, 

geralmente cegos ou reclusos. Num documento de 13 de Março de 1813 era 

relatado que as máquinas e as rodas dos tornos eram movidas com força 

humana e não por outros meios como a água ou força animal. De notar, na 

distribuição entre máquinas e trabalhadores que está implícita a formação de 

turnos de trabalho no que deveria ser um serviço extremamente pesado e 
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monótono. A referência ao emprego de invisuais no manejo das rodas dos 

tornos, o que pode originar diferentes leituras, por esta referência só surgir 

nestes mapas, mas não em termos descritivos na documentação. Na realidade 

não são apresentados dados sobre a identificação destes homens, a sua 

situação laboral, quanto auferiam ou qual o seu horário de trabalho.  

Este mapa reflecte também até que ponto o Arsenal estava atrasado em 

termos tecnológicos. Recorrendo à tracção animal para as máquinas de maior 

porte, como balancés de cunhagem ou para tornos de brocagem, ou à força 

humana para as maquinarias de maior precisão como os tornos aqui referidos, 

estes sistemas estavam literalmente obsoletos neste período, já que noutros 

locais como a Inglaterra o uso de energia hidráulica e das primeiras máquinas 

a vapor estava a generalizar-se. Daí, o terem surgido projectos, não 

concretizados, de estabelecer novas fábricas de armas em locais aptos a 

recorrerem a energias como a hidráulica, projectos surgidos em Lisboa e no 

Porto.  

Apesar da obsolescência tecnológica, que obrigava a uma produção limitada 

com meios humanos demasiado extensos, toda a conjugação destes 

elementos teria que articular as múltiplas e complexas tarefas que permitiriam 

ao Exército manter a sua operacionalidade em termos materiais, em áreas 

como a fundição de Artilharia. Esta era uma das primeiras e mais antigas 

actividades do Real Arsenal do Exército, que coordenava o fabrico e a 

manutenção da artilharia, peças, obuses e morteiros e do armamento ligeiro 

para Infantaria, Cavalaria e Artilharia, consistindo em termos gerais em 

espingardas, clavinas (carabinas de alma lisa para cavalaria) e pistolas de 

pederneira, no que diz respeito a armas de fogo e em espadas, sabres e 

baionetas no que concerne a armas brancas.  Muitas das máquinas usadas 

nos arsenais não deixam transparecer qualquer tipo de inovação tecnológica, 

apenas se baseando na tradicional reestruturação extensiva da massa laboral 

e pouco alcance produtivo em termos quantitativos. Manuel Ribeiro de Araújo 

chegaria a propor o estabelecimento de uma nova dependência do Arsenal, 

onde se pudessem colocar máquinas de novos modelos (tracção hidráulica) 

para torno, broqueio e martelagem de peças de ferro e de grandes peças de 

metal ou madeira, preparação de canos de espingardas e respectivas 

fecharias, para além de armas brancas. O local para a fábrica deveria ser 
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próxima a um rio com um caudal regular para mover as máquinas, mas 

também navegável para facilitar o transporte dos materiais, sendo ideal que se 

situasse perto do Arsenal e que lá também pudessem brocar e tornear peças 

de artilharia. Mas tal não chegou a acontecer e só com a introdução das 

máquinas a vapor no Arsenal, em meados de 1840, é que se poderia 

considerar que se deu um salto tecnológico. 

A documentação do Arquivo Histórico Militar, relativa aos mapas de oficinas e 

trabalhadores dos arsenais mostra que, entre 1809 e 1813, houve uma 

substancial diminuição do número de operários, indo em números redondos de 

cerca de 1600 para 920 trabalhadores nesse espaço de tempo. Tal não implica 

que tenha existido uma tentativa de evolução tecnológica, embora houvesse 

projectos para tal, mas a documentação continuava a descrever máquinas de 

tracção animal ou humana, sem se recorrer à força hidráulica ou a novas 

tecnologias, ainda emergentes, como o vapor. O mapa de 16 de Julho de 1813 

contabilizava no Arsenal apenas 917 pessoas, divididas pelas várias classes e 

ofícios.  

Ainda ligadas ao Arsenal estavam as Fundições de Ferro, em Paço de Arcos e 

os Laboratórios de Fulminantes, em Santa Apolónia, responsáveis pelo fabrico 

de munições como os cartuchos para as armas ligeiras. O fabrico de munições, 

para além de moroso e perigoso, envolvia várias actividades que iam desde a 

fundição de balas rasas e granadas de ferro para artilharia, geralmente nas 

fundições de Paço de Arcos, até à fundição de milhões de projécteis de 

chumbo para espingardas, clavinas e pistolas, em vários calibres, passando 

para o processo de carregamento de cartuchos para artilharia e armas ligeiras 

com os vários tipos de pólvora.  

Já no término da guerra, a direcção do Arsenal entendeu que seria necessário 

implementar um programa de modernização tecnológica, que reduzisse a 

dependência das importações de material de guerra estrangeiro. Embora possa 

parecer tardia, esta iniciativa da Junta do Arsenal devia-se a um relativo alívio 

da pressão exercida no território nacional em tempo de guerra e à possibilidade 

de modernizar o sistema produtivo do Arsenal e das suas repartições. Apesar 

dos, certamente, elevados encargos financeiros que tal pudesse vir a implicar, 

também se tinha assistido a uma drástica redução de pessoal nas oficinas do 

Arsenal, conforme se verificou de 1812 a 1813 e às propostas de 
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racionalização, e simultaneamente de modernização, dos recursos humanos e 

materiais.  

A actividade do Arsenal Real do Exército durante os anos de 1807 a 1814 foi, 

apesar da breve interrupção imposta por Junot em 1807, intensa e não isenta 

de grandes problemas em termos de produção, face ao seu atraso tecnológico 

e à necessidade constante de se racionalizar e gerir um dos maiores 

contingentes de trabalhadores do país, mas que em muitos casos já tinham 

uma avançada idade. O Arsenal Real do Exército teria, certamente, a 

capacidade de assegurar a logística e manutenção do material de guerra do 

Exército Português em tempo de paz, mas toda a documentação levantada e 

analisada neste trabalho apontou para uma necessidade permanente de 

importar o que de mais importante havia para a capacidade operacional das 

tropas, sobretudo a Infantaria.  

Outras soluções foram pensadas para complementar a produção do Arsenal, 

recorrendo-se a contratações externas para o fabrico de peças de armas 

ligeiras. As contratações locais ou externas já se verificavam, anteriormente, 

com a confecção de uniformes, em que o Arsenal enviava as matérias-primas 

para os regimentos e seriam as unidades a providenciar oficinas ou pequenas 

estruturas familiares ou domésticas a fabricar ou a acabar os fardamentos. As 

relações de tecidos e outros têxteis enviados dos Arsenais de Lisboa e Porto e 

já demonstradas em capítulos anteriores comprovam este facto. 

As consequências das contratações exteriores ao Arsenal levam a que sejam 

publicadas relações de preços de material de guerra, para efeito de orçamento 

do custos de produção nas oficinas privadas. As oficinas que foram contratadas 

para o acabamento e manutenção de armamento ligeiro situavam-se, segundo 

a documentação consultada, nas localidades de Tomar, Águas Belas, 

Pedrógão Grande e Alenquer. Mas os custos não eram unicamente com as 

peças e acessórios e o seu fabrico ou montagem, já que os pagamentos dos 

salários aos patrões e operários eram também parte do problema, verificando-

se atrasos frequentes na disponibilização das verbas.  

O Arsenal do Exército, para além de armazenar os materiais que fabricava e 

que recebia de importação, tinha também como responsabilidade ter em 

depósito materiais capturados ao inimigo, tanto para posterior reutilização 

como para reconversão ou destruição.  
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No caso do Arsenal Real do Porto, este veio responder à necessidade de 

alargar a acção e competências de um Arsenal no Norte do País, como 

tentativa de aumentar a eficácia da logística militar após a Guerra das Laranjas. 

Em 12 de Julho de 1802, a formação do designado Arsenal de Artilharia e 

Depósito de Armas e Munições de Guerra na cidade do Porto, teve como 

principal objectivo incrementar o apoio logístico às Praças de Guerra das 

Províncias do Norte: Trás-os-Montes, Minho e Beira. O Trem já existente no 

Porto, quer pela sua localização quer pela natureza dos seus edifícios, teria 

capacidade para lá se concentrarem oficinas para produzir e efectuar a 

manutenção e reparação de artilharia, armas e munições para abastecimento 

das Praças de guerra das Províncias do Norte e das unidades presentes nas 

províncias militares do Norte de Portugal. Foi ordenado que se concentrassem 

nas instalações do Arsenal os materiais de outros depósitos e que se 

elaborasse uma estrutura similar ao Real Arsenal do Exército em Lisboa. O 

Arsenal deveria situar-se na cidade do Porto, por várias razões. A cidade 

oferecia condições de segurança e defesa naturais, facilidades de 

comunicação com Lisboa, por terra e sobretudo pelo mar. Para além das 

condições geográficas, era conhecida a abundância na cidade, de artífices, de 

todos os ofícios, sobretudo para trabalharem na Artilharia. O Arsenal Real do 

Porto ficou administrativamente subalterno do Arsenal Real da Corte (Lisboa) e 

a sua contadoria sujeita à Junta da Fazenda do Arsenal Real do Exército.  

Como se pode concluir, apesar das dimensões das instalações de Lisboa e da 

mobilização de indústrias subsidiárias como os lanifícios, estas não eram 

suficientes para garantir a logística da totalidade do território e daí a 

necessidade de criar o Arsenal para servir as províncias do Norte de Portugal, 

com sede no Porto a partir de 1802, o que não vai impedir que esta estrutura 

tivesse uma vida curta de dez anos, voltando a centralizar-se toda a 

administração do material de guerra no Arsenal Real do Exército, em Lisboa.  

Tal como para o Arsenal Real do Exército em Lisboa, foi projectada a 

instalação de uma fábrica de armas na zona do Porto, e em 18 de Abril de 

1807, o Príncipe Regente fez enviar um ofício à Junta de Administração da 

Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, na época vedora da 

Fazenda Nacional, de onde constavam os Apontamentos para o 

estabelecimento da Fábrica de Espingardas. Um documento fundamental para 
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a análise do Arsenal do Porto é o Livro Particular do Rezumo das Ordens 

respectivas à Junta do Arsenal, Distribuição de Géneros a Diversos Depósitos, 

desde a Reorganização da Junta em 1809 até à sua extinção em 1812. 

Os dados contidos neste livro, foram uma fonte essencial para a compreensão 

da importância das instalações de Lordelo do Ouro, o Arsenal do Porto 

distribuiu armamento, fardamento e equipamento a várias unidades, fortalezas 

e outras estruturas militares, neste espaço cronológico que vai do final da 2ª 

Invasão Francesa, em 1809, quando é reorganizado, até ao teatro de 

operações das tropas portuguesas em Espanha durante o ano de 1812, ano 

em que é extinto.  O retomar da actividade do Arsenal do Porto, dá-se a 13 de 

Julho de 1809, acompanhando o processo de reorganização do Exército 

Português, ficando responsável por fornecer os materiais de guerra 

necessários às unidades das províncias do Norte, para além do Partido do 

Porto. Os materiais de guerra provieram de três fontes principais, que eram os 

materiais procedentes do Arsenal Real do Exército em Lisboa, as importações 

que viessem directamente de Inglaterra ou os artigos fabricados localmente. 

Foi importante o papel do Arsenal do Porto enquanto unidade industrial na 

cidade, e pela mobilização que exercia em outras unidades fabris que poderiam 

ser contratadas para a produção de fardamentos e acessórios de uniformes. O 

crescendo da actividade do Arsenal do Porto foi traduzido nas séries de Avisos 

Régios, Ordens do Dia ou ordens dos Estados-Maiores das Brigadas que foram 

emitidos com instruções para o abastecimento das unidades. O Arsenal do 

Porto também estava encarregado do fabrico dos fardamentos da sua área de 

circunscrição e o Governo das Armas da Cidade do Porto instruía o Arsenal 

para proceder à aquisição dos restantes materiais para completar os uniformes 

destinados às unidades sob o seu comando. O Arsenal era responsável por 

este tipo de fabrico de materiais, o que não implicava que o fizesse nas suas 

instalações, já que da documentação do Arquivo Histórico Militar constam 

referências ao fabrico de barretinas em S. João da Madeira, local com forte 

tradição nas indústrias chapeleiras. Tal como acontecia com o Arsenal Real do 

Exército, em Lisboa, também a documentação demonstra que o Marechal 

Beresford exercia uma pressão constante sobre o Arsenal do Porto, e que este 

tardava em responder a solicitações e ordens explícitas dessa proveniência. 

Várias provisões do Quartel-General do Exército haviam sido feitas à Junta do 
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Arsenal do Porto ordenando a prestação de contas dos fornecimentos de 

material de guerra aos Corpos e as respectivas relações ou listas.  

No último ano de vigência do Arsenal do Porto, a documentação do Arquivo 

distrital do Porto mostra que a actividade só se processou até Março, sendo 

extinto nesse mês. A partir daí as actividades de logística e manutenção de 

armas e material de guerra voltam a ser asseguradas pela estrutura do Trem 

do Ouro, passando o resto a ser centralizado no Arsenal Real do Exército. 

Como já referido para o caso de Lisboa, a falta de viabilidade financeira poderia 

ter sido umas das razões para a extinção do Arsenal do Porto, não tendo 

capacidade de gerar verbas próprias com expedientes como a venda da 

pólvora. Além disso, a frente de guerra a partir de 1810 deslocara-se para o 

Sul, assim como o esforço de guerra do Exército Português, retirando muitas 

das valias que tinha o Arsenal do Porto. Para além do mais, quando o Exército 

Anglo-Português de Wellington entra em operações em Espanha, em 1811, os 

encargos de fabrico, importação e armazenamento de material de guerra, tanto 

português como inglês, passam a estar centralizados no Arsenal Real do 

Exército e nos Comissariados Aliados, com a capacidade de criar linhas de 

abastecimento para um exército de mais de 60000 homens como é o de 

Wellington. As duas últimas provisões publicadas pelo Arsenal do Porto são 

respectivamente de 28 de Fevereiro e 13 de Março de 1812, sendo que a 

primeira mandava remeter para Lisboa madeiras vindas de Vila Real e a 

segunda mandava elaborar uma relação dos salários do Arsenal do Porto e 

Trem do Ouro até ao final de 1811. 

Apesar do Arsenal Real do Porto ter retomado a designação e estatuto de 

Trem, e continuando situado no mesmo local em Lordelo do Ouro, continuou a 

receber quantidades importantes de material de guerra, vindo, sobretudo, do 

Arsenal Real do Exército de Lisboa.  

Conforme se comprova pela documentação, a extinção do Arsenal do Porto 

teria sido nominal e administrativa, numa clara intenção de conter custos de 

pessoal, centralizar e afirmar o Arsenal Real do Exército como única unidade 

fabril de material de guerra no país, tendo ele próprio sofrido substanciais 

reduções de pessoal desde 1812.  O Arsenal do Porto, tal como o Lisboa, em 

tempo de guerra, não atingiram aquilo que para uma realidade nacional como a 

nossa era quase impossível, que era conseguir produzir artilharia e armas 
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ligeiras de forma autónoma e auto-suficiente, ficando o Exército Português 

completamente dependente do apoio britânico em termos materiais e 

financeiros. No caso do Arsenal do Porto, apesar de não ter dado o salto 

tecnológico em termos industriais, no que respeitava ao armamento, 

assumindo o papel de distribuidor de armamento, sobretudo, britânico, logrou 

expedir consideráveis quantidades de vários artigos como uniformes, 

barretinas, acessórios de artilharia e cavalaria, tendas e muitos outros materiais 

essenciais ao quotidiano do exército Aliado comandado por Wellington. 

Este trabalho não encerra qualquer linha de investigação que se faça sobre os 

Arsenais Reais nacionais e a indústria militar em Portugal. As indústrias civis 

que trabalhararam com os Arsenais deverão merecer contributos mais 

aprofundados, sobretudo na área dos lanifícios, curtumes, fundições e outras 

que forneceram matérias-primas e materiais transformados às oficinas dos 

Arsenais. Também é pertinente abrir novas linhas de investigação sobre o 

Arsenal do Exército nas Guerras Liberais e para todo o período que vai da 

Regeneração à 1ª Guerra Mundial. Tal será importante para aferir a 

capacidade de resposta e inovação da indústria militar nacional em tempo de 

guerra e em tempo de paz.  
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Glossário 

 

A 

Aba  -  parte inferior de algumas peças de vestuário. 

 

Acostelado  - termo antigo que significa alamar. 

Adarme  - unidade de peso arcaica, equivalente a meia oitava ou seja, 1,793 gramas. 

Em armas de fogo portáteis, o termo era usado para indicar o calibre da arma em 

relação ao número de projéteis esféricos de chumbo que podiam ser fabricados por 

cada libra de chumbo. Assim, uma arma de adarme (ou calibre) 12, disparava uma 

bala de 38 gramas (459g/12=38,25g). Desta forma, quanto maior o adarme, menor o 

calibre: adarme 12=19 mm, adarme 17=17,5 mm e assim por diante.  

Agulheta  - pequena agulha usada na limpeza dos ouvidos das armas portáteis de 

carregar pela boca.   

Alabarda  - combinação entre o machado e a lança, consistindo de uma haste longa, 

terminada em ponta, tendo esta uma lâmina e gancho perpendiculares.  

Alma -  vazio interior cilíndrico, liso ou raiado das armas de fogo, destinado a receber 

a carga, resistir aos gazes produzidos pela combustão da pólvora e dirigir o projéctil.  

Alamar  - cordão de vários materiais que guarnece pela frente uma peça de vestuário, 

de um lado ao outro da abotoadura. 

 

Alheta  - correia de fixar a barretina ao queixo, contituída por escamas metálicas 

interligadas entre si. 

 

Alvadio  - tecido de lã não tingido e cujas tonalidades variam entre os brancos 

acinzentados e amarelados. 

 

Alvado - orifício do ferro da lança onde entra a haste. 

 

Anil  - corante têxtil azul escuro, que se extrai dos caules e folhas da planta com o 

mesmo nome. 

 



 427

Anspeçada  -  antigo posto intermédio entre o cabo e o soldado; actualmente 

corresponde ao soldado arvorado. 

 

Anta  - material proveniente da pele de tapir ou de búfalo. 

Arma branca  - termo genérico que indica as armas feitas de metal e que causam 

danos pela acção de um gume ou ponta, sendo que a força motriz é somente humana. 

Contrapõe-se a arma de fogo, que arremessa o projéctil impelindo-o por meios 

artificiais, usualmente químicos.  

Arma de fogo portátil  - arma de fogo que pode ser transportada, manejada e operada 

por uma só pessoa.  

Arroba  - unidade arcaica de peso, equivalente a 14,689 kg.  

Armão  - jogo dianteiro das peças e viaturas de artilharia hipomóvel. 

 

Atanado  - material tratado com curtição especial, derivado da anta. 

 

Azul Ferrete  - tom de azul escuro, muito aproximado ao azul Prússia e usado pelo 

Exército Português. 

 

B 

Bacamarte  - qualquer arma de fogo com a extremidade do cano mais larga do que a 

culatra.  

Baeta (ou baetilha) - tela de lã frouxa e de malha larga. 

 

Bainha  -  estojo de metal ou couro que resguarda a lâmina de uma arma branca. 

 

Baioneta  - lâmina de estoque que se fixa ao cano de uma arma ligeira. 

 

Banda  -  faixa ornamental, de tecidos nobres, que se usava à cintura ou a tiracolo. 

 

Bandoleira  -  cinturão cruzado sobre o ombro, onde se suspendia a cartucheira ou a  

baioneta. 
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Bala  - projéctil esférico, alongado ou ogival com que se carregam as armas de fogo.  

Bala encadeada  - projéctil de artilharia lisa formado por duas balas rasas ou por uma 

bala rasa cortada em duas, sendo estas duas peças ligadas uma à outra por uma 

corrente. Usada contra massas de soldados ou velame de navios.  

Bala rasa  - projéctil de ferro sólido, esférico, disparada de canhões lisos. Durante 

algum tempo também se conheceram alguns projécteis sólidos de artilharia raiada 

como balas rasas.  

Balim  - bala pequena, esférica, normalmente usado como termo usado para indicar 

um dos componentes de projéctil de fragmentação, como a lanterneta e o shrapnel.  

Barregana  - tela de lã impermeável. 

 

Barretina  - cobertura de cabeça, de formatos que variam entre o cilíndrico e o                            

troncónico, geralmente adornada com distintivos de vária natureza, encordoados e 

com plumas ou pompons colocados no topo.  

 

Bicórnio  - chapéu com as abas reviradas para cima em dois lados. 

 

Bivaque  - barrete comprido e achatado, feito basicamente de duas metades de tecido 

rectangulares. 

Boca  - abertura por onde a bala entra e sai, na artilharia, no canhão e também no fuzil 

antigo.  

Boca-de-fogo  – referência genérica ao armamento de grosso calibre, quer dizer, 

canhões, obuses, morteiros, pedreiros, etc.  

Boldrié  - correia de couro ou de anta, usada a tiracolo para suspender a espada ou a 

cartucheira. 

Bomba  - esfera de ferro fundido, oca, contendo pólvora. Lançada por um morteiro de 

alma lisa, arrebenta quando a espoleta de tempo comunica fogo à carga. Diferencia-se 

da granada de artilharia lisa por seu calibre maior e por ter duas alças ao lado do 

ouvido, por onde a bomba é suspensa, para o carregamento no morteiro.  
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Borla  - ornamento de passamanaria composto de um botão de onde pendem tufos de 

fios em forma de campânula. 

 

Bornal - saco em que os soldados levavam as suas provisões. 

Botafogo  – haste de madeira que tinha na ponta o pedaço de morrão com que se 

lançava fogo à peça de artilharia.  

Briche  - pano grosso de lã castanha, próxima à saragoça ou ao burel. 

 

Brim  - tela de linho grosseira e de grande espessura. 

Bronze  - designação genérica de diferentes ligas à base do cobre. Na artilharia lisa o 

bronze era composto por cerca de 90% de cobre com 10 % de estanho, variando 

estas proporções em até 5 % do total, de acordo com o fundidor e com as impurezas 

da mistura.  

Burel - tecido grosseiro de lã. 

 

C 

Cacho de uva  - projéctil de artilharia composto de balins presos a uma estrutura de 

madeira e couro. Após o disparo o projéctil fragmenta-se, espalhando os balins.  

Caçador - tipo de infantaria ligeira que actuava independente da infantaria de linha. 

 

Cadeia  - o mesmo que grilhão. 

Calibre  – diâmetro de uma arma de fogo ou o tamanho de sua boca. Na artilharia 

pode ser também o peso do projéctil em libras ou outras unidades de peso. No caso 

de peças raiadas o calibre é medido pelo diâmetro do círculo inscrito, ou seja, a menor 

medida do interior do cano.  

Calibres  - comprimento da alma de uma boca-de-fogo expresso pelo número de 

diâmetros de sua boca que podem ser contidos ao longo da alma. Ou seja, mede-se o 

comprimento da alma, dividindo-se em seguida pelo calibre.  

Calote  -  parte superior das coberturas da cabeça. 
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Câmara  - cavidade de menor diâmetro que existe no fundo da alma das peças de 

artilharia e serve para receber a carga de pólvora dos obuses, morteiros, pedreiros, 

etc.  Também é conhecida como câmara a cavidade existente no interior das granadas 

e bombas e o espaço onde ocorre a detonação de um cartucho em uma arma de fogo.  

Câmara de explosão  - o mesmo que câmara.  

Canana  - cartucheira usada a tiracolo por oficiais e tropas montadas. 

 

Canhão  (de manga) - parte inferior da manga ou punho. 

Canhão  - arma de fogo usada pela artilharia e destinada a lançar diversos projécteis 

por meio de compostos explosivos ou pirobalísticos, exigindo para serviço o emprego 

de aparelhos, homens e animais.  

Canhão de bater  - peça pesada utilizada contra fortificações, para derrubar muros, 

abrir brechas, etc. No século XVIII o canhão de 24 libras de calibre  recebia este 

nome.  

Canhão de praça  - peça mais pesada que o normal, normalmente em reparos fixos ou 

pouco móveis, usada em fortificações.  

Canhão de sítio  - peça de grosso calibre usada para atacar fortificações.  

Canotão  - mais grosso que o canutilho. 

 

Canutilho - fio de ouro, prata ou outros materiais, fino e enrolado em espiral.  

Usado nas charlateiras, dragonas ou para guarnecer peças de vestuário. 

Capacete  - protecção para a cabeça, metálica ou não.  

Carabina  - arma curta para uso da cavalaria, artilharia e caçadores. 

 

Carcela  - tira de pano que se ajusta a uma das bandas do vestuário onde estão os 

botões, ou aplicação de tecido sobre uma superfície da mesma natureza. 

 

Carranca  - peça de metal com representações zoomórficas com uma anilha suspensa 

por onde passavam os cordões ou correias das barretinas e capacetes. 
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Caronada  – peça curta, leve e de alma lisa, sem munhões, de fácil manobra, 

movendo-se sobre um ferrolho abaixo de seu centro, empregando projécteis ocos e 

cheios, usada na marinha e flancos de fortificações, e muito em voga até a guerra da 

Criméia.  

Carreta - o mesmo que reparo. Tipo de reparo muito usado em fortificações até o 

início do século XIX.  

Carronada - o mesmo que caronada.  

Cartucheira - banda ou estojo, de couro ou tecido, onde se colocam os cartuchos.  

Cartucho  - carga para uma arma de fogo, envolta em papel, cartão, pano ou folha 

metálica.  

Casa - abertura ou aplicação no vestuário aonde se podem prender botões, ou colocar 

guarnições.  

Cavilha de vareta  - acessório de armaria, peça metálica usada perpendicularmente 

nas extremidades de varetas de armas de antecarga, para auxiliar na remoção de 

balas encravadas ou outras obstruções no cano da arma.  

Charlateira  - dragona de metal dourado, sem franja, usada em uniformes militares. 

Cerco - assédio, sítio, bloqueio de praça ou fortaleza. Uma peça de artilharia é de 

cerco quando ela é de grande calibre e usa reparo reforçado.  

Clavina  - arma de fogo longa, com comprimento próximo ou inferior a um metro, 

normalmente tendo um gancho ou argola no lado esquerdo, para prendê-la na sela do 

cavaleiro. Usada pela Cavalaria, normalmente não tem baioneta.  

Cimeira  - ornamento do cimo do capacete e que pode tomar várias formas. 

Cocharra  - peça da palamenta, espécie de colher que recebe o cartucho e o leva à 

câmara das bocas de fogo que a possuem, servindo também para descarregá-la, e às 

vezes para limpar as paredes da alma, substituindo a rascadeira. Na outra 

extremidade de sua haste está o saca-trapos.  

Coldre  – originalmente usado no plural - coldres - eram estojos de couro colocados 

nos lados da sela de um cavalo, para carregar o par de pistolas ou outro tipo de armas 
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de um cavaleiro. Posteriormente passou a indicar um estojo de couro ou outro 

material, preso ao cinto, para colocação de revólver ou pistola.  

Conto - extremidade inferior da lança. 

 

Copo  - guarda da mão na espada.  

 

Correia - tira de couro que fixa a cobertura de cabeça ao queixo. 

 

Cós - tira das calças que rodeia a cintura. 

 

Couraça  - peça de protecção do tronco, geralmente metálica que se unia em duas 

metades, peito e costas. Deu origem ao termo couraceiros (cuirassiers), que definem 

corpos de cavalaria pesada entre os séculos XVII e XIX. Em Portugal não existe 

tradição do uso deste tipo de cavalaria. 

Culatra  - parte posterior e reforçada das armas ligeiras e pesadas. 

Cunhete de munição  - caixote de madeira ou metal, algumas vezes forrado 

internamente, em que se acondiciona a pólvora e o cartuchame. Também conhecido 

simplesmente como cunhete.  

Crina  - pêlo de alguns animais que se usava na confecção de penachos para 

barretinas. 

 

D 

 

Debrum - fita com que se guarnece a borda de um tecido; orla ou bainha. 

Descavalgar - acto de desmontar uma peça de artilharia de seu reparo .   

Divisa  - distintivos em vários materiais que indicam os postos hierárquicos nas classes 

de sargentos e praças. 

 

Dragona  - pala ou galão, de lã ou metal dourado com franjas, usado em uniformes 

militares. 
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E 

 

Espiguilha - renda ou galão estreito com bicos. 

Escorva  - designação comum a todos os artifícios que se introduzem no ouvido de 

uma arma para comunicar fogo à carga.  

Escova de limpeza  (arma) - escova, normalmente com uma rosca em uma das 

extremidades para prender na vareta ou no cordel de limpeza, ou ainda, provida de 

uma haste, para limpeza do interior dos canos das armas.  

Escovilhão - escova de cerdas grossas, presas a uma haste longa, usada para limpar 

a alma das bocas de fogo.  

Escovinha - pequeno pincel, usado junto da agulheta, para limpar o ouvido das armas 

de pederneira.  

Esmerilhão  - ver espingardão.  

Espada - arma de choque, formada por uma lâmina comprida, normalmente recta e 

pontiaguda, de ferro ou de aço, com gume em ambos os bordos.  

Espada baioneta  - baioneta com lâmina cortante, de dois gumes.  

Espingarda  - arma de fogo, de cano comprido, portátil, tendo mais de 1,2 metros de 

comprimento.  

Espingardão  - antiga peça de artilharia. Espingarda pesada, usada com forquilha em 

trincheiras ou amuradas de navios. Também chamada de esmerilhão.  

Espoleta  - artifício pirotécnico por meio do qual se opera a explosão da carga dos 

canhões e projécteis ocos.  

Espontão  - lança curta (com menos de 2,5 metros), com cruzeta, reminiscente do 

pique. Era usado pelos sargentos e oficiais como insígnia de posto e arma de defesa 

até o século XIX.  

Estojo de limpeza  - caixa, de formato especial, contendo peças de limpeza de 

armamento.  
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Estopim  - antigamente era uma mecha de pano embebida em uma mistura de queima 

lenta, para transmitir fogo a uma carga, num tempo específico. Depois passou a ser 

um tubo de papel, pena ou metal, com uma composição que queimava com 

velocidade programada.  

Estoque - espécie de espada comprida e recta, de secção triangular ou rectangular, e 

que só fere com a ponta.  

Estrepe  - antiga peça militar de ferro, com pontas, e que quando é atirado ao chão, 

uma das pontas sempre fica para cima, de forma a dificultar o avanço da cavalaria.  

Explosivo  - substância inflamável que pode produzir uma comoção acompanhada de 

detonação, provocada pelo desenvolvimento súbito de uma força ou a expansão 

súbita de um gás.  

F 

Facultativo - o mesmo que médico. 

 

Farda  - designa também de casaca de abas. Peça de vestuário masculino com abas, 

que variando de tamanho, não chegam à frente. 

 

Feltro  - lã não tecida, usada geralmente em coberturas de cabeça. 

Ferro  - metal, símbolo Fe, massa atómica 55,85. Em artilharia empregou-se o ferro 

forjado (quando o ferro do canhão era trabalhado a quente, por meio de golpes de 

martelo) ou o ferro fundido, quando este era aquecido até à sua fusão, ligando-se com 

certas quantidades de carbono.  

Fiador  - correia que liga a espada à mão. 

 

Florete  - arma branca, ligeira, que consiste numa lâmina prismática de metal e com 

um punho terminado por um botão em forma de flor. 

 

Francalete  - correia com fivela para segurar o barrete, o equipamento, os arreios, etc. 

Fortaleza  - praça fortificada ou um conjunto de fortificações permanentes, tendo em 

regra, uma considerável extensão. 
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Forte - obra fechada de fortificação permanente ou semi-permanente, de forma 

poligonal, maior que o reduto.  

Fortificação  - ramo da arte da guerra que tem por fim organizar militarmente uma 

posição de modo tal que as tropas que a ocupam possam aí resistir. Termo genérico 

para todos os tipos de obras fortificadas.  

Fortim  - forte de construção provisória, pequeno, servindo para defender uma posição 

estratégica, podendo ser ponto de apoio de tropas, tanto para avançar como para se 

pôr em retirada.  

Fundilho  - parte das calças correspondente ao assento. 

Fuzil - peça metálica dos fechos de pederneira, que, ao ser percutida pelo cão com o 

sílex, produz faíscas que detonam a escorva.  

Fuzilhão -  espigão da fivela que prende a presilha dos arreios. 

 

G 

 

Galão  - distintivo que indica o posto hierárquico na classe de oficiais. Pode ser de 

diversos materiais. 

 

Gorgorão  - tecido encorpado de seda, algodão ou lã. 

 

Gorjeira (gola) - peça metálica semi-circular (sécs. XVIII-XIX) que suspendia do 

pescoço e indicava o portador como estando em escala de serviço. 

Granada  - antiga designação para o projéctil esférico, oco, que se enchia de pólvora a 

qual era detonada por uma espoleta de tempo. Usada por obuses de artilharia de alma 

lisa.  

Gravata  - pequena área de tecido, com formato de manto, fita ou laço, que se usa à 

volta do pescoço com vários tipos de nós. Pode ser sinónimo do termo pescocinho, 

acessório usado nos uniformes militares portugueses entre o século XVIII e a Guerra 

Peninsular. De notar que alguns modelos de pescocinho podiam ser em couro para 

melhor proteger o pescoço de golpes e garroteios. 
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Gribeauval (sistema) - sistema de fabrico de bocas de fogo, introduzido em 1765 na 

França, tendo em vista diminuir o peso dos canhões e padronizar o material de 

artilharia daquele país. Algumas das modificações introduzidas por Gribeauval 

tornaram-se padrão em todos os maiores exércitos do século XIX como pode ser 

deduzido de manuais de época.  

Grilhão  - correia de fixar o capacete ao queixo em forma de corrente de elos 

circulares; o mesmo que cadeia. 

Guarnições  - (no plural) diferentes peças de metal que reúnem, reforçam e preservam 

as diversas peças da arma de fogo.  

H 

Hiate  – navio de carga de pequena tonelagem, para navegação costeira, usado 

em Portugal até aos inícios do século XIX. O último exemplar conservado 

encontra-se em Setúbal. 

Hussardo  - tipo de cavalaria ligeira que teve as suas origens em etnias da Europa 

Central. 

 

I 

 

Ilhó  - orifício por onde passa um atacador, uma fita, um cordão, etc.; também define o 

aro de metal com que se debrua o ilhó. 

 

Índigo  - o mesmo que anil. 

 

J 

 

Jaleco  - casaco curto ou jaqueta. 

 

Jaqueta  - casaco de homem que só chega à cintura; jaleco.  

 

Jaquetão  - jaqueta larga que chega até abaixo da cintura; jaqueta-dolman. 
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L  

Lança  - arma de haste ou arremesso composta de uma haste de madeira ou metal, 

terminada em ponta perfurante de madeira, osso, pedra ou metal.  

Lanada  - peça da palamenta de artilharia sendo uma haste que tem uma das 

extremidades envolta em pele de ovelha com a lã para fora e com qual se faz a 

limpeza da alma do canhão ou a refresca.  

Lanterneta  - projéctil de artilharia consistindo num invólucro de zinco carregado de 

metralha. 

Libra  - o mesmo que arrátel. Unidade arcaica de peso, equivalente em Portugal a 

459,05 gramas.  

Lisa  - peça de artilharia sem raiamento do cano.  

M 

Machada  - machado pequeno de cabo curto, Machado largo usado também como 

arma.  

Machadinha  - pequeno machado.  

Machado de sapador  - machado grande e pesado usado por soldados escolhidos ou 

por tropas de engenheiros, para executar trabalhos de sapa, destruir fortificações ou 

para o combate corpo a corpo.  

Marcas de peso  - marcas colocadas nas bocas-de-fogo para indicar seu peso. Até á 

introdução do sistema métrico decimal, eram marcadas as libras que a peça pesava 

ou, mais usualmente o peso era inscrito na seguinte forma: "25-3-4", indicando a peça 

ter 25 quintais, 3 arrobas e 4 libras, ou seja, 1514,85 quilogramas (no caso de um 

canhão português).  

Mecha - o mesmo que morrão.  Pavio de fios torcidos, embebidos em produtos 

químicos que faziam com que o mesmo queimasse lentamente. A sua ponta, em 

brasa, era aplicada ao ouvido das armas para as disparar.  
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Mescla  - tecido grosso e resistente, cuja trama se efectuava entre o cruzamento de 

vários materiais ou de cores diferentes. 

Mina  - engenho de guerra empregado em terra e no mar, consistindo de uma carga 

explosiva dissimulada, enterrada, pendurada, flutuante ou submarina - esta última 

ancorada ou livre, que detona por acção mecânica, de tempo, magnética, por 

percussão ou por comando eléctrico. Até o século XIX, o termo designava escavações 

cheias de explosivos, feitas por atacantes por debaixo das muralhas de fortificações, 

para abatê-las.  

Morteiro - boca-de-fogo curta e de grosso calibre, que atira por elevação bombas e 

granadas.  

Mosquete  - arma de fogo, portátil, de ignição por pederneira (séc. XVIII) e 

posteriormente por percussão (a partir de 1830). 

Morrão  - ver mecha.  

Munições  - provisões de tudo que é necessário a um exército ou praça de guerra, 

como víveres, projécteis, armas portáteis, pólvora, cartuchos, ferramentas diversas, 

etc. 

Muralha  - muro de praças fortificadas e recintos de fortalezas.  

O 

Obus - boca-de-fogo mais comprida do que o morteiro e mais curta do que o canhão, 

tendo os munhões quase a meio. Os seus projécteis são as granadas e a metralha. O 

seu tiro é caracterizado por uma trajectória curva, em oposição à trajectória mais tensa 

do canhão. 

Orleã  -tecido lustroso, cujo uso militar se confinava a forros e ornamentos. 

 

P 

Padrão Gribeauval  - o mesmo que sistema Gribeauval.  

Pala - acessório da bainha de espada, terçado ou baioneta que consiste numa peça 

de couro suspensa do cinturão e por onde passa a dita bainha. 
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Palamenta  - todo o conjunto de acessórios necessários ao serviço das peças de 

artilharia. 

Palanqueta  - projéctil de artilharia composto de dois hemisférios ou cilindros, ligados 

por uma trave de ferro, rígida ou móvel, e que era usado contra o velame de 

embarcações.  

Passador  - tira de couro que se coloca no cinto ou no correame para segurar as 

pontas à saída da fivela. 

 

Patrona  - espécie de cartucheira, geralmente suspensa por boldrié. 

Peça - nome genérico de todas as boca-de-fogo, também designando o conjunto da 

boca-de-fogo e do reparo.  

Peça de artilharia  - o mesmo que peça .  

Peça de montanha  - tipo de boca-de-fogo, mais leve que a peça de campanha e na 

qual o reparo (e às vezes o próprio tubo) pode ser dividido em peças menores para o 

transporte no dorso de animais.  

Peitilho - plastrão ou peça de pano que se coloca sobre o peito para simular ou suprir 

o peito do casaco. 

 

Pelica - pele fina de carneiro ou cabrito para luvas e calçado. 

 

Peliça  - jaqueta típica dos hussardos geralmente suspensa do ombro e que era mais 

decorativa do que funcional; artigo de abafo dos uniformes dos oficiais do exército com 

alamares de seda preta e guarnições de astrackam. 

 

Penacho  - conjunto de penas ou outros materiais que constitui um tufo e que pode 

tomar várias formas.  

 

Pescocinho  - ver gravata. 

 

Pestana  - tira de tecido que cobre a entrada de bolsos, algibeiras ou feitios no 

vestuário. 
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Pique  - arma de guerra composta de uma haste comprida de madeira guarnecida de 

um ferro chato e pontiagudo. Inicialmente tinha um grande comprimento, chegando a 

ter cerca de cinco metros, porém foi sendo reduzida com o tempo, tornando-se no 

espontão.  

Pistola  - arma de fogo portátil, de cano curto, usada com uma só mão, podendo ser 

de tiro simples, de repetição, semi-automática ou automática. Neste contexto, as 

pistolas eram usadas pela cavalaria e funcionavam com fecharias de pederneira. 

Plastrão  - peça de tecido ou metal que se usava sobre a casaca, jaqueta ou casaco. 

 

Platina  - presilha de tecido aplicada no vestuário, onde os militares passam o 

correame ou seguram as divisas e galões. 

 

Polaina  - peça de vestuário que resguarda a perna e a parte superior do calçado. 

Pólvora negra  - tipo de pólvora formado pela mistura de salitre, enxofre e carvão de 

madeira em proporções variáveis. Existiam, basicamente, dois tipos, a pólvora fina e a 

pólvora granulada, formada pelos grãos mais grossos da mistura.  

Pólvora fina  - pólvora negra em pó, sem a formação de grãos, sendo muito fina e 

mais fraca do que a pólvora granulada.  

Polvorinho  - estojo em que se deposita a pólvora ou polvorim para carregar ou 

escorvar armas de fogo.  

Praça  - espaço, área, fortaleza, lugar fortificado com muro ou praça de guerra: cidade, 

vila ou povoado cingido por obstáculos naturais ou artificiais dispostos e combinados 

de modo a defenderem reciprocamente suas guarnições respectivas, por tempo maior 

ou menor, do ataque de forças superiores que procurem tomá-la e ocupar o terreno 

que cobrem.  

Praça de pret  - antiga definição da classe de praças. 

Pranchada  - peça de ferro, bronze ou chumbo que servia para tapar o ouvido dos 

canhões, impedindo a entrada de humidade no seu interior.  

Projéctil - do Latim pro, para a frente, e jectus, lançado; todo o corpo arremessado no 

espaço por forte ímpeto; corpo lançado no ar com velocidades e direcções tais que 
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possam atingir a grandes distâncias seres vivos ou obstáculos materiais, inutilizando-

os.  

Projéctil oco  - tipo de projéctil de artilharia com uma câmara onde se coloca uma 

carga de ruptura, com ou sem balins. A detonação da carga de ruptura estilhaça o 

projéctil, causando danos pela concussão, fragmentação ou balins do projéctil.  

Q 

Quintais  (Quintaes) - unidade arcaica de peso, equivalente a 58,758 kg.  

R 

Raiada  - que tem raias  ou estrias; oposto de alma lisa dos canos das armas de fogo. 

Raias  - caneluras ou estrias abertas na alma dos canhões e armas de fogo, tendo por 

fim guiar o projéctil ao mesmo tempo que lhes imprime um movimento de rotação em 

torno de seu eixo.  

Rebuço -  parte de capa ou capote com que se oculta o rosto; nos bonés ou nas suas 

capas corresponde ao cobre-nuca. 

Reduto  - polígono regular com funções defensivos e salientes na posição que ocupa. 

Serve de apoio aos flancos de uma posição fortificada. Esta obra defensiva só defende 

um flanco.  

Recuo  - espaço que o canhão retrocede ao disparar, sendo o movimento de toda a 

arma de fogo em sentido contrário ao do tiro.  

Reparo  - suporte de uma arma de fogo, normalmente com dispositivos que permitem 

dar-lhe os movimentos necessários à execução da pontaria e, em certos casos, limitar-

lhes o recuo e facilitar-lhes o transporte.  

Reparo de peça  - reparo usado em canhões ou obuses.  

Reparo de falcas  - reparo de artilharia de campanha, praça ou sítio, com rodado de 

raios, onde o tubo se apoia em falcas, que vão dos munhões até o solo.  

Reparo de flecha  - reparo, normalmente de campanha, onde as falcas são 

substituídas por uma trave única (flecha) que vai até ao solo.  
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Raquete  - adornos feitos com cordão de lã ou seda, a terminar em formato de borlas 

achatadas e que se usavam em determinados tipos de barretina. 

 

Redingote  - casaco largo e comprido; o mesmo que sobrecasaca. 

 

Retrós  - fio de seda torcido. 

 

S 

 

Sabre  - espada curva de um só fio, normalmente associada à cavalaria ligeira como 

os hussardos. 

 

Sabretache (pasta) - pasta usada por oficiais montados, de configuração achatada e 

que se suspendia do cinto com correias compridas, sobre a espada. 

Saca-balas ou sacatrapos  - acessório de armaria formado por uma peça metálica, 

com uma rosca para prender à vareta e pequenos ganchos na outra extremidade, 

servindo para remover balas de armas de carregar pela boca.  

Saragoça  - tecido grosso de lã fabricado na zona das Beiras, em Portugal; tecido 

castanho semelhante ao burel. 

 

Sarja  - tecido de linho ou algodão cuja trama forma linhas diagonais. 

 

Serafina  - tecido de lã próprio para forros. 

 

Silva  (ou silvado )- galão bordado com motivo vegetalista.  

 

Sobrecasaca  -  casaco comprido, abotoado até à cinta, com abas em toda a roda. 

 

T 

 

Talabarte  - cinturão; boldrié. Tira de cabedal com fivela que, passando por um ombro 

e cruzando o tórax em diagonal, suspende o cinturão. 

 

Tartan - tecido com padrões geométricos que representam as famílias nobres 

escocesas. 
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Telim  (talim) - o mesmo que cinturão ou boldrié. 

 

Terçado  - espada curta. 

 

Tope  - parte superior do penacho. 

 

Torçal  - cordão de fios de retrós. 

 

Trancelim  - trança estreita de fios de ouro ou de seda para guarnições. 

 

V 

 

Virola  - anel semi-circular de metal que servia para reforçar as palas ou viseiras de 

barretinas e bonés. 

 

Vivo  - tira de tecido que forma o debrum em peças de vestuário. 

 

X 

 

Xabraque  - tipo de xairel com que se cobririam as ancas do cavalo e os coldres da 

sela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


