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AS RAZÕES DUMA EVOCAÇÃO 

 

 

“Não fuja aos versos meus, á fama, á glória   

 O nome d’Oudinot, […]  

  
ANTÓNIO FELICIANO DE CASTILHO, A Faustíssima 

Exaltação de SMF o Senhor D. João VI, Lx, 1816, Canto 

II.   

 

 

 

NOS 250 ANOS DA VINDA PARA PORTUGAL DE REINALDO OUDINOT, 1766-2016 

 

       Por ocasião dos 250 anos da vinda para Portugal de Reinaldo Oudinot, que se completam em 

Setembro de 2016, a Sociedade de Geografia de Lisboa decidiu promover, em co-organização com várias 

instituições de vocação cultural e académica - Academia Portuguesa da História (APH); Arquivo 

Nacional da Torre do Tombo (ANTT); Biblioteca Nacional de Portugal (BNP); Centro de Estudos de 

Arquitectura e Urbanismo (CEAU) / Fac.de Arquitectura.da Univ.do Porto; Centro de História d’Aquém 

e de Além-Mar (CHAM) / FCSH – Univ. Nova de Lisboa e Univ. dos Açores; Centro de História da 

Sociedade e da Cultura (CHSC) / Univ.de Coimbra; Centro de História da Universidade de Lisboa / 

Univ.de Lisboa; Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades (CIDEHUS) / Univ.de Évora; 

Comissão Portuguesa de História Militar (CPHM); Direção de Infraestruturas do Exército (DIE); 

Centro de Estudos de História do Atlântico (CEHA) /Dir.Reg.de Cultura da Madeira; Real Gabinete 

Português de Leitura do Rio de Janeiro; Sociedade Histórica da Independência de Portugal (SHIP) e 

Sociedade Portuguesa de Estudos do Séc.XVIII - um Congresso evocativo da figura, da obra e do tempo 

daquele que foi um dos mais ilustres e brilhantes engenheiros da história do exército português.  

 

No âmbito do Congresso realizar-se-ão, entre outras iniciativas, uma exposição no Arquivo Nacional 

da Torre do Tombo, patente ao público de 22 de Agosto a 16 de Setembro, e uma Mostra de Cartografia 

na Direcção de Infraestruturas do Exército, no Palácio Lavradio, em Santa Clara.   

 

        As comemorações, ora levadas a efeito, propõem-se abordar, a propósito da figura e obra do 

Brigadeiro Engenheiro Reinaldo Oudinot, o longo período de mais de 40 anos da sua acção em Portugal, 

que se estende da época pombalina ao ano de 1807, em que morre no Funchal, e em que, com a primeira 

das invasões francesas e a partida da Família Real para o Brasil, se encerra uma época do mundo luso. 

Época marcada, a nível internacional e português, por mudanças significativas e pela expansão cultural e 

científica, que se cruzam com esta notável personalidade em múltiplos domínios – instituições, 

pensamento, ciência e técnica, pedagogia, engenharia, exército. 
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REINALDO OUDINOT E A SUA OBRA (1766-1807) 

 

        1. Reinaldo Oudinot, nascido em França, em 1744, chega, bem jovem, a Portugal, em 1766, datando 

a sua primeira nomeação para o Exército português, de 3 de Setembro desse ano. Iniciando a sua 

actividade na Província da Estremadura, integrar-se-á em 1768 na equipa de Guilherme Elsden nos 

levantamentos do Tejo. 

       Em 1773 assume a direcção dos trabalhos hidráulicos do Rio Lis, em Leiria, acção relevante de que 

se ocupará durante quinze anos, desenvolvendo simultâneamente vários estudos agrícolas relacionados 

com o Pinhal de Leiria. Com a morte de D. Pedro III, em 1787, e a sucessão na Casa do Infantado do 

príncipe D. João, Oudinot ver-se-á afastado desta sua função.  

       Mas, como escreveu Rui Carita, “Reinaldo Oudinot tornara-se, nessa época, no engenheiro com 

melhor conhecimento do regime dos rios e da costa portuguesa. Nesse quadro, construiu um pensamento 

próprio sobre as causas do assoreamento dos portos da fachada atlântica, sendo chamado para as mais 

difíceis comissões hidráulicas. O seu trabalho era metódico e rigoroso, em particular na utilização do 

desenho como instrumento de trabalho, dominando ainda diversas áreas dentro da arquitetura e da 

engenharia militares.” 

      Assim, não demora, que, em Setembro de 1789, a Junta das Obras Públicas o encarregasse de 

examinar a barra do Douro e propor um vasto programa envolvendo a Companhia do Alto Douro e o 

governo da cidade do Porto. Chegado à capital nortenha em Outubro de 1789, envia no mês seguinte uma 

memória com as medidas a adoptar, que recebe a anuência de D. Maria I logo no mês de Fevereiro. Uma 

vez mais, Oudinot dará provas de notável actividade que se estende à arquitectura e ao traçado 

urbanístico, tanto mais que a rainha, por aviso da mesma altura, lhe determinava a construção de dois 

quartéis militares para as tropas do Porto, que seriam os edifícios de Santo Ovídio e da Casa Pia. 

           Em projecto, a que não é alheia a ideologia inspiradora da reconstrução de Lisboa, propõe o 

redelineamento da zona marginal do Douro, assente no desenvolvimento de cinco praças: São João da 

Foz, Massarelos, Ribeira do Porto, Guindais e Freixo, ligadas por uma estrada marginal. 

Já, então, desde 1789, Reinaldo Oudinot se acercara da Póvoa do Varzim, para a qual conclui em 

1791 um projecto urbano de desenvolvimento, enviado em 1791 a José de Seabra da Silva, alicerçado em 

três bases: um novo aqueduto, condutor da água para o centro da povoação; o traçado duma Praça Central 

(a futura Praça de Almada), fulcro das actividades políticas, comerciais e sociais; e, a construção dum 

porto, segurança dos barcos de pesca em condições marítimas adversas. 

 Em 19 de Outubro de 1798, o então coronel Reinaldo Oudinot está entre os membros nomeados 

para a recém criada Sociedade Real Marítima, Militar e Geográfica para o Desenho, Gravura e 

Impressão das Cartas Hidrográficas, Geográficas e Militares, à qual não deixará de prestar o seu 

contributo. 

Aos seus trabalhos de eleição, vê-se acumular, em 1801, a função de Governador de Armas do 

Porto e seu partido, proclamando do seu Quartel General, em 9 de Março, contra os exércitos espanhóis 

invasores, naquela que ficará conhecida como a Guerra das Laranjas. 

Pouco depois, é ao Porto, que, em 1802, o governo o vai buscar, conjuntamente com o seu 

assistente e genro Luís Gomes de Carvalho, para acorrer à penosa situação em que se encontra a região do 

rio Vouga junto a Aveiro, condicionada pelos efeitos da estagnação das águas impedidas de saír para o 

https://en.wikipedia.org/wiki/Massarelos
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mar. Deve-se ao conhecimento de Reinaldo Oudinot o plano da abertura da barra de Aveiro, embora 

viesse a ser seu genro a prosseguir e concluir os trabalhos, porque inesperadamente a vida do insigne 

engenheiro seguira novo rumo.  

Os grandes aluviões ocorridos na Madeira, em 9 de Outubro de 1803, com as centenas de mortos 

provocados, levam o governo a solicitar-lhe um novo serviço. Realizado na sua acção e recentemente 

casado pela segunda vez, é seguramente com sacrifício que Reinaldo Oudinot parte para a Madeira, 

recompensado com a elevação a Brigadeiro do Real Corpo de Engenheiros. Devotará à Ilha os três anos 

que lhe restam de vida. Da organização de um estaleiro de obras na baixa do Funchal para fazer face aos 

trabalhos de encanamento das ribeiras à elaboração das suas célebres Instruções, manifesta a sua 

capacidade e energia. Uma vez mais o seu plano alarga-se ao traçado urbano, propondo a expansão 

urbana ocidental do Funchal, que designa como a “Nova Cidade a Construir”. Em Dezembro de 1806 

podia dar conta ao visconde da Anadia de como as suas obras tinham dominado os efeitos inclemente de 

um novo aluvião.  

         2. Não sobreviveria muito a esta seu último domínio da natureza. Em 11 de Fevereiro de 1807, 

meses antes da invasão franco-espanhola de Portugal e da partida para o Brasil da Família Real, falecia no 

Funchal, meio anos depois de, em 14 de Julho de 1807, poder rectamente ditar num aditamento ao seu 

testamento: 

“Sua Magestade a Rainha Nossa Senhora e S.A.R o Príncipe Regente Nosso Senhor me 

prometeram assinaladas recompensas pelos Serviços que fiz e faço em utilidade das Barra do 

Porto, e de Aveiro, na Restauração da Ilha da Madeira, e pelos outros muitos, que fiz tanto na 

Paz como na Guerra desde o ano de 1766, sem intercessão alguma e sempre com aprovação e 

louvores de nossos Augustos Soberanos, como é muito notório, e consta também de muita 

correspondència com os Ex.mos Srs. Ministros e Secretários de Estado, Generaes etc.” 

       Duzentos e cinquenta anos volvidos sobre a sua vinda, é patente a actualidade dos seus planos e a 

justeza das suas soluções. O seu nome permanece recordado na historiografia, na toponímia de terras 

portuguesas em que actuou, e, essencialmente, na obra que realizou e que o mantém vivo. 

 

REINALDO OUDINOT. DADOS FAMILIARES  

        Reinaldo Oudinot nasceu em 7 de Outubro de 1744, em França, na diocese de Verdun, em 

Sampigny, onde seu pai, Jean Oudinot, era advogado do tribunal e procurador fiscal do concelho. Casou, 

em 1770, em S.Luís dos Franceses, em Lisboa, com Dª Maria Vicência de Mengui, de quem teve uma 

única filha, Dª Maria Paula Oudinot que casou com Luis Gomes de Carvalho, engenheiro militar que foi 

seu assistente e continuador na abertura da barra de Aveiro. Depois da morte da sua primeira mulher, 

voltou a casar, em 1802, com Dª Vicencia do Carmo Locatelli, filha do conhecido italiano João Batista 

Locatelli. Tiveram três filhos, João Reinaldo, Maria Augusta e Teresa Josefina. A família Oudinot 

estabeleceu-se, por várias gerações, em Aveiro e em Leiria onde D.Pedro III tinha compensado o labor do 

insigne engenheiro com a Quinta da Ponte da Pedra. O neto de Reinaldo Oudinot, José Reinaldo Rangel 

de Quadros Oudinot foi, aliás, um notável aveirógrafo, e a sua bisneta, Maria do Carmo Rangel de 

Quadros Oudinot, casaria com o erudito investigador Tito Lima de Sousa Larcher, a quem Leiria muito 

deve do ponto de vista cultural, e de cujo casamento provêm os descendentes do brigadeiro que ainda 

mantêm o apelido Oudinot. 
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SINTESE DO PROGRAMA DO CONGRESSO1 

 

 
 

QUARTA, 7 de SETEMBRO                           TARDE              

 

 

SALA PORTUGAL  

 

SESSÃO DE ABERTURA  

 

15h.30m – Sessão de Abertura presidida pelo Prof. Doutor Luís Aires de Barros, Presidente da Sociedade 

de Geografia.  

16h.00m – Aposição do Carimbo Comemorativo do Congresso e lançamento do Postal Filatélico.  

 

16h.30m – Conferência de Abertura  

 

  

Painel I  

17.15h – 18.30h 

 

 

 

QUINTA, 8 de SETEMBRO     MANHÃ  

 

 

ARQUIVO NACIONAL DA TORRE DO TOMBO 

 

10h.00m – Visita geral guiada ao Arquivo   

 

11h.00m – Inauguração da Mostra Documental Reinaldo Oudinot e o seu tempo (1766-1807)   

 

  

AUDITÓRIO DA TORRE DO TOMBO  

 

Painel II 

 

11.30h - 13.00h  

 

Palavras de Abertura: Dr. Silvestre de Almeida Lacerda, Diretor-geral do Livro, dos Arquivos e das 

Bibliotecas 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 O programa detalhado estará, bem como o Resumo das Comunicações, disponível no dia 1 de 

Setembro. 
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QUINTA, 8 de SETEMBRO         TARDE  

 

AUDITÓRIO ADRIANO MOREIRA 

 

Painel III 

15h.00h – 16.10h   

 

 

Painel IV 

16.20h-17.30h  

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA 

 

18h.00m – Recepção aos Congressistas, no Salão Nobre.  

                  Porto de Honra 

 

 

SEXTA, 9 de SETEMBRO                                 MANHÃ 

 

 

DIRECÇÃO DE HISTÓRIA E CULTURA MILITAR / DIRECÇÃO DE INFRESTRUTURAS DO 

EXÉRCITO  /  Palácio Lavradio no Campo de Santa Clara 

 

MOSTRA CARTOGRÁFICA 

10.30h 

 

Painel V 

11.00h-12.30h    

 

  

 

SEXTA, 9 de SETEMBRO                                 TARDE 

 

 

SALA PORTUGAL 

 

Painel VI  

15.00h – 17.00h 

 

 

SESSÃO DE ENCERRAMENTO 

17.30h 
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