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IX Encontro Nacional de Veículos Militares Antigos

20 de Junho 2015

Este ano, associando-nos à comemoração dos 100 anos dos transportes militares, promovida
pelo Regimento de Transportes do Exército Português, efectuamos o nosso passeio no dia de
encerramento da exposição de veículos militares a decorrer nesta unidade militar, desde o dia
26 de Maio 2015.

Nas diversas imagens que apresentamos, podem-se ver diversas fases do transporte das
viaturas para o local da exposição e a sua colocação em disposição cronológica na exposição.
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No seguimento de um convite do Regimento de Transportes do Exército para as
comemorações do Centenário dos Transportes Militares Portugueses, a Associação
Portuguesa de Veículos Militares em colaboração com o Exército, montou nas instalações do
Regimento de Transportes uma exposição de viaturas militares utilizadas pelo Exército
Português ao longo destes cem anos.

As viaturas expostas pertencem ao Regimento de Transportes e às colecções do Museu Militar
de Elvas, da Armada Portuguesa, do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, dos
Bombeiros Voluntários do Dafundo e de diversos coleccionadores associados da APVM.
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Entre as diversas viaturas patentes nesta exposição, encontra-se exposta uma viatura de
depósito de água Kelly-Springfield de origem Norte Americana, recebida em Portugal em 1916
e utilizada até aos anos vinte pelo Exército. Dos anos quarenta estão expostos modelos de
viaturas de origem Italiana OM 35 "autocarreta di montagna" e Inglesas, entre as quais uma
Austin 10hp de 1943 e uma viatura de depósito de água Bedford OYC de 1945. Dos anos
cinquenta encontram-se modelos fornecidos pelos exércitos Norte-Americano e Canadiano,
entre os quais um jeep Ford GPW e um camião Chevrolet C60 ainda com a pintura original do
Exército Português e com a sua matrícula original do ministério da guerra. Dos anos sessenta
estão presentes dois modelos dos camiões Mercedes-Benz Unimog e um camião
Berliet-Tramagal o qual, numa colaboração entre o Exército e a APVM foi reparado por
associados da APVM e colocado a funcionar. Dos anos setenta e oitenta estão também
patentes diversos modelos de viaturas, entre as quais uma viatura de reboque M816 de 1979,
pertencente ao Regimento de Transportes.

Esta exposição esteve aberta ao público nas instalações do Regimento de Transportes na
Encarnação, em Lisboa.

Agradecemos às diversas entidades que participaram: Exército Português, Museu Militar de
Elvas, Armada Portuguesa, Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, Bombeiros
Voluntários do Dafundo, Regimento de Transportes.

PROGRAMA DO PASSEIO
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09H00 – Receção aos participante no Regimento de Transportes (Ex-Ralis) em Sacavém.

10H00 – Visita às viaturas de transportes atuais do Exército Português.

12H00 – Inicio da marcha em coluna militar para o Centro de Tropas Comando na
Carregueira.

13H00 – Almoço no CTC.

15H00 – Visita à Unidade CTC para conhecer nomeadamente as novas viaturas táticas dos
Comandos.

17H00 – Inicio da marcha em coluna militar para a antiga bateria de Artilharia de Costa de
Oeiras.

19H00 – Jantar de convívio na Associação dos Comandos. Encerramento e distribuição de
lembranças da participação.

Queremos agradecer às diversas entidades que contribuíram neste IX Encontro Nacional:
Exército Português, Regimento de Transportes, Regimento de Comandos, Associação de
Comandos e ao nosso associado Eurico Travia pelas fotos do encontro.
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www.apvm.org
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