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RESUMO  

  

 Criada em 1899, a Repartição de Serviços Hidráulicos no Estado da Índia segue a 

aposta na irrigação agrícola feita na Índia Britânica desde meados do século. Nos primeiros 

anos do século XX, chega a Goa o Engenheiro José Emílio Castel-Branco, com o objetivo de 

delinear e implementar um plano hidráulico para o Estado da Índia. Foi a primeira grande 

aposta na hidráulica agrícola do território. Castel-Branco esteve em Goa entre 1904 e 1906, 

data em que foi enviado para Macau e Timor, sem ter terminado o seu trabalho. No entanto, 

foi o seu plano, desenvolvido entre a tradição indiana e a inovação britânica, que marcou 

todos os investimentos que se viriam a fazer nesta área até 1961, e é este plano e a sua 

implementação posterior que este artigo analisa. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 Situado numa estreita faixa da costa do Malabar entre uma cordilheira montanhosa e o 

mar, o território goês é atravessado por inúmeras linhas de água. A água é um elemento 

essencial à composição da paisagem goesa, onde grande parte dos terrenos férteis são 

compostos por vales e planícies de aluvião, e o seu controle é essencial à vida agrícola. Com 

um clima de monções, em Goa e em toda a região sul do subcontinente indiano, a agricultura 

e a vida em geral são marcadas pelo ritmo das chuvas. Caindo, principalmente, entre os meses 

de Junho e Setembro a água da chuva era controlada tradicionalmente para o uso da 

agricultura através de um complexo sistema de controlo de cheias (kanzas), de poços e de 

tanques. Estes métodos tradicionais de irrigação eram comuns a todo sul da Índia e permitiam 

duas colheitas de arroz por ano: uma, regada através da água das monções e outra, através da 

rega artificial (Bandyopadhyay, 1991; Brito, 1998; Alvares, 2002). 

 O controlo da água e o poder territorial, ou a sua disputa, andam de mãos dadas desde 

sempre. Do mesmo modo, como refere Headrick (1988), a irrigação e a afirmação dos 

impérios estão relacionados desde as mais antigas civilizações. Na Índia, como no Egipto, os 

Britânicos juntaram as motivações dos impérios antigos às novas tecnologias. Pegaram em 

sistemas de irrigação pré-existentes, estudaram-nos e melhoraram-nos. Uniram as antigas 

tradições de irrigação aos novos saberes europeus e, no espaço de meio século, conseguiram 
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tornar a Índia, do início do século XX, num centro de excelência, transformando-a em 

referência para os trabalhos de irrigação a nível global (Gilmartin, 2006). 

 Para o império português, a segunda metade do século XIX e a transição para o século 

XX, foi um período complicado tanto no panorama interno como externo. Questionado  pelas 

“novas” potências mundiais, Portugal viu-se pressionado para se modernizar ou desaparecer 

como potência colonial, tendo optado por  reafirmar-se como colonizador. A prioridade tinha 

passado do Brasil para o continente Africano; no entanto, todos os territórios ultramarinos 

sentiram as mudanças. Os territórios portugueses da Índia não foram exceção. 

 A irrigação agrícola no império Português é um assunto pouco estudado, talvez  pela 

sua dimensão ser pequena e de pouca importância quando comparada com outros territórios. 

Sobre as iniciativas no território goês, pouco mais se escreveu que algumas notícias de época. 

No entanto, como este artigo pretende mostrar, à imagem do que acontecia no território 

vizinho da Índia Britânica, a afirmação do poder colonial português na Índia também passou 

por projetos de irrigação agrícola.  

 Seguindo a história dos Serviços Hidráulicos do Estado da Índia, e com especial 

enfoque nos planos hidráulicos da transição do século XIX para XX, pretende-se mostrar 

como os projetos deste período criaram um património construído agrícola em Goa, rico e 

com múltiplas influências. Colocando em evidência o modo como a informação científica 

circulava entre impérios, e também como a modernização dos territórios coloniais não passou 

somente pela importação direta de conhecimento das metrópoles, mas pela circulação desse 

conhecimento em diversos sentidos e, muitas vezes, pela conjugação de diversos saberes 

(Bennett and Hodge, 2011). 

 

 

2. DE SECÇÃO A REPARTIÇÃO: A CRIAÇÃO DO SERVIÇO DE HIDRÁULICA 

 

 A secção de hidrografia foi criada provisoriamente na Direção de Obras Públicas do 

Estado da Índia a 30 de Março de 1882. O seu objectivo era estudar as condições das vias 

fluviais, melhorá-las e fazer a sua manutenção. A estas funções juntavam-se “a organização 

do serviço de polícia, e a fiscalização dos meios de transporte a vapor” (Governo Geral, 

1882). Na sua direção esteve Miguel António de Mello, oficial da Marinha, nascido em Goa, 

onde provavelmente terá também efectuado os seus estudos. Os objectivos da secção, 

enunciados na portaria da sua criação, mostram que esta não esteve relacionada com a 

irrigação agrícola, mas sim com a navegabilidade dos rios e canais. Fazia parte de uma 

estratégia mais geral de melhoramento das vias de comunicação internas, e particularmente as 

de ligação ao território vizinho, que eram fundamentais para o bom funcionamento do 

Caminho de Ferro de Mormugão, cujo contrato de concessão tinha sido assinado um ano 

antes (Faria, 2010a). No entanto, poucas referências se encontraram aos trabalhos desta 

secção. Em 1890, foram enviados para aprovação superior projetos para o canal de Colvalle e 

Tivim, assim como para o abastecimento de água a Pangim, cujas notícias de projeto e obras 

parciais, começaram a surgir desde o ano de 1863. No entanto, apesar da importância 

reconhecida dos trabalhos, a existência da secção foi curta tendo sido extinta em 1886 

(“Obras Públicas. IND,” 1889_1890, “Obras Públicas. IND,” 1870_1888). 

 Em 1892, as Direções de Obras Públicas nas províncias ultramarinas foram 

reorganizadas. Previa-se que passassem a ter a seu cargo: os estudos, construção e 

preservação das estradas, pontes e obras hidráulicas, drenagem de pântanos e irrigação 

agrícola, edifícios públicos, agrimensura, telégrafos, faróis, minas, pedreiras, estudos 

geológicos, etc., tanto do Estado, como dos municípios (“Plano de organização... nas 

províncias ultramarinas,” n.d.). Porém, no Estado da Índia, a Repartição de Serviços 

Hidráulicos foi somente criada em Outubro de 1899, e com autonomia relativamente à 
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Direção das Obras Públicas. Os seus principais objectivos eram: o início dos trabalhos de 

irrigação considerados essenciais para o desenvolvimento agrícola do território, e o 

melhoramento da navegabilidade dos rios, que era considerada indispensável para colmatar as 

falhas existentes na rede viária. Ao mesmo tempo, como a própria Portaria Provincial que a 

criou referia, tinha o intuito de reproduzir no território português o que se passava no vizinho 

território britânico (“CSTOPU- ... - Informações dos empregados civis,” 1878_1919).  

 A aposta britânica na irrigação do território indiano começou pela recuperação dos 

sistemas antigos de canais, que se encontravam em avançado estado de degradação. Entre 

1834 e 1860 iniciaram-se os planos para as grandes obras de irrigação, cuja importância tinha 

sido sublinhada pelos anos de seca (1832-1841) e pelas crises de fome da década de 1830, e 

anteriores. Os projetos iniciaram-se no Sul da Índia (1834-36), mas rapidamente se 

estenderam a todo o território. Entre as diversas obras, a de maior destaque foi a abertura do 

canal do Ganges, no plateau do Roorke (1836-1854). Esta obra permitiu uma experiência 

única para os estudantes da primeira Escola de Engenharia criada na Índia Britânica, no ano 

de 1848, instalada na base de trabalho dos engenheiros responsáveis pelas obras do canal 

(Scriver, 1994; Bayly, 2003). Como Headrick (1988) sublinha, esta obra era não só a maior 

obra de irrigação da Índia, mas também o maior sistema de irrigação do mundo, três vezes 

maior que o canal de Cavour em Itália, uma obra de referência da época. 

 O sucesso destas obras encorajaram o início de diversos investimentos. Entre 1880-81 

e 1895-96 a área irrigada da Índia mais que duplicou. Muitas delas, eram obras ainda mais 

ambiciosas que as anteriores, mas cuja importância seria rapidamente ultrapassada pelas obras 

que se seguiram no início do século XX. Foi o caso dos canais no Punjab, no norte da Índia, 

onde se fizeram obras ininterruptamente entre 1880 e 1915, e onde a importância das 

primeiras obras só foi suplantada pelas que se lhes seguiram (Headrick, 1988; Gilmartin, 

1994). 

 Na Índia Portuguesa pouco se fez, embora se acreditasse no interesse da criação da 

Repartição de Hidráulica, e na importância do investimento na irrigação agrícola. A crise de 

fome que o território atravessou nesse ano de 1899, apesar de sublinhar a pertinência deste 

investimento, era citada como tendo desviado os fracos recursos financeiros do Estado para 

outras finalidades. Alguns projetos foram revistos e das obras previstas só avançou o 

abastecimento de água a Pangim, principal bairro da capital. (“CSTOPU- ... - Informações dos 

empregados civis,” 1878_1919). A maioria dos trabalhos só se desenvolveu com a chegada de 

José Emílio Castel-Branco ao território. 

 

 

3. A COMISSÃO DE SERVIÇO DE JOSÉ EMÍLIO CASTEL-BRANCO (1904-1906) 

 

 José Emílio Sant' Anna da Cunha Castel-Branco (n.1849 - †1920), saiu de Portugal no 

fim de Novembro de 1903, tendo chegado a Goa no início do ano de 1904, para fazer uma 

inspeção aos Serviços de Fiscalização do Caminho de Ferro e Porto de Mormugão, às Obras 

Públicas e à Agrimensura. No entanto, as instruções de trabalho que levava eram bem mais 

vastas, e incluíam: a elaboração de um plano de obras de irrigação com vista a melhorar a 

produção agrícola; a elaboração de um estudo para melhorar as condições de navegabilidade 

dos rios e canais; um parecer sobre a conveniência de renovar o contrato do caminho de ferro; 

um estudo sobre os meios de desenvolver o comércio do porto de Mormugão e verificação 

sobre a necessidade de se efetuarem obras e estabelecer carreiras sem depender do porto de 

Bombaim; verificação da necessidade de aumentar a rede telegráfica e a ligação de Damão, 

Diu e Silvassa (Nagar-Aveli) com a rede geral; elaboração de um plano viário para a zona de 

Nagar-Aveli; inspeção e verificação da necessidade de obras de conservação nas fortificações 

de todo o território da Índia Portuguesa; inspeção e verificação  da necessidade de obras nos 
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edifícios públicos. Das suas instruções de trabalho constavam desde logo viagens de trabalho 

à Índia Inglesa, para conhecer melhor os trabalhos que se encontravam em curso no território 

vizinho (“Obras publicas na Índia – Irrigação,” 1906).  

 Castel-Branco estudou na Escola Politécnica de Lisboa e na Escola do Exército. Antes 

da sua comissão no Ultramar, trabalhou no Ministério das Obras Públicas, colaborou nos 

estudos do Caminho de Ferro da Beira Alta e na elaboração de um projeto para o saneamento 

e limpeza de Lisboa. No âmbito desse trabalho, realizou uma visita a diversas cidades da 

Europa, da qual deixou um extenso relatório. Dessa viagem destacam-se os inúmeros colegas 

que contactou e os muitos livros que adquiriu, nas mais diversas línguas, para o Ministério 

das Obras Públicas. Entre eles estavam obras em língua inglesa sobre hidráulica e irrigação, a 

obra de F.C. Danvers sobre engenharia colonial na Índia e ainda o livro "India and Indian 

Engineering", editado poucos anos antes por J.G. Medley, diretor da escola de Roorke 

(Branco, 1880). 

 Entre 1880 e 1893 foi ainda professor de diversas cadeiras na Escola do Exército, 

entre elas a de Hidráulica. Foi também Comandante Chefe da Escola Prática de Engenharia. 

Esteve em comissão de serviço a trabalhar na Índia, Macau e Timor entre 1904 e 1908 

(“General José Emilio Santana da Cunha Castel-Branco. Processo Individual”). 

 

3.1. Estudos 

 

 Castel-Branco trabalhou principalmente no abastecimento de água a Nova Goa, 

considerado prioritário, e nos projetos dos canais de Parodá e de Combarjua. Um relatório do 

Consulado Belga na Índia refere, para além do trabalho na área da irrigação, estudos para o 

aproveitamento das quedas de água para a produção de energia elétrica, também realizados 

por Castel-Branco. No entanto, nos relatórios que se conhecem, este nunca referiu tais 

estudos. Para além dos projetos mencionados, tentou fazer um plano geral de obras 

hidráulicas, tendo para isso iniciado um reconhecimento exaustivo do território. Realizou 

trabalho de campo em conjunto com José Norton de Matos (n.1867- †1955), que na época 

dirigia a Agrimensura, e que efetuou muitos levantamentos e cadastros para que as obras de 

Castel-Branco pudessem ser levadas a cabo. O seu colaborador mais próximo foi Luiz Veiga 

da Cunha (n.1875-†1912), que participou na maior parte dos trabalhos realizados. Veiga da 

Cunha chegou a Goa uns meses depois de Castel-Branco, para trabalhar na Fiscalização do 

Caminho de Ferro e Porto de Mormugão e passou imediatamente a colaborar nas obras 

hidráulicas (“Obras Públicas. IND” 1916_1919; Galvão, 1940). 

 Em princípio, o reconhecimento e plano hidráulico incluiriam todo o território da 

Índia Portuguesa. Com esse fim viajaram até Damão e Diu. No entanto, nem mesmo o 

território goês acabou por ser completamente abrangido, uma vez que Castel-Branco foi 

chamado pela Direção Geral do Ultramar para trabalhar em Macau e Timor. Assim, de fora 

deste plano, para além de Damão e Diu, ficou também parte do território das Novas 

Conquistas. 

 Na publicação de 1912, Noticia dos trabalhos executados pela Direcção dos Estudos 

de Hydraulica na India Portuguesa, Castel-Branco fez uma análise do território e traçou um 

plano dividido pelos concelhos, do qual se segue um breve apanhado. Na figura 1 

representaram-se num mapa alguns elementos importantes para a compreensão do território 

goês, nomeadamente os limites dos diversos concelhos.  
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Figura 1 - Mapa de Goa 

 

 No concelho de Bardez observou que, tradicionalmente, a rega era feita sobretudo 

através de fontes e poços superficiais, por vezes provisórios, onde a água era elevada através 

de cegonhas (lat) e, em casos pontuais, pelo aproveitamento de linhas de água. A proposta 

que apresentou passava pelo melhoramento dessas fontes e poços, e pela construção de dois 

reservatórios, um junto a Assonorá e outro junto à aldeia de Colvale. Em boa parte do 

território de Bardez não conseguiu encontrar condições adequadas para a construção de 

reservatórios de recolha de água pluviais e, assim, aconselhava que a aposta fosse na 

exploração dos lençóis de água subterrâneos. A construção de canais de irrigação para 

aproveitamento dos rios também não era considerada por estes serem de água salgada 

(Branco, 1912). Esse era também o principal problema no concelho das Ilhas, constituído por 

um grupo de pequenas ilhas, onde a maior é a Ilha de Goa.  

 A Ilha de Goa era pela sua dimensão e localização, entre os rios Mandovi e Zuari, a 

que apresentava mais condições no que respeita à construção de obras de irrigação. Porém, o 

seu relevo foi considerado pouco adequado à construção de canais, por ter muito declive. 

Assim, a solução defendida foi a construção de reservatórios permanentes. Foram iniciados os 

projetos de sete reservatórios, e avançaram as obras de cinco. Desses sete, seis eram 

reconversões de lagoas existentes, algumas abandonadas provavelmente por rupturas dos 

diques. Devido ao tipo de relevo era impossível fazer grandes reservatórios, e por isso a 

aposta foi para um conjunto de pequenos reservatórios. Uma vez que, na maioria dos locais 

apropriados para a construção de reservatórios já existiam lagoas, a publicação referia que se 

devia apostar na reconversão. Nas restantes ilhas não encontraram locais propícios para 

estabelecer reservatórios permanentes, uma vez que as bacias encontradas eram todas de 

pequena dimensão e com relevo pouco adequado para a construção de diques que 

encerrassem as bacias. Assim, como no concelho de Bardez, aconselhava o aproveitamento de 

lençóis  de água subterrâneos (Branco, 1912). 
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 Pertencendo ao conjunto de concelhos que formam as Velhas Conquistas, juntamente 

com o de Bardez e o das Ilhas, também em Salsete não existiam linhas de água possíveis de 

serem aproveitadas nos períodos em que a rega era necessária. Ou porque o seu caudal era 

insuficiente ou porque em boa parte da sua extensão a água era salgada. Por esse motivo, a 

opção tomada foi a de aproveitar e redirigir a água do concelho vizinho de Quepém, através 

da construção de canais. Uma das propostas era o melhoramento de um canal já existente, que 

servia as aldeias de Assolña, Velim e Ambelim levando águas do rio Goreval. Castel-Branco 

referiu que esta obra teria sido iniciada por padres jesuítas no século XVII ou XVIII e, 

posteriormente, já nos finais do século XIX, tinha sido melhorada na administração do 

Coronel Fernando da Costa Leal. A segunda proposta era o abastecimento das aldeias de 

Macazana, Guirdolim, Cavorim e Mollém através de um canal que derivava do Rio Parodá 

junto à povoação de Quepém. Esta segunda proposta foi o projeto que foi escolhido para ser 

desenvolvido e que se tornaria na obra de hidráulica agrícola mais conhecida do território 

goês: o canal de Parodá. Porém, sublinhava que não se poderia desenvolver muito mais a 

irrigação em Salsete por meio de canais e, por isso, era forçoso recorrer a reservatórios. Era 

por esse motivo proposto o melhoramento de lagoas e fontes já existentes, assim como a 

construção de novos reservatórios. Ainda observou na zona sul de Salsete, entre  o Rio Sal e o 

oceano, existia uma zona onde a rega quase não era necessária o ano inteiro, ou então far-se-ia 

através de poços pouco profundos. Na zona junta à aldeia de Cavelossim recomendava a 

utilização racional das águas subterrâneas (Branco, 1912).  

 Nas Novas Conquistas, os melhoramentos hidráulicos eram considerados pouco 

urgentes já que a população era muito pouca e não existia perspectiva de um grande aumento. 

Por isso, não foram feitos reconhecimentos a todo o território das Novas Conquistas e as 

propostas incidiram nas zonas mais populosas. Nos concelhos de Sanquelim e de Satary, 

Castel-Branco aconselhava o melhoramento de infraestruturas já existentes, nomeadamente 

fontes e açudes estabelecidos nos talvegues. A única lagoa existente que refere, situava-se nas 

propriedades do Conde de Mahém, na aldeia do mesmo nome. A Lagoa Grande, como lhe 

chamava, era um dos raros exemplos de reservatório permanente no território goês, e segundo 

indica o relatório teria 700m de comprimento por 150m de largura, junto ao dique. 

Recomendava diversos melhoramentos a fazer neste reservatório, assim como a uma segunda 

lagôa, não permanente, também pertencente ao Conde de Mahém (Branco, 1912). Em Pondá, 

aconselhava-se a irrigação através de poços e o melhoramento de estruturas já existentes 

como tanques localizados na encosta, lagoas e fontes. Era descrito como o concelho das 

Novas Conquistas mais favorável para a realização de melhoramentos, por possuir terrenos 

muito férteis e fontes em grande número. Aqui, como nas Velhas Conquistas, quando era 

necessário a elevação da água, eram tradicionalmente utilizadas cegonhas (lat) ou cegonhas 

especiais (painlat). Em Quepém, a “Notícia” mencionava diversas represas/açudes 

reconstruídos todos os anos e, embora não mencione o seu nome, devia tratar-se dos khazans, 

represas para irrigação das várzeas marginais aos ribeiros utilizadas por todo o território goês 

(Alvares, 2002). Aconselhava a construção de um reservatório na zona Orném, no vale do 

Adném. Mais uma vez, aconselhava-se a reconversão das estruturas existentes e considerava-

se Quepém uma zona onde se poderiam construir reservatórios. Finalmente, as condições 

naturais do concelho de Sanguém foram consideradas privilegiadas para uma boa 

rentabilidade de futuros projetos de irrigação agrícola. O relatório mencionou aqui a obra do 

açude de Dabal, na aldeia do mesmo nome, como a melhor obra de irrigação feita no território 

até então, tendo proposto alguns melhoramentos. Castel-Branco tentou encontrar outros 

sistemas de irrigação pré-existentes que refere, descritos por Nery Xavier em 1848, e pelo 

Governador Ferreira Pestana, em 1850. Para os que encontrou, como um pequeno sistema de 

canais existente na zona de Collém, propôs melhoramentos. No entanto, não foi feito um 
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reconhecimento total do território por falta de tempo. O mesmo deve ter acontecido para o 

concelho de Canácona, que não vem referido no relatório.  

  

3.2. O Laboratório   

 

 Como já foi referido, José Emílio Castel-Branco viajou pela Índia Britânica. A 

acompanhá-lo esteve sempre Luís Veiga da Cunha. Visitaram obras de irrigação agrícola, 

conheceram os processos de projeto e de construção ingleses, e tentaram aplicar alguns desses 

conhecimentos no território português (“Fomento Agrícola”, 1916; Galvão, 1940). Muito 

embora não sejam conhecidos relatórios da viagem, ou viagens efectuadas, são inúmeros os 

sinais da sua importância para o trabalho que desenvolveram.  

 Uma das circunstâncias em que a relevância dos contactos com o território vizinho, 

está bem presente, foi a criação e o funcionamento do laboratório de resistência e ensaios de 

materiais de construção, uma das inovações implementadas por esta equipa. Luís Veiga da 

Cunha ficou responsável pela sua montagem e direção (Branco, 1912). O material necessário 

foi adquirido na Índia inglesa, nas visitas que efetuaram (Galvão, 1940). Entre outros 

aparelhos estavam uma máquina para experiências à tração e à flexão, uma prensa hidráulica 

e um densímetro. 

 No seu livro, Castel-Branco realçou a importância do laboratório na demonstração da 

pertinência da aplicação de argamassas semelhantes às que eram aplicadas em grande escala 

na Índia inglesa, nas obras hidráulicas do território português. Essas argamassas eram 

compostas de areia, cal gorda e tijolo moído (surki). A utilização do surki em partes iguais 

com a cal e a areia, elevava doze vezes em média a resistência à compressão da mistura 

tradicional e três vezes no mínimo à tração. As experiências realizadas passaram, ainda, por 

ensaios com as pedras lateríticas e com madeiras da região de Goa, assim como ensaios de 

densidade com as madeiras vindas de Damão e Nagar-Aveli. Embora frisando que não tinham 

tido nem tempo, nem pessoas, para efetuar todos os testes que gostariam, Castel-Branco 

sublinhou a importância dos resultados obtidos com este trabalho laboratorial (Branco, 1912). 

Desconhece-se o destino do Laboratório após a saída de Veiga da Cunha, de Goa, mas em 

1921 já não estava em funcionamento pois existe notícia de que para ser feita análise aos 

solos de Goa, as amostras eram enviadas para o laboratório do Colégio Agrícola de Poona, na 

Índia Britânica (Direcção dos Serviços Agrícolas ...Estado da India, 1921). 

 

3.3. Projetos 

 

 Para além dos estudos e propostas gerais, no relatório que elaborou, Castel-Branco 

salientou sete projetos entre os trabalhos realizados no período que passou na Índia. Destes, 

somente três - o canal de Parodá, a construção e melhoramento de reservatórios e 

melhoramentos nas Aldeias do Estado em Salsete - estavam ligados à irrigação agrícola. Os 

restantes destinavam-se à navegação e ao abastecimento de água a Pangim. 

 O canal de Parodá foi, sem dúvida, o projeto mais importante neste campo. Consistiu 

no aproveitamento das águas do Rio Parodá, um afluente do Zuary, e servia os concelhos de 

Quepém, onde tinha início, e de Salsete. O canal destinava-se a irrigar uma área de 574 

hectares situados na margem esquerda do Zuari, a jusante de Quepém (onde o canal tinha 

origem) e ainda terrenos das aldeias de Parodá, Mullém, Chandor, Guirdelim e Macazana. Era 

composto por quatro troços que tinham quatro projetos independentes, com uma extensão 

total de 16 km. O orçamento para o custo total do canal foi de 38 contos de réis e a 

adjudicação da obra feita no início do ano de 1908 (“Boletim Official do Governo Geral do 

Estado da India,” 1908). Considerou-se que a construção do canal seria dispendiosa devido ao 

significativo caudal do Rio na altura das cheias, o que implicava mecanismos de controle da 
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entrada de água no canal, mas que os custos seriam economicamente viáveis tendo em conta 

comparações realizadas com locais na Índia Britânica, com um solo idêntico ao de Goa, onde 

já se tinham efectuado investimentos semelhantes. A Figura 2 mostra as obras de construção 

do canal. 

 

 
 

Figura 2 - Trabalhos a decorrer no Canal de Parodá e Candiapor. (s.d. / c. 1908)  

Postal. Xavier Center of Historial Research (Porvorim, Goa) 

 

 O canal de Parodá era uma das obras mais dispendiosas do plano de irrigação 

elaborado, pois necessitava de um conjunto diverso de obras, como um canal de derivação e 

de mecanismos de controle do seu caudal, que era muito irregular. No entanto considerava-se 

que poderia ter um retorno financeiro líquido entre 7,4 a 10,11%, só contabilizando a venda 

da água para o cultivo do arroz. Não se considerava o retorno vindo de outras culturas, mas 

encaravam a possibilidade de cultivo de cana de açúcar, o conseguiria um lucro 3 a 4 vezes 

maior, isto comparando com os resultados obtidos no território vizinho. O rendimento era 

mais elevado nos locais em que a água era distribuída por gravidade. Nos locais com 

pequenas elevações, a água continuaria a ser distribuída através de cegonhas, sendo que aí o 

rendimento era mais baixo, mas isso só acontecia em 15% da área servida pelo canal (Branco, 

1912).  

 Uma grande parte das obras consistiu em melhorar lagoas existentes e transformá-las 

ou complementá-las com reservatórios estanques. As lagoas eram normalmente depressões 

naturais no terreno cujas encostas funcionavam como paredes, fechadas por diques ou 

valados. Nelas se recolhiam  as chuvas da monção, para aproveitamento posterior, e assim se 

conseguiam fazer duas colheitas por ano. É uma técnica utilizada desde sempre em todo o 

sub-continente indiano, desde os tempos mais remotos. No entanto, estas lagoas não eram 

permanentes e permitiam o aproveitamento de um percentagem pequena de água. Por esse 

motivo foi proposta a construção de diversos reservatórios estanques, que iriam substituir as 

tradicionais lagoas de recepção e reduzir as perdas de água, como aliás já se fazia na Índia 

Britânica (Branco, 1912). No concelho das Ilhas foram projetados cinco reservatórios que 

permitiam a irrigação de 634 hectares. Os lucros, calculados pelo mesmo sistema que para o 

canal de Parodá, variavam entre os 10% do reservatório inferior de Chimbel e os 60% do 

reservatório de Bondvól. O retorno financeiro resultava do valor do rendimento líquido por 

hectare subtraindo o encargo total; este resultava da soma das obras de construção mais as 
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obras de manutenção. O rendimento mais baixo do reservatório de Chimbel provinha de que 

parte da água se destinava ao abastecimento de água a Pangim. As opções tomadas - de 

desenho do dique, maquinas, etc. - eram semelhantes nos diversos projetos (“Obras publicas 

na Índia ... relativos a José Emílio Castel-Branco 1906/1917”, 1906). 

 A construção dos reservatórios de Dormorêm e de Bangantulô-Odd, fazia parte do 

melhoramento das aldeias de Assolnã, Ambelim e Velim e consistia em melhorar um sistema 

pré-existente de aproveitamento das águas do rio Goreval. Era proposto um aumento da 

capacidade das lagoas existentes, de melhoramentos e retificações nos canais e ramais, com a 

construção de um melhor sistema de distribuição de água pelos terrenos através de um sistema 

de valados e valas. Para além de uma melhoria no aproveitamento da água para a irrigação, 

pensava-se também na defesa dos campos no que respeitava as inundações, que era vantajoso 

não só para a agricultura, mas também era "um beneficio sanitário para a região" (Branco, 

1912). Em 1906 estavam ainda a ser terminados projetos para mais oito reservatórios em 

Salsete, Pondá e Bardez, e também no concelho das Ilhas, que permitiriam um aumento da 

área de irrigação num total de 900 hectares. 

 Fora da lista das obras mais importantes ficaram pequenas obras, que eram essenciais 

por em muitas partes do território português na Índia não se conseguir aproveitar as águas dos 

rios ou das chuvas. Os poços eram um dos sistemas que Castel-Branco referia como 

"...frequentemente empregado no Oriente..." (Branco, 1912: 20). Abriram-se em primeiro 

lugar três poços. Dois em terrenos pertencentes às Comunidades de Bardez, em Calangute e 

em Mapuçá, e o terceiro em Salsete, na aldeia de Curtorim. O seu interior era revestido a 

laterite e, em dois deles, utilizaram um sistema comum na Índia Inglesa designado por môts. 

Os môts elevavam a água através de uma junta de bois e, em 1905, uma junta de bois foi 

alugada no território vizinho para esse fim, de modo a que se conseguisse apurar a 

rentabilidade dos poços. A construção de cada um dos poços custava cerca de 750 rupias. 

Considerados instrumentos importantes para a irrigação, sobretudo de culturas alternativas ao 

arroz, no seu relatório, Castel-Branco comentava que desconhecia se após a sua saída da Índia 

as experiências com os poços tinham continuado. 

 Em Maio de 1905, José Emílio Castel-Branco recebeu ordens para ir fazer um trabalho 

semelhante a Macau. Deixou a Índia no início do ano seguinte, 31 de Março de 1906, com 

rumo a Macau e Timor. Até essa data, terminaram diversos estudos (“Obras publicas na Índia 

... relativos a José Emílio Castel-Branco. 1906/1917,” 1906) e regulamentaram, em Fevereiro 

de 1906 a Direcção de Serviços Hidraulicos que seria autónoma da Direcção das Obras 

Públicas, mas tal não chegou a acontecer. Veiga da Cunha fica a substituir José Emílio Castel-

Branco, acumulando a Direcção da Fiscalização do Caminho-de-Ferro e Porto de Mormugão 

e a Hidráulica, e por sua vez Norton de Matos, acumulava a Agrimensura e as Obras Públicas. 

Veiga da Cunha ainda viu boa parte das obras aprovadas em Abril de 1906, mas acabou por 

voltar para Lisboa antes do fim desse ano (Branco, 1912). 

 

 

4. DESENVOLVIMENTOS POSTERIORES 

 

 Pedro Bessone Basto (1867-1913) executou parte dos trabalhos projetados por Castel-

Branco, como este refere nas suas "Noticias". Nomeado Diretor das Obras Públicas da Índia, 

em Dezembro de 1907, esteve no território aproximadamente cinco anos (Galvão, 1940). 

Iniciou parte das obras aprovadas anteriormente e nos seus  relatórios referia as constantes 

dificuldades em fazer avançar os trabalhos. As obras de abastecimento de água a Pangim, 

foram mais uma vez consideradas prioritárias, porém as dificuldades foram muitas e os 

trabalhos avançaram lentamente (Basto, 1911). Na irrigação agrícola, o início do Canal de 

Parodá foi sendo adiado. Foram diversas as portarias em que se decretava o início das suas 
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obras, tendo mesmo uma portaria de Dezembro de 1907, determinado que se realizassem com 

urgência (“Boletim Official do Governo Geral do Estado da Índia,” 1907). Os trabalhos foram 

finalmente iniciados em 1908, mas avançaram devagar, sobretudo devido a problemas 

financeiros. Em 1914 estava somente terminada a 2ª secção do canal, tendo-se também 

iniciado a cobrança pela utilização da água (Cabral, 1914). Nenhuma obra nos rios, destinadas 

à navegação, e respectivos canais  tinha sido iniciada, por falta de verbas. Por outro lado, os 

pequenos melhoramentos iam sendo realizados, como o canal de derivação em Taleigão, 

como mostra a figura 3. Os melhoramentos previstos para as aldeias de Assolña,Velim e 

Ambelim, em Salsete, já se encontravam terminados em 1910 (Basto, 1911; Branco, 1912). 

As obras do reservatório de Bondvol também avançaram em 1909, e estavam quase 

terminadas em 1913, quando o dique teve uma ruptura e se iniciaram obras de reparação. Foi 

o primeiro reservatório destinado à irrigação a ficar pronto. 

 

 
 

Figura 3 - Canal de derivação das águas de Taleigão. (s.d. / c. 1907-1908) 

 [AHU. Nº Ordem 2582] 

 

 Apesar do seu esforço, o Jornal O Ultramar relatou, numa série de notícias entre 1916 

e 1918, que os trabalhos de irrigação agrícola estavam muito atrasados e tecia duras críticas 

aos trabalhos já realizados. Chegavam mesmo a dizer que algumas comunidades não 

utilizavam as águas do canal por estas não lhes trazerem as vantagens que esperavam, mas 

sim prejuízo. Esse seria um dos motivos para o retorno financeiro não ser o esperado; o outro 

era, certamente, pelas obras se terem arrastado ao longo de muitos anos. É possível também 

que os cálculos feitos fossem muito optimistas. Castel-Branco menciona que as referências 

das contas feitas para estimar a rentabilidade dos projetos eram os números vindos da Índia 

Britânica, embora não explique exatamente quais os dados que utilizavam. Por seu lado, 

Headrick (1988) referindo-se às obras que decorreram entre 1854 e 1869, explica que 

ninguém sabia muito bem como calcular os resultados obtidos pelas obras dos canais, muito 

menos fazer projeções para obras futuras, e por isso boa parte desses cálculos acabaram por 

apresentar resultados positivos demasiado elevados. Ao basearem-se nos cálculos britânicos 

como referência, os portugueses podem ter sido conduzidos para o mesmo equívoco. 
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 Ainda no ano de 1917, foi nomeada uma comissão para elaborar um plano de 

trabalhos, determinando quais as obras mais urgentes, e explicitando que se pensava realizar 

um empréstimo para que essas obras fossem possíveis. Nenhuma obra nova terá sido 

planeada, e se foi, não terá chegado a avançar, uma vez que não se encontraram notícias dela, 

e as notícias das obras que nos chegaram eram a continuação dos trabalhos já previstos (O 

Ultramar, 1916, 1917, 1918). Em 1920, o Relatório das Obras Públicas dava conta da 

continuação das obras do Canal de Parodá  referindo que estava a ser concluída a 3ª fase, e 

que  estava a ser estudada uma continuação do canal (Relatório ... 1922-23 pelo eng. Affonso 

Zuzarte de Mendonça, Nova Goa, 1923. “Relatórios.... 1923-1934”, 1923_1934). Em 1922, 

com a aprovação do projeto para um Fundo de Fomento, a irrigação agrícola volta a estar 

mais uma vez na lista de prioridades. Com o objectivo de levar a cabo diversos 

melhoramentos considerados indispensáveis, o projeto do Fundo de Fomento era bastante 

mais ambicioso que o Fundo efetivamente aprovado (Morais, 1920; Faria, 2010a). Mesmo 

assim, esta medida acabou por ser essencial para o desenvolvimento do território goês nesta 

época. Para além de trabalhos ‘regulares’ das Obras Públicas, a sua criação permitiu a 

realização de algumas obras mais importantes, suspensas pelas dificuldades financeiras 

constantes do território. Entre outras coisas o Fundo de Fomento destinava-se à construção de 

pontes e estradas; à construção de equipamentos escolares; à construção de equipamentos de 

saúde; à conclusão de canais e outras obras ligadas à irrigação agrícola; ao saneamento e 

abastecimento de água nas Novas Conquistas e nos distritos do Norte; para o 

desenvolvimento agrícola e a colonização das Novas Conquistas; para fomentar as pequenas 

indústrias e, finalmente, para melhoramentos urbanos em Pangim, Mapuçá e Margão (“Fundo 

de Fomento - Diploma Legislativo n
o
 1”, 1922). Nas obras de irrigação, para além da 

continuação das obras do estado, pretendia-se estimular  a execução deste tipo de obras pelas 

comunidades e por privados. 

 No início da década de 1930, o canal de Parodá, ainda não estava terminado e o seu 

traçado sofreu alterações. Cinco anos mais tarde, João Carlos Craveiro Lopes, governador do 

Estado da Índia entre 1926 e 1936, reafirmava o seu empenho nas obras de irrigação agrícola. 

Este empenho era confirmado pela Primeira Conferência Económica do Império Colonial 

Português, tendo estabelecido que seria da maior urgência a elaboração de um plano de 

trabalhos das obras de irrigação para os territórios de Goa e de Damão (Primeira Conferência 

Económica do Império Colonial Português, 1936). Na década de 40, o canal de Parodá volta 

a receber obras de beneficiação, e dez anos mais tarde são projetadas novas alterações, entre 

elas o canal de Chinchinim: um novo canal que derivava do canal principal de Parodá. O 

projeto foi desenvolvido entre 1950 e 1952, pelo Engenheiro Gabriel Junqueira Rato que o 

reviu no ano seguinte, tendo sido aprovado pelo conselho técnico do Fomento, em 1954 

(Pareceres n
o
 228/1952 e n

o
 258/1954 “Conselho Técnico de Fomento do Ultramar - 

Pareceres”, 1945_1957, “Missão ao Estado da Índia. Projectos e Obras. Porto de Mormugão”, 

1948_1961). João Pedro Costa encarregue de uma inspeção ao Estado da Índia, em 1950, 

referia que se encontravam em reconstrução e ampliação os canais de Candeapar (concelho de 

Pondá) e Parodá, projetados por José Emilio Castel-Branco, mas mal executados. O canal de 

Candeapar, segundo o Boletim Geral do Ultramar, terá sido inaugurado no final do ano de 

1952 (“Inauguração do Canal de irrigação de Candeapar,” 1952). Essa revisão dos projetos 

terá então sido feita por Gabriel Junqueira Rato (“C
o
 de F

o
 de Mormugão-Relatórios dos 

inspectores superiores do fomento-Construção de uma ponte-cais em Vasco da Gama,” 

1939_1961). Para além da revisão de projetos eram feitas novas propostas, como por 

exemplo, uma barragem na zona de Rivona, também aproveitando as águas do Rio Parodá, 

que seria a única barragem de albufeira em Goa. A segunda metade da década de 1950 e até 

1961, as obras em Portugal e nos territórios foram marcadas pelos Planos de Fomento; o 

primeiro de 1954 a 1958, e o segundo de 1959 a 1969. Mais uma vez se insistia na hidráulica 
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agrícola como absolutamente necessária para um aumento da produção. Por esse motivo era 

necessário prosseguir com as obras já iniciadas quer no canal Parodá, quer no Canal de 

Candeapar, para os quais foram aprovadas obras de ampliação. Foram ainda aprovadas a 

execução de pequenas obras, possivelmente também elas de melhoramentos em estruturas 

pré-existentes (Presidência do Conselho, 1953, 1958, 1959). Como em outros campos das 

obras públicas no território, e apesar das referências a diversas obras aprovadas e a diferentes 

projetos, a realidade era diferente. Nos relatórios, de obras públicas e de inspeção, conhecidos 

verifica-se que somente pequenas obras foram avançando (Naique, 1956; Pinto et al., 1957; 

Fernando Meireles Guerra, 1958; Sarmento, 1958; “Relatório de Inspecção ... Estado da Índia. 

Fevereiro-Março de 1960”, 1960; Faria, 2010b).  

 

5. CONCLUSÃO 

 

 Ao longo do século XX, os projetos de hidráulica agrícola concebidos para Goa foram 

muitos e a questão da irrigação esteve sempre presente, com a consciência de que era 

essencial para o desenvolvimento do território e à afirmação da governação portuguesa. Em 

Portugal continental, as iniciativas nesta área eram tímidas e estavam-se a dar os primeiros 

passos na transformação dos processos utilizados tradicionalmente (Jacinto, 2004). No 

continente e na Índia andou-se a par e passo, embora as soluções apontadas fossem 

tecnicamente muito diferentes, uma vez que no território continental a aposta passava, 

sobretudo, pelas grandes albufeiras.  

 Foi através de uma viagem pela Europa, constituída principalmente por contactos 

institucionais e com colegas de profissão, que José Emílio Castel-Branco, quando tem de 

trabalhar no saneamento e abastecimento de água a Lisboa, procurou aprofundar o seu 

conhecimento. As viagens eram há muito um meio privilegiado de transmissão de 

conhecimento (Matos and Diogo, 2007), mas como se pode verificar pelo número de livros 

adquiridos na viagem, um total de 366 títulos, estes tinham também um papel fundamental. É 

de referir que apesar do destino privilegiado destas viagens ser a França, como apontam Ana 

Matos e Maria Paula Diogo, nesta viagem à Europa, a Inglaterra foi o local mais visitado e 

por entre os livros comprados - muitos eram oferecidos pela entidades visitadas - sobressaem 

as publicações em língua inglesa. As publicações sobre engenharia colonial, e 

especificamente sobre a engenharia na Índia, vinte anos antes de Castel-Branco ir trabalhar 

para Goa, mostram que este tema, muito discutido no mercado financeiro inglês da época, 

como Headrick refere,  não lhe passou despercebido. Mesmo sendo uma questão que, em 

1879, pouca importância tinha para os técnicos portugueses. 

 As sécas e as consequentes fomes dos últimos anos do século XIX foram 

impulsionadoras de obras de irrigação por toda a Índia. Muito embora as obras dos finais do 

século no território britânico já se tivessem tornado uma referência, as obras do canal triplo no 

Punjab iniciadas em 1905, marcam o início de uma nova era na irrigação agrícola. Uma nova 

concepção de irrigação, ligando rios e territórios, novos tipo de irrigação, inovações 

tecnológicas, foram alterações que ajudaram a confirmar a Índia, e os seus engenheiros, como 

uma referência global neste campo, traçando os fundamentos deste campo da engenharia 

(Headrick, 1988). Foi exatamente nesta época que Castel-Branco se encontrava na Índia. 

Como se mostra ao longo deste artigo, a irrigação agrícola foi uma área onde a transferência 

de conhecimento se fez não só dentro do império britânico, de colónia para colónia a partir do 

colonizado, mas também entre colónias de diferentes impérios num panorama mais complexo. 

 Foi com toda a certeza, com estas referências da equipa composta por José Emílio 

Castel-Branco e Luis Vito Veiga da Cunha, que se melhorou e transformou a tradição do 

território goês neste campo, e se implementaram novos sistemas. Criticados, alterados, 

melhorados e aumentados, o plano geral e os projetos delineados por esta equipa nos 
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primeiros anos do século XX, serviram de referência para todas as obras de hidráulica, e 

especialmente de hidráulica agrícola, até ao fim da governação portuguesa, e deixaram um 

património que ainda hoje se destaca na paisagem agrícola de Goa. 
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