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“A INSTRUÇÃO E O USO DE ARMAS BRANCAS NA MARINHA” *
João Freire **

A luta com arma branca é tão antiga como a própria humanidade. E, antes de
outros meios mais aperfeiçoados, esta foi a arma de guerra por excelência na Antiguidade e Idade Média. Só já depois do Ano 1000 as armas de fogo e outros engenhos bélicos vieram, pouco a pouco, a completar e substituir o afrontamento directo,
homem-a-homem, com emprego da espada, da lança ou de outro utensílio mortífero
empunhado pelo guerreiro. Não obstante isso, o combate à espada prosseguiu ainda
até meados do séc. XIX, embora já não fosse decisivo para o resultado da batalha.
Por outro lado, a arma branca serviu até essas mesmas épocas como instrumento
de defesa pessoal, tal como de ataque para fins de latrocínio, ódio, vingança, ajusticiamento, conspiração, etc. Com maior ênfase na vida social, o porte da espada constituiu um duradouro sinal de identificação das classes aristocráticas indo-europeias,
até ao advento da Modernidade. E o duelo foi um meio socialmente aceitável para
resolver uma querela inter-individual, lavar uma ofensa ou dirimir uma “questão de
honra” e, apesar da lei civil em Portugal o ter proibido desde meados de Oitocentos1,
continuou a ocasionalmente ter lugar, até finais da década de 19202. Para estes diversos fins, o séc. XVIII assistiu na Europa a uma formalização do jogo-de-espada, com
mestres a ensinar discípulos em academias e salas-de-armas, publicação de tratados,
sistematização de posições de defesa (“paradas”) e golpes de ataque (“botes”), vestuário e protecções especializadas (máscara, etc.), aperfeiçoamento dos movimentos
tácticos, adestramento físico conveniente, etc.
Em paralelo, o aligeiramento e portabilidade das armas de fogo individuais suscitaram, a partir do séc. XVIII, a adaptação à extremidade do fuzil (ou espingarda)
de uma arma branca, apropriada para o combate de infantaria corpo-a-corpo. Assim

Código Penal, aprovado por decreto de 10.Dez.1852, Artigos 381º a 388º. Contudo, as penas eram relativamente brandas, não excedendo os 3 anos de prisão correcional e multa máxima em caso de homicídio, e
podendo ficar pelos 3 meses em caso de ferimentos ligeiros, sendo que os funcionários públicos arriscavam
também a demissão.
1

Ver Mário Matos e Lemos, “O duelo em Portugal depois da implantação da República”, Revista de História
das Ideias, Vol. 15, 1993: 561-597.
2
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nascia a baioneta que, de algum modo, veio substituir a adaga (empunhada pela mão
disponível do espadachim) do século anterior ou mesmo a lança da Antiguidade.
Lembremos ainda que a Esgrima, o jogo agónico do duelo ou do combate cara-a-cara, é também, no fundo, a situação que, sem derivativos, permite enfrentar as
interrogações e os problemas morais que estão no cerne do ofício de militar: Matar
para não ser morto? Matar ou pôr fora-de-combate? Matar um, para que não morram
ou sofram muitos mais?
Finalmente, com a emergência das mentalidades urbanas e mais racionais da
Modernidade e o maior recurso aos tribunais ou à autoridade administrativa para a
resolução de conflitos interpessoais, a esgrima passou a constituir uma das modalidades de entretenimento e desporto competitivo, figurando desde o início nos programas
de provas dos Jogos Olímpicos. Deste modo, os mestres-de-esgrima, as salas-de-armas
e os manuais de ensino, bem como a codificação das regras do “assalto” (“Êtes-vous
prêts? Allez, messieurs!”) e das próprias armas – agora rigorosamente definidas – transitaram da esgrima-de-duelo (e, residualmente, de combate) para a nova esgrima desportiva, que visava claramente outros fins, educativos e de aperfeiçoamento pessoal.
Mantiveram-se, porém, as três armas já tradicionais, com vocações diferenciadas: o
florete, mais ligeiro, tocando só de estocada no tronco do adversário, essencialmente
como arma de aprendizagem; a espada, tocando igualmente só de ponta mas com
lâmina mais forte e sendo válido o toque em todo o corpo do contendor, assumindo
o que seria a arma-de-duelo; e o sabre, tocando de ponta e de gume, visando a parte
superior do corpo adverso, reproduzindo o que restava de arma-de-combate. Última
mudança imposta pelos Tempos Modernos: progressivamente, a esgrima deixou de ser
um exclusivo masculino para se tornar também um desporto praticado por Senhoras.
Mas a sua ética competitiva manteve certos traços de cerimonial, lealdade e fair play
que revelam alguma origem cortesã (como era a espontânea confissão de “Touché!”).
Neste estudo, que se refere à Armada portuguesa desde finais do séc. XVIII até à
actualidade, consideramos sucessivamente o caso do emprego do sabre-de-abordagem
nos últimos tempos da marinha de vela, a esgrima-de-baioneta aprendida pelo pessoal
da infantaria-de-marinha e, por último, o ensino da esgrima na Escola Naval3.

O autor agradece às instituições que facilitaram o acesso às fontes utilizadas: BCM-Arquivo Histórico;
Museu de Marinha, Biblioteca Central de Marinha, Arquivo Histórico Militar, Clube Militar Naval, Biblioteca
Nacional de Portugal, Federação Portuguesa de Esgrima e Escola de Fuzileiros; e, pessoalmente, ao comandante
Encarnação Gomes, à segundo-tenente Ana Tavares, ao cabo Monteiro, à drª. Isabel Beato, ao sargento Silva,
ao comandante Antunes Polho, ao cabo Pereira e à arqª. Joana Correia.
3
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1. O SABRE DE ABORDAGEM, NA MARINHA DE VELA
À partida, colocamos como factor incentivador para a continuação da instrução e
preparação para o uso do sabre de abordagem até ao último quartel do séc. XIX, quando
a navegação a vapor já era dominante, a hipótese seguinte: o facto da batalha naval do
Cabo de S. Vicente, decidida finalmente por destemidas abordagens aos navios adversários, tanto quanto pela manobra táctica e pelo fogo de artilharia da esquadra liberal
comandada por Charles Napier poder ter subjectivamente contribuído para tal. Foi um
feito de armas que a Armada glorificou ao longo de todo o século, ao ponto de, quando
em 1860 faleceu aquele almirante inglês, feito conde de S. Vicente pelo rei D. Pedro
IV, a Marinha ter decretado luto solene e prolongado em sua memória.
De facto, aquela foi a última e maior batalha naval travada por (e entre) portugueses,
a 5 de Julho de 1833, colocando frente-a-frente 2 naus, 2 fragatas, 3 corvetas e outros
navios menores do lado “miguelista”, e 3 fragatas, 1 corveta e outras embarcações
mais pequenas do lado dos “constitucionais”. Depois quase dois dias de aproximação
na costa vizinha de Lagos, com vento norte e rumando ambas as forças para ocidente,
a fragata Rainha de Portugal (comandada pelo chefe-de-divisão Wilkinson e onde
embarcava Napier) e a D. Pedro (do comando do captain Goble) manobraram ousadamente numa operação de abordagem da nau Rainha (do capitão-de-mar-e-guerra
Manuel Barreiros), a primeira por barlavento e seu BB contra o EB do adversário,

Abordagem da nau Rainha (“absolutista”) pelas fragatas D. Pedro e Rainha de Portugal (“liberais”) na batalha
do Cabo de S. Vicente a 5.Jul.1833. Quadro de Morel Fatio. Refª MM 04611, Museu de Marinha.

9

prolongando-se com ele a travando combate ao fuzil e à arma branca no convés e na
1ª coberta, logrando a sua rendição [Fig. 1], enquanto por ordem do almirante inglês
a outra fragata abortava a atracação e se lançava no encalce na nau D. João VI (do
capitão-de-mar-e-guerra Marcelino Pereira, mas onde embarcava o chefe-de-esquadra
Torres Aboim), que acabou por se render com pouco combate. Quase ao mesmo tempo
daquela primeira abordagem, a fragata “liberal” D. Maria II (do comando do captain
Peak) atirou-se à fragata inimiga Princesa Real (capitão-tenente Nolasco da Cunha),
bandeou-a e abordou-a também à cutilada, mas por sotavento, prolongando o seu EB
com o BB do adversário, contribuindo assim decisivamente para a derrota e rendição
de toda a esquadra de D. Miguel e o desfecho da própria guerra civil4.
Cinquenta anos passados, num relatório assinado pelo capitão-tenente Neves Ferreira são referidos os exercícios regulamentares de treino de abordagem efectuados a
bordo da canhoneira Tejo surta em Luanda em 1883 e que foi publicado pouco tempo
depois, escreve-se: - no «Exercício de primeira abordagem […] esperará a voz: 1ª
abordagem, desembainhar sabres! ou o sinal correspondente. Desembainhando os
sabres e ficando na posição de inclinar, espera as vozes: 1ª-Abordagem a ré! (a vante
a BB, a EB). 2ª-Carregar! ou os sinais de corneta correspondentes. À última voz, ou
ao expirar o último sinal, as praças avançam em passo acelerado para o lado indicado
e saltam a bordo do navio inimigo, ou sobre as forças de abordagem inimigas que
procurem penetrar a bordo, fazendo uso do sabre e do revólver. O uso dos revolvers
é facultativo na abordagem às praças com eles armadas quando julguem conveniente
empregá-lo, convindo advertir-lhes que, carregando à abordagem, será de vantagem,
antes de empregar o sabre, disparar sobre o inimigo uma ou duas vezes aquela arma
e aproveitar a confusão estabelecida pelo fogo para carregar com o sabre, abandonando mesmo o revolver se não for possível guardá-lo no coldre»5.
Noutro parágrafo da mesma fonte, refere-se igualmente os exercícios preparatórios da abordagem, agora realizadas sobre pequenas embarcações, como podia
acontecer em algumas costas africanas contra piratas ou negreiros. A este respeito,
encontramos também em Braz de Oliveira a seguinte passagem: «O pangaio mouro6

Ver Charles Napier, A Guerra da Sucessão: D. Pedro e D. Miguel, Casal de Cambra, Caleidoscópio, 2005;
bem como as adaptações daqui feitas para os livros de José António Rodrigues Pereira, Marinha Portuguesa:
Nove séculos de história, Lisboa, Comissão Cultural de Marinha, 2010; e Batalha Naval do Cabo de São
Vicente - 1833: A Marinha Portuguesa nas Guerras Liberais, Parede, Tribuna da História, 2011.
4

5

S.A., “Postos de Combate”, Anais do Clube Militar Naval, T. XVII, Ano 1887: 200-201.

6

O magnífico veleiro da costa oriental de África, de cultura suahili.
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não é barco para se bater a tiro com qualquer navio de guerra europeu. Basta-lhe
porém a sua tonelagem para meter no fundo as lanchas e escaleres com que abalroe a sua rápida derrota. A larga vela de pendão dá-lhe velocidade suficiente para
o talhamar despedaçar falcas e cavername, sem que corra o menor risco. É porém
para temer no combate de abordagem [it. nosso]. Alguns há que trazem de guarnição cinquenta e mais homens armados de lança e espada, e algumas espingardas, e
os mais deles árabes ou mujojos atrevidos»7. Aquele consagrado autor naval justifica assim, por essa época de 1861, que aos marinheiros do Corpo continuasse a ser
dada a devida instrução para as tais manobras de abordagem e o combate corpo-a-corpo à arma branca.
É ainda significativo que, no ano de 1878, o Ministro da Marinha e Ultramar
dr. Tomaz Ribeiro tenha mandado
publicar em brochura oficial um
“manual” de instrução útil para
o ensino às praças do Corpo de
Marinheiros da Armada das técnicas do emprego do sabre de abordagem e outras armas brancas que
permaneciam em uso. A obra foi
redigida pelo primeiro-tenente
Adolfo Nandim de Carvalho
(1847-1930). Tratava-se de:
-Manejo e Esgrima de Sabre
Naval e Sabre-Baioneta (Aprovado e mandado adoptar em Portaria de 27 de Junho de 1878),
Lisboa, Imprensa Nacional, 1878,
20 p. + prancha com 3 desenhos.
[Fig. 2]
Aqui se prescrevem e exercitam as paradas e os golpes de ataque com o sabre de abordagem,
começando por definir que «Na Capa da brochura Manejo e Esgrima de Sabre Naval e de
esgrima de sabre naval empre- Sabre Bayoneta, 1878.

7

João Braz d’Oliveira, Narrativas Navaes, Lisboa, Portugal-Brasil (2ª ed.), 1908: 133.
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gam-se três guardas [Fig. 3], dois
cortes e uma estocada a fundo,
e tem como princípios gerais os
seguintes: 1º Que a primeira guarda
é a posição mais vantajosa para
ataque ou defesa. 2º Que a estocada a fundo, sendo mais rápida e
de mais efeito que um corte, deve
sempre ser dada em resposta a um
corte ou estocada. 3º Que depois
de um corte ou estocada deve-se
imediatamente voltar à primeira
guarda»8.
No Regulamento ditado pelo
Ministério da Marinha e Ultramar
para o serviço do Corpo de Marinheiros, instalado no quartel de
Alcântara9, o artº 248º relativo à
«escola de sabre»10 estabelecia que
«A instrução de sabre será dada
pelo menos uma vez por semana a
todas as praças prontas, incluindo Figura da 3ª guarda de sabre, na prancha anexa à brochura
Manejo e Esgrima de Sabre Naval e de Sabre Bayoneta, 1878.
os oficiais inferiores e os cabos»11.
Também aquando de uma reorganização do mesmo Corpo, em 1890, se determinava: «Aos artífices, em postos de combate, era distribuída uma espada de abordagem»12 [Fig. 4]. De facto, este tipo de armas brancas nunca aparece referenciado nos
planos de uniformes das praças, pertencendo antes à carga do material de guerra do
navio e estando normalmente guardadas, sob chave, em armeiros verticais fixados a
anteparas na tolda ou na sua vizinhança. Na realidade, tratava-se de um sabre com

8

In Manejo e Esgrima de Sabre Naval e de Sabre-Baioneta: 7.

9

Decreto de 19.Fev.1886, de acordo com a doutrina estabelecida pela Carta de Lei de 29.Mai.1884.

10

Referida no artº 160º do mesmo diploma.

11

Regulamento para o Serviço do Corpo de Marinheiros da Armada, Lisboa, Imprensa Nacional, 1886: 91.

12

O Corpo de Marinheiros da Armada no seu 1º Centenário, 1851-1951, Lisboa, Tip. União Gráfica, 1956: 54.

12

Sabre de abordagem, com bainha de couro guarnecida. Refª MM 03891, Museu de Marinha.

guarda-mão bastante avantajado e de lâmina relativamente curta13, mais apropriada
para um ataque de gume e sólidas paradas a golpes do adversário, a que se deveria
seguir uma resposta rápida e contundente.
Temos, portanto, evidências empíricas de que (com ou sem a influência cultural
épica do combate naval de 1833) a instrução do sabre de abordagem às praças do
Corpo de Marinheiros da Armada continuou a ser feita até perto de finais do séc. XIX.

No exemplar cuja fotografia aqui se reproduz, a lâmina tinha 68,5cm de comprimento, 3,5cm de largura e
6mm de espessura (p/ obséquio do cabo artº Rui Monteiro, MM).
13

13

2. ESGRIMA DE BAIONETA, PARA A INFANTARIA DE MARINHA
Eis uma citação de Braz de Oliveira: «A 1 de março de 1860 desembarcaram
no Ambriz 121 praças e 5 oficiais dos navios da Estação Naval de Angola […]. A
vanguarda respondeu ao fogo e toda acoluna […] transpôs o rio e investiu com o
matagal, onde o inimigo não teve ânimo para esperar o assalto. Debandou e retirou
para fora do alcance das baionetas [it. nosso] e, distanciado à frente da coluna, de
quando em quando escaramuçava nuns fogos de retirada»14.
Nas campanhas de ocupação colonial que as tropas portuguesas realizaram em
África entre 1890 e 1917 (na Guiné até 1936), houve forças de Marinha empenhadas
como unidades de infantaria, a par dos seus camaradas do Exército. Várias vezes
entraram em combate, geralmente guarnecendo a face dianteira da formação táctica
“em quadrado”, privilegiada nessa época. Alguns relatos de protagonistas referiram a
realização de “cargas” por esses pelotões de marinheiros. Nenhum detalhou o facto,
mas é quase certo que os homens previamente “armassem baioneta”, para marchar
a descoberto e em passo acelerado em direcção aos seus inimigos, para desalojá-los
dos seus abrigos ou desafrontar a estática posição portuguesa.
Esta instrução e o treino prático de esgrima-de-baioneta e de assalto às trincheiras
no culminar de uma carga apeada eram feitos rotineiramente no quartel do Corpo de
Marinheiros, em Alcântara, como é referido neste relato de um visitante em 1881:
«[…] Vimos trabalhar algumas escolas de recrutas […] a mais adiantada vimo-la
trabalhar no manejo d’armas com uma precisão inexcedível tornando-se sobretudo
notável o movimento de armar e desarmar as baionetas, que é raro ver executar
com regularidade ainda pelas melhores tropas, notando que a escola a cujo trabalho
assistimos executa o armar baionetas em qualquer posição da arma, sempre com a
mesma regularidade»15.
Azevedo Coutinho, um “velho marinheiro e soldado de África”, escreve no
seu relatório da campanha do Barué (Zambézia, Moçambique) em 1902: «Quando
o canto do quadrado, estabelecido em Mungari, cedeu […] foi o sangue frio e
o denodo dos marinheiros comandados pelos 2ºs tenentes Fernando Magalhães
e Lemos Peixoto que, à baioneta [it. nosso]16, restabeleceram a formação»17.

14

João Braz d’Oliveira, Narrativas Navaes, Lisboa, Portugal-Brasil (2ª ed.), 1908: 143.

15

N. F., “Instrução militar do corpo de marinheiros”, Anais do CMN, T. XI, Ano de 1881: 243.

16

Esta força de marinheiros armava com carabinas Mannlicker.

17

João d’Azevedo Coutinho, A Campanha do Barué em 1902, Lisboa, Férin, 1904: 402.

14

Espingarda Mannlicker mod/1896. Refª MM 04168, Museu de Marinha.

Terá sido um “segundo Marracuene” desconhecido18.
Na campanha do Cuamato (sul de Angola) em 1907, a companhia de marinheiros
do primeiro-tenente Victor Sepúlveda distinguiu-se no combate do Mufilo, da forma
como foi relatada: «[…] foi dada ordem ao 3º pelotão de Infantaria de Marinha
para carregar. Este, comandado pelo tenente Martha, como num exercício, carregou em linha perfeita e com o passo cadenciado. Em resposta a esta carga, o fogo
intensificou-se. Um pelotão revelou-se insuficiente, pelo que avançaram também o
1º e depois o 2º pelotão que, em passo acelerado, reforçaram o 3º»19. Note-se que
as praças desta força de Marinha iam armadas com espingarda Mannlicker [Fig. 5],
austríaca, cal. 6,5mm mod/189620, com sabre-baioneta21 [Fig. 6].

Primeiro combate da campanha de Gaza (Moçambique) contra o Gungunhana, em 1895, ganho dificilmente
pela coluna comandada pelo major Caldas Xavier, depois do “quadrado” ter chegado a ser rompido pelos
guerreiros Vátuas.
18

Jaime Ferreira Regalado, Cuamatos - 1907: Os Bravos de Mufilo no Sul de Angola, Lisboa, Tribuna da
História, 2004: 52.
19

A proposta de contrato para o fornecimento de 1.000 armas (assinada na Áustria pelo tenente-coronel Matias
Nunes, pelo governo português, e os Srs. Hochkauser e barão de Buddenbroch, pela Manufactura de Armas de
Steyr) foi aprovada em 9.Jun.1896, embora a discussão sobre o preço e a quantidade ainda se tenha prolongado
no tempo. Finalmente, um despacho do ministro Jacinto Cândido diz: «Sua Magestade El-Rei, conformando-se
com os pareceres do Conselho do Almirantado e da comissão nomeada para estudar a carabina de repetição
de 6.5mm com carregador Mannlicker: há por bem determinar que, para o serviço da armada, seja adoptada a
referida carabina modelo de 1896 em substituição da espingarda Kropatscheck modelo de 1886. Paço, em 12
de Dezembro de 1896» (BCM-AH, Doc. Av. Índice 32, Material de Guerra, Cx. 442, 1896, 2ª pasta).
20

Do fabricante “Steyr”, que produzia uma outra versão mais curta (carabina, de 95cm), própria para a cavalaria.
A Armada manteve esta arma longamente em serviço, até 1934, quando foi substituída pela Lee-Infield, inglesa.
A arma era de repetição, com um depósito inferior para quatro munições e culatra de ferrolho com manípulo
direito (ao contrário das da cavalaria, que era recurvado, para entrar mais facilmente no coldre do arreio da
montada). Tinha um comprimento total de 1,10m e perto da extremidade do cano dispunha de um encaixe
lateral do lado direito para armar o sabre-baioneta, o qual tinha uma lâmina de 25cm de comprimento, 2,8cm
de largura e 5mm de espessura (p/ obséquio do cabo artº Monteiro, MM).
21

15

Sabre-baioneta da Mannlicker. Refª MM 09998, Museu de Marinha.

Já para a campanha do sul de Angola de 1914-15, o Batalhão de Marinha foi equipado com a espingarda Kropatschek, cal. 8mm mod/188622, mais pesada e com uma
baioneta mais longa23. Embora os relatos não o digam expressamente, as cargas de
infantaria que o batalhão realizou no dia 19 e ao cair da tarde de 20 de Agosto de 1915
nas cacimbas da Môngua (em território Cuanhama, além-Cunene) sob o comando do
capitão-tenente Afonso de Cerqueira, terão sido efectuadas de espingarda nas mãos e
“baioneta calada”, conforme se representa no óleo de Pedro Cruz existente no Museu
de Marinha e aqui reproduzido [Fig. 7]. Sobre isto, escreveu um dos protagonistas:
«[…] forças de infantaria avançaram a tomar de assalto as cacimbas, pondo em fuga o
gentio. Dessas forças fazia parte um pelotão de marinha que, com grande entusiasmo,
avançou à carga»; e, mais adiante, «Rapidamente passada de boca em boca, ao longo
de toda a face, a ordem para a carga, ao sinal do nosso comandante que, para exemplo,
foi o primeiro a saltar do abrigo, saem os pelotões das suas trincheiras e, em rápidos
lances, alcançam a orla do mato, retirando depois lentamente para os seus abrigos. Em
seguida, avançam aqueles que haviam ficado a guarnecer a face, e lá vão com o mesmo
entusiasmo com os seus oficiais e comandante […]»24.
São estes os factos minimamente documentados que puderam ser recolhidos
sobre o uso da baioneta em acções de combate participadas por forças de Marinha.
São poucas evidências empíricas, mas elas bastam para se compreender a justificaEm Abril de 1887 foi assinado entre o Ministério da Marinha e a firma OesterreichescheWaffen, de Steyr,
representada por Ernesto Empis, da firma Henry Burnay & Cª. de Lisboa, um contrato «para o fornecimento de
3.000 espingardas de repetição 8mm sistema Kropatscheck com os competentes sabres baionetas, com todos os
demais pertences e acessórios, e bem assim de 100.000 cartuchos embalados para as ditas armas» (BCM-AH,
Doc. Av. Índice 32, Material de Guerra, Cx. 443, 1884-1886).
22

23

A espingarda tinha um comprimento total de 1,32m (obséquio do cabo artº Monteiro, MM).

Fernando d’Oliveira Pinto, Batalhão de Marinha Expedicionário a Angola: Ano 1914-1915, Lisboa, tip. Pinheiro,
1918, cit. em João Freire, Olhares Europeus sobre Angola, Lisboa, Edições Culturais da Marinha, 2011: 186-187.
24
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Carga do batalhão de marinha no combate da Môngua (sul de Angola) a 20.Ago.1915. Tela de Pedro Cruz. Refª
MM 07117, Museu de Marinha.

ção para que tais aprendizagens fossem incluídas na instrução de infantaria que as
praças de marinhagem receberam rotineiramente durante cerca de um século, nas
Escolas de Alunos-Marinheiros e no Corpo de Marinheiros da Armada. [Fig. 8]
Temos também o registo das publicações técnicas. O então tenente Joaquim
Costa25 publica no início do século XX um interessante Manual de Ginástica onde,
entre os «exercícios a bordo» possíveis de realizar para instrução e benefício da
marinhagem, o autor inclui «a esgrima de baioneta com armas velhas preparadas
para o fim»26. De facto, ainda ao longo de várias décadas continuaram a ser usadas
para treino a bordo e em terra umas espingardas especiais com um simulacro de
baioneta reentrante (de mola), além de outros dispositivos de protecção corporal.
Dois Manuais foram editados pela Marinha nos anos de entre-as-duas-guerras.
Num deles (dos tenentes Rebelo e Oliveira), concede-se largo espaço à instrução do

25
26

Futuro brilhante escritor naval, sob o pseudónimo de “De Macedo”.
Joaquim Costa, Manual de Gymnastica para uso da Armada, Lisboa, Tip. Coop. Militar, 1905: 41.
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Instrução de esgrima de baioneta, do livro de Fortée Rebelo e Soares de Oliveira, Manual de Instrução para a
Infantaria de Marinha, 1928 (p. 110 sg. “Estocada, avançando um passo”). BCM-AH: Bibl. 9675 (Cx. 65).

uso da “baioneta calada” em combate de infantaria27. No outro (dos tenentes Vieira e
Cortes), há um capítulo dedicado à «Esgrima e combate à baioneta – desarmamento,
ataque e defesa do militar desarmado» e no capítulo de «Jogos, provas e concursos»
faz-se também uma referência breve aos exercícios de «Combate à baioneta»28. Por
outro lado, para a duradoura espingarda Mauser cal. 7,92mm mod/1937 que equipou
a Marinha até aos anos 60, o seu Manual de instrução oficial continha a descrição do
respectivo «sabre-baioneta», com uma lâmina de 25,2cm de comprimento, 580g de
peso, com bainha (tudo em aço), punho com guarda-mão e fixador29.
Mas a partir da II Guerra Mundial esta arma branca que era a baioneta (ou sabre-baioneta) passou a ter um uso quase exclusivo como elemento decorativo em “ordem
unida”, com objectivos e efeitos de cerimonial castrense. De facto, em guardas-de-honra, paradas e desfiles de companhias ou batalhões de Marinha, os marinheiros
apresentavam-se com o seu melhor uniforme, equipados e armados de espingarda e

Fortée Rebelo & Soares de Oliveira, Manual de Instrução para a Infantaria de Marinha, Lisboa, Imprensa
da Armada, 1928.
27

Adelino Augusto dos Santos Vieira & Joaquim Calado Cortes, Manual de Ginástica de Aplicação Militar, Lisboa,
Imprensa da Armada, 1939: 91-93 e 114. Por seu lado, o Exército faz publicar sucessivos Manuais de Instrução
relativos a este tema (bem como relativos à Esgrima de florete, espada e sabre), que também serviam à Armada.
28

29

António Morgado Belo, Manual da Espingarda ‘Mauser’ de 7,92mm modelo 1937, sl, MM-DSMGTN, 1941.
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“baioneta calada”, como aliás
também o faziam nos postos
de sentinela de instalações em
terra mais em contacto com o
público.
O emprego do punhal
nos fuzileiros30
Contudo, quando parecia
anunciar-se o encerramento do
capítulo guerreiro das armas
brancas, eis que face ao novo
tipo de conflitos armados
suscitados nos últimos impérios coloniais (de Inglaterra,
Holanda, França e Portugal,
sobretudo), bem como o treino
das “tropas especiais” surgidas durante a guerra de 193945, justificou que se voltasse
à aprendizagem de técnicas de
“defesa pessoal” que incluíam
o uso do punhal em movimentos defensivos e ofensivos com Treino de fuzileiros com armas brancas, 1963. BCM-AH: Fotos
Cx. 350, Nº 6
tal tipo de arma rudimentar.
De acordo com testemunhas dos factos, na década de 1960, fase inicial de preparação das forças de Fuzileiros na escola de Vale do Zebro, a instrução do combate
corpo-a-corpo foi ministrada pelo sargento FZ31 Gameiro que ensinava diversas técnicas e movimentos de recurso perante um adversário agredindo com arma branca32

O autor agradece as informações e testemunhos prestados sobre este assunto pelos almirantes Ribeiro
Pacheco, Vieira Matias, Castanho Paes e Reis Rodrigues, e pelos comandantes Pereira Bastos, Gomes Pedrosa,
Malhão Pereira, Ferreira de Gouveia, Ribeiro Reis, Coelho da Silva, Encarnação Gomes, Ferreira da Silva,
Serafim Lobato, Semedo de Matos e Nanques de Matos.
30

31

Da classe dos fuzileiros.

De acordo com fontes documentais e o testemunho do comandante Nanques de Matos, estas técnicas
continuaram a ser ensinadas nas actividades do Centro de Educação Física da Armada durante décadas.
32
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Punhal armado na espingarda automática G-3. Refª MM 09353 e 09688, Museu de Marinha.

ou para eliminar silenciosamente uma sentinela inimiga. [Fig. 9] E também o sargento
FZ Dionísio teria dado aos instruendos umas noções de “esgrima de baioneta”, neste
caso com o punhal que se podia armar na boca da espingarda automática G-3.
Segundo uma rápida inquirição feita a diversos oficiais que serviram nas forças de
fuzileiros nas guerras de África de 1961-74, apenas em escassíssimos casos terá havido
recurso em combate ao uso da arma branca, que geralmente era levada na bainha do
cinturão, em operações. Na Guiné-Bissau, cerca de 1964, um grupo-de-combate do
DFE33 nº 10 que tentava um golpe-de-mão nocturno sobre acampamento inimigo destacou um homem para liquidar a sentinela com arma branca, mas o alerta foi dado
gorando-se o gesto e a surpresa da acção. No raiar de Setembro de 1969, na zona do
rio Cacheu (norte da Guiné), uma secção do DFE 12 comandada pelo segundo-tenente
FZ RN34 Lopes de Abreu preparava uma emboscada quando surgiu um grupo de guerrilheiros do PAIGC, havendo disparos e luta corpo-a-corpo, com aquele oficial a usar o
seu punhal e saindo do confronto com pequenos ferimentos. Na mesma zona, mas em
Abril de 1970, já em território do Senegal (Cumbamori), refere uma testemunha que os
homens da dianteira do mesmo DFE 12 “chegaram a colocar os sabres na G-3” perante
a aproximação de beligerantes, mas que estes retrocederam e não chegou a haver con-

33

Destacamento de Fuzileiros Especiais.

34

Da Reserva Naval.
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tactos com arma branca35. Finalmente, há notícia de que o primeiro-tenente João Silva
Dias, comandante do DFE 10 em Angola, cerca de 1970, se viu perante a necessitar de
se bater fisicamente contra um adversário, fazendo uso da sua arma branca, com a qual
o terá ferido mortalmente.
Há ainda a referência feita por um conceituado analista naval acerca da ‘Operação
Mar Verde’, de ataque a Conakri em Novembro de 1970, que incluiu a sabotagem de
rápidas vedetas-torpedeiras feita por fuzileiros especiais: «Atracados mansamente os
botes, o grumete Abu Camará aproximou-se da sentinela sem ser pressentido e, com
uma punhalada, liquidou-a»36.
Outros episódios podem ter acontecido, que não chegaram ao nosso conhecimento. Foram, em todo o caso, situações muito raras, tendo em conta o emprego
táctico que então era feito das unidades de fuzileiros e o tipo de guerra conduzida
pelo inimigo37. [Fig. 10]

Ver também o testemunho de Gomes da Silva: «DFE 12 esteve lá, em Cumbamori – operações ‘Catanada’ e
‘Cocha’» in http://reservanaval.blogspot.com sexta-feira, novembro 9, 2018..
35

36

Saturnino Monteiro, Batalhas e Combates da Marinha Portuguesa – Vol. VIII, Lisboa, Sá da Costa, 1997: 203.

Testemunhos dizem que os fuzileiros empregavam o punhal da G-3 para diversos fins utilitários, mas houve rumores
de sevícias sobre prisioneiros, em alguma situação de descontrolo ou ausência de responsabilidade de comando.
37
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3. O ENSINO DA ESGRIMA NA ESCOLA NAVAL
A descrição e porte de “espada” pelos oficiais de Marinha – na realidade, um
sabre ligeiro, apto tanto para golpes de gume como de estocada – é, no plano histórico, matéria que já foi abordada e constitui objecto de estudo diferente daquele
que aqui nos ocupa38. Em todo o caso, o ensino da esgrima aos futuros oficiais da
Armada, inicialmente com armas reais, depois com ferros aligeirados próprios para o
recreio e a competição, fez parte dos planos de estudos da Escola Naval desde finais
do séc. XVIII, em todo o séc. XIX e até meados do seguinte. Até 1915, pelo menos,
os oficiais da Armada em operações de campanha terrestre armavam com espada e
pistola39. E o comando de formações de marinheiros em “ordem unida”, para fins
de honras militares, continuou até hoje a ser feito com o manejo standardizado da
espada (definido pelos regulamentos de infantaria), tal como também o fazem os
alunos da Escola Naval40.
A Academia Real da Marinha foi fundada em 1779 tendo por missão o ensino da
matemática (nas suas diversas disciplinas) e da ciência da navegação. Por seu lado,
a Academia Real dos Guardas-Marinhas, cujos estatutos são publicados em 179641,
completava aquela formação com a prática da manobra do aparelho vélico, do combate
e da táctica naval42, passando a integrar no seu seio a Companhia dos Guardas-Marinhas, que fora criada em 1782 pelo ministro Martinho de Melo e Castro43 – e que foi,
aliás, o quadro institucional em que inicialmente se processou o ensino da Esgrima.

Ver Paulo Santos, Espadas e Sabres na Marinha Portuguesa (Portuguese Naval Swords), Lisboa, sn, 2013.
E para os uniformes: Alberto Cutileiro, O Uniforme Militar na Armada, Lisboa, Amigos do Livro, 1983, 3 v.;
e Pedro Soares Branco, Portugal Militar 1850-1918, Lisboa, Inapa, 2003.
38

Desde 1878 o revólver Abadie (belga, calibre .38”) e, a partir de 1908, a pistola Parabellum (alemã, cal.
9mm); mais tarde, desde os anos 60, a pistola Walther (alemã, cal. 9mm).
39

No artº 83º do decreto de 19.Fev.1886 referente ao «serviço geral de polícia do quartel» do Corpo de
Marinheiros diz-se também que: «Os oficiais usarão de talim sem espada». (Regulamento para o Serviço do
Corpo de Marinheiros da Armada, Lisboa, Imprensa Nacional, 1886: 37). No exemplar guardado no Arquivo
Histórico da Marinha há uma anotação manuscrita que corrige o «sem» [sublinhado nosso] para “e” (i.e., com
espada). Terá existido essa correcção? Ou teria sido ela cumprida na prática, apesar do Regulamento, tal como
se fazia em outras unidades militares?
40

Tendo o seu plano de estudos sido aprovado em 1.Abr.1797. (BCM-AH: Documentação Avulsa, Companhia
dos Guardas-Marinhas e sua Real Academia, Cx. 116, pasta 1, 1796/1802)
41

Ver José António Rodrigues Pereira, Marinha Portuguesa: Nove Século de História, Lisboa, Comissão
Cultural de Marinha, 2010.
42

Esta Companhia constituía a unidade orgânica que agrupava os alunos-aspirantes, os próprios guardasmarinhas e os tenentes-de-mar.
43
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Estas instituições funcionavam todas junto ao estuário do Tejo44. Mas em 1807
a Academia (e a Companhia) dos Guardas-Marinhas embarca com a família real
para o Rio de Janeiro, onde em breve retoma o seu funcionamento sob a direcção do
capitão-de-mar-e-guerra Dantas Pereira45. Por exemplo, em Março de 1818 notícia
do Brasil relata que «A Academia Real dos Guardas-Marinhas abriu as suas aulas no
dia 9 do corrente […]», mencionando os nomes dos lentes das diversas Aulas do 1º,
2º e 3º anos, e o número dos alunos, que incluem alguns paisanos46.
Em 1822, ainda antes da independência do Brasil, a Companhia dos Guardas-Marinhas recebe ordem real para regressar a Lisboa47, mas tudo se complica e
apenas alguns elementos regressam em 182548. Neste ano, em Lisboa, é reestruturado o seu regime de estudos49 e, a despeito de todos os reflexos nefastos das
chamadas guerras liberais, das dificuldades de instalação do regime político constitucional e da agitação do “Setembrismo”, a Companhia dos Guardas-Marinhas50,
sob o comando do capitão-tenente João Fontes Pereira de Melo, consegue manter
com notável estabilidade o seu restrito corpo docente até cerca de 1843. Já sob a
direcção do capitão-de-mar-e-guerra Costa Almeida51, a Escola Naval só foi criada
por carta de lei de 23 de Abril de 184552 estipulando desde logo o conteúdo das suas
5 cadeiras teóricas.

Prefere-se sempre o seu funcionamento no edifício pombalino adoçado ao chamado Terreiro do Paço e junto
ao Arsenal da Marinha, mas documentação de arquivo fala também do quartel dos Anjos e, noutro momento,
do quartel da Cotovia. (BCM-AH: Doc. Avulsa, Companhia dos Guardas-Marinhas, Cx. 115)
44

Ver José Luís Leiria Pinto, “Dantas Pereira e a Real Academia dos Guardas-Marinha”, in Bicentenário da
partida da Família Real para o Brasil, Lisboa, Academia de Marinha, 2011: 57-66.
45

46

Gazeta de Lisboa, nº 196, de 20.Ago.1818. (BCM)

«Manda El-Rei pela Secretaria dos Negócios da Marinha, comunicar ao Conselho do Almirantado […]
para o regresso da Companhia dos Guardas-Marinhas do Rio de Janeiro […]» in A Companhia dos GuardasMarinhas e a sua Real Academia, BCM, cota 1Kh3-07 (reprodução dos documentos autênticos, pelo Dir. CMG
Salema Santos, em 1982).
47

Como se sabe, a Escola Naval do Brasil resultou directamente do que ficou no Rio de Janeiro da nossa
Academia Real dos Guardas-Marinhas. Os brasileiros consideram a sua fundação com data de 1823.
48

Ver o «Regulamento Provisório do Ensino dos Guardas-Marinhas […]», Lisboa, Impressão Régia, 1825,
com 22 p. (BCM-AH: Doc. Avulsa, Companhia dos Guardas-Marinhas, Cx. 117, pasta 1)
49

Nesta fase, apesar da sua limitada componente científica, a Companhia é mais do que a simples unidade
militar dos “Guardas-Marinhas, Aspirantes e Voluntários”, funcionando de alguma maneira como Academia.
Daí o seu responsável máximo ser designado por “Comandante e Director”.
50

51

Também o último comandante da Companhia dos Guardas-Marinhas.

Enquanto a Real Academia de Marinha se havia fundido com o Colégio dos Nobres para dar origem à Escola
Politécnica em 1837, que aliás assegurou uma parte da formação teórica dos futuros oficiais.
52
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Vejamos, porém, algumas referências à presença do ensino da Esgrima na formação dos aspirantes e guardas-marinhas iniciada ainda no tempo da rainha D. Maria I.
Num «Detalhe para os exercícios que a Companhia de GG-MM há-de fazer na
sala da sua Real Academia no dia em que o Príncipe Nosso Senhor vier a ela […]»
são nomeados estes alunos para «Esgrima – Assalto: Joaquim Manuel da Costa e
Cândido Francisco de Brito»53. Por outro lado, num regulamento da instrução dos
guardas-marinhas a bordo dos navios constam: lições de Pilotagem, de Aparelho, de
Artilharia, de Prática de Construção, de Calafeto e de «Manejos de Armas de Mão,
Brancas e de Fogo». Daquelas armas brancas, são nomeadas o «Chuço, Machadinha
e Sabre» e treinadas as «evoluções que tiverem por objecto forçar uma Abordagem, e
Rechaçá-la, guarnecendo umas vezes os Bailéus, outras só um, algumas vezes a Popa
e Proa, outras todo o navio pelos lados e Castelos». E são ainda standardizadas as
«Vozes» para o manejo do sabre: «desembainhar», «atacar», «embainhar e guardar»,
etc.54 Este tipo de demonstrações da aprendizagem aparece de novo numa «Relação
dos exercícios que executou na presença de S. M. e AA. a Companhia de Guardas
Marinhas no dia 24 do mez passado»55. Em um recibo datado de 1.Jul.1788, vê-se
que a compra de «seis dúzias [?] de floretes» importou em 14$400 réis. E num mapa
sobre o «Estado da Situação da Companhia dos GG-MM» de 4.Out.1788 pode verificar-se a existência de «mestre d’esgrima - efectivo - 1» e que as lições de «esgrima
– manejos» são às Terças, Quartas e Sábados, à tarde56. Em carta de 12.Mai.1792, o
Conde de S. Vicente, responsável da Companhia dos Guardas-Marinhas, dirige-se ao
ministro Martinho de Melo e Castro queixando-se de que o serralheiro da casa não
consegue dar conta do encargo de «limpeza, conserto e construção» de «60 espingardas, 60 baionetas, 9 sabres, 12 pistolas, 12 machadinhas, 12 chuços»57 e outro material. E em mapa de 13.Jul.1805 diz-se que «A classe de Esgrima tem a sua principal
actividade no 3º trimestre de cada ano; e dá 173 lições, pouco mais ou menos»58.
Depois do regresso do Brasil, o ensino da Esgrima na Companhia só retoma em
1836 quando foi possível recrutar um mestre59, mas registe-se a curiosidade de, em
53

BCM-AH: Doc. Av., Cx. 115, pasta 5, s/d.

54

Ibidem.

55

Gazeta de Lisboa, 2º supl. ao nº 35, 2.Set.1786. (BCM)

56

BCM-AH: Doc. Av. Cx. 115, pasta 6, 1761/1790.

57

BCM-AH: Doc. Av., Cx. 115, pasta 7, 1791/1795.

58

BCM-AH: Doc. Av., Cx. 116, pasta 2, 1803/1806.

59

BCM-AH: Doc. Av., Cx. 119, pasta 1836.
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mapa de 12.Out.1839, se dizer que «no dia 10 do corrente fizeram exame na classe
de Esgrima os guardas-marinhas graduados A. Craveiro Lopes, J. Osório e Menezes,
E. Tavares e G. Resende, os dois primeiros ficaram aprovados pela maior parte, e os
últimos reprovados»60.
Interessa-nos, contudo, identificar os mestres-de-armas que ali ensinaram, na
medida em que as fontes documentais o permitem. Há óbvias lacunas nesta sequência
mas podemos referir que: num mapa de 22.Mar.1788 encontra-se o nome do «mestre
d’esgrima: Justino Pinaud», decerto um francês ou pessoa de ascendência francesa,
que se mantém na função em 14.Jun.178961; mas no mapa do «Estado de Situação da
Companhia de GG-MM e do Corpo da Sua Real Academia em 11 de Abril de 1791»
constata-se que o «Mestre d’Esgrima» é agora Caetano Sierra, de provável nacionalidade espanhola, o qual, segundo documento de despesa de 13.Nov.1792 vence «12$000
reis por mês» ou «153$600 por ano», e se manterá no exercício deste cargo até 179662
ou mais além; finalmente, desde (pelo menos) Outubro de 1797, é Julião Francisco
Franchy (outro nome afrancesado) o mestre de esgrima da Companhia dos Guardas-Marinhas63, mantendo-se tal situação em data de 4.Nov.180864, ou seja, já no Brasil.
O plano de estudos da nova Escola Naval portuguesa foi fixado inicialmente por
decreto de 19 de Maio de 1845, o qual determinou no seu artigo 4º que os alunos
«terão neste estabelecimento o necessário ensino de Esgrima, Evoluções e exercícios
militares, e Natação»65, tendo uma portaria de 10.Out.1845 regulamentado o seu funcionamento. O mapa manuscrito do pessoal que integra a Escola Naval em data de
31.Jan.1846 inclui já um «Professor de Esgrima», efectivo e em funções, ao mesmo
nível hierárquico do «Secretário» da Escola ou do «Professor de Inglês»66.
Como se justificaria a presença da Esgrima no plano de estudos dos aspirantes
da Escola, além da utilidade prática para o combate corpo-a-corpo? A ver pelos
extractos seguintes, é de admitir que fosse pelas concepções da época acerca das
suas vantagens como exercitação física e psicológica.
Escreve Sousa Viterbo em finais do século XIX: «No tempo de D. José I a funda-

60

BCM-AH: Doc. Av., Cx. 120, pasta 1839.

61

BCM-AH: Doc. Av. Cx. 115, pasta 6, 1761/1790.

62

BCM-AH: Doc. Av., Cx. 115, pasta 7, 1791/1795; e Cx. 116, pasta 1, 1796/1802.

63

In A Companhia dos Guardas-Marinhas e a sua Real Academia, BCM, cit.

64

BCM-AH: Doc. Av., Cx. 117, pasta 1, 1807/1825.

65

BCM-AH, Índice 32, Escola Naval, Cx. 300, pasta 1831-1850.

66

BCM-AH: Índice 32, Escola Naval, Cx. 300, pasta 1831-1850.
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ção do Colégio dos Nobres veio substituir porventura o ensino que os moços fidalgos
recebiam no paço». E refere que no Título XII dos Estatutos do Colégio dos Nobres
se diz no Nº 1: «Para os Exercícios destas Artes liberais determino que haja também
três Professores hábeis, e bem morigerados, os quais vão ao Colégio dar as suas
lições nos dias e horas competentes»; e no Nº 3 escreve-se: «Ao da Dança se aplicarão os Colegiais somente da idade de nove anos em diante; ao de montar a cavalo,
depois que houverem completado treze anos; e ao de jogar a Espada, só depois que
houverem cumprido a idade de quatorze anos»67.
Extracto de um outro livro saído em 1883: «Desde o princípio deste século, deixando de ser moda o porte de armas (salvo, porém, para os militares), deixou a
Esgrima de fazer parte integrante da educação […]. Este facto representa (a nosso
ver) uma lacuna importante na educação moderna que (ao inverso do que sucedia
com os nossos avós) mais cuida de desenvolver o espírito do que o corpo. […]
Repetimo-lo: embora a Esgrima não pudesse servir para defesa pessoal em muitos
lances da vida ordinária, bastar-lhe-ia ser um exercício ginástico que põe energicamente em acção todos os músculos do corpo, para que o seu ensino fosse obrigatório.
Na Esgrima, porém (ao contrário do que sucede com exercícios corporais de outra
ordem), não é somente o corpo que trabalha, é a inteligência»68.
A Escola Naval, de Lisboa, procura seguir estes conselhos, aqui se registando
alguns aspectos práticos da sua concretização.
Num «Projecto de reforma da Escola Naval» de 2.Dez.1859, propõe-se a designação da instrução de «Armas brancas», ao lado do «Aparelho e manobra», da
«Natação», «Língua inglesa», «Desenho» e «Exercícios de artilharia e infantaria»69.
Um outro projecto de reforma, de 28.Dez.1874, continua a inserir, entre as instruções do «ensino prático», a «esgrima», a par da natação e de outros «exercícios».
Idem para o projecto de reforma de 17.Mar.187770.
Uma planta do piso do edifício da Rua do Arsenal onde funciona a Escola Naval
em 1884 mostra a «sala de esgrima», com entrada pelo corredor, na 2ª porta à direita,
a seguir à do vestíbulo71. [Fig. 11]
Sousa Viterbo, A Esgrima em Portugal: Subsídios para a sua história, Lisboa, Tip. Universal (Extr. da
Revista Militar, Tomo XLIX), 1897: 8-9.
67

68

S.A., Esgrima, Lisboa, ed. David Corazzi,1883 (Biblioteca do Povo e das Escolas, 8ª série, nº 57).

69

BCM-AH: Índice 32, Escola Naval, Cx. 300, pasta 1855-1861.

70

BCM-AH: Índice 32, Escola Naval, Cx. 302, pasta 1874-1877.

Onde actualmente existe o gabinete do secretário-geral da Academia de Marinha, o bar e a ante-câmara da
sala de sessões. (BCM-AH: Índice 32, Escola Naval, Cx. 303, pasta 1883-1884)
71
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Planta da sala de esgrima da Escola Naval em 1888. BCM-AH: Índice 32, Cx. 303, Escola Naval, 1883-1889.

Um relatório de 26.Out.1886 do comandante da Escola Naval, capitão-de-mar-e-guerra Teixeira Pinha, queixa-se que a «Esgrima, é um ensino em condições a
par das já ditas para os outros; o material é mau; o número de lições é de uma por
semana; o professor não é próprio da escola, e mais não preciso dizer para se fazer
uma ideia de como, e o que é este tão importante ramo de instrução para indivíduos
que têm por arma uma espada»72.
Dois anos depois, é publicado um programa de ensino da esgrima73.
Uma nota da direcção da Escola Naval ao Conselho do Almirantado a 2.Out.1895
informa que farão exame de 2ª época «9 alunos de esgrima»74.
O Horário escolar no ano de 1897-98 põe a instrução de Esgrima para o 2º e 3º
anos de marinha às quartas-feiras das 13 às 14,15H75. Mas no ano lectivo de 19031904, os tempos da Esgrima são ao sábado das 14,30H às 16H para o 1º ano e das
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BCM-AH: Índice 32, Escola Naval, Cx. 303, pasta 1885-1886.

Escola Naval, Programma de Gymnastica para os Alumnos do Primeiro e Segundo anno da Escola Naval e
bem assim o de Esgrima, Lisboa, Imprensa Nacional, 1888.
73

74

BCM-AH: Índice 32, Escola Naval, Cx. 305, pasta 1895-1897.

75

BCM-AH: Índice 32, Escola Naval, Cx. 305, pasta 1898-1899.
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13H às 16H para o 2º ano. E na instrução de Infantaria está agora incluído o «manejo
de revólver»76.
Pela carta de lei de 5 de Junho de1903, o «Plano de instrução naval» reformulou o
ensino da Escola Naval, com 12 cadeiras para o curso de oficiais da marinha militar de 3
anos. No seu quadro 1 anexo, a «Esgrima» figura no plano de estudos do 1º, 2º e 3º anos
daquele curso. E no quadro 2, do pessoal da Escola, inscreve-se «1 mestre de esgrima e
gymnástica. Nomeado, por decreto, precedendo concurso de provas práticas. Vitalício»
com um ordenado de 300$000 reis e uma gratificação anual de 300$000. E, em sequência directa, o decreto de 24.Set.190377, nomeia o director (capitão-de-mar-e-guerra Cesário da Silva) e os oficiais professores, incluindo «António Martins – nomeado mestre de
esgrima e gymnastica da Escola Naval»78, após o exigido concurso de provas práticas.
No Relatório escolar de 1908-1909, sendo director o capitão-de-mar-e-guerra
Nunes da Mata, inscreve-se em mapa que a instrução de «Esgrima» deu «18 lições»
aos alunos do 1º ano, 19 aos do 2º ano e 14 aos do 3º ano79.
Em 1945, a Escola Naval festejou o primeiro centenário da sua criação. Entre
outras iniciativas, editou um livro onde, no capítulo «Educação Física» assinado
pelo segundo-tenente Pinto da Cruz, se escreve que «[…] desde a criação da Escola
Naval até 1897, a Educação Física, fazendo parte do ensino prático, só é ministrada
aos cursos de oficiais de marinha militar, estabelecendo os decretos de 16-XII-1868
e de 29-XI-1887 que conste de Esgrima, Ginástica e Natação. O decreto de 11-XI1897 suprime a ginástica, ficando as actividades físicas reduzidas a Esgrima e Natação [… mas] extensivo a todos os cursos […]»80.
De notar que, segundo um levantamento feito em 1888 dos planos de estudos
de doze escolas navais estrangeiras, só na sueca-norueguesa e na italiana a Esgrima
é expressamente mencionada entre as instruções práticas, sendo mais geralmente
referidas a Ginástica, a Natação, as Armas Portáteis ou as Manobras de Infantaria81.
A relação dos instrutores de esgrima da Escola Naval (até 1910) que foi possível
apurar não estará completa, mas não faltarão os nomes mais importantes.
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BCM-AH: Índice 32, Escola Naval, Cx. 306, pasta 1904.
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Publicado na O.A. nº 19 de 15.Out.1903, págs. 533-534.
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BCM-AH: Índice 32, Escola Naval, Cx. 306, pasta 1904.
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BCM-AH: Índice 32, Escola Naval, Cx. 307.

Os Primeiros Cem Anos da Escola Naval (23-IV-1845 – 12-IV-1945), Lisboa, Tip. União Gráfica, 1945:
247-251.
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“A educação naval n’algumas marinhas estrangeiras” (trad. do italiano), Anais do CMN, T. XVIII, Ano 1888:
278-288.
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Francisco António de Sampaio, segundo-tenente da Armada Real82, foi «Professor d’Esgrima da Companhia dos Guardas-Marinhas» desde finais da guerra civil
(talvez 1834), sendo exonerado desse «emprego» por ordem ministerial, conforme
consta de carta do Major-General da Armada (Manoel de Vasconcelos Pereira de
Melo, barão de Lazarim) de 31.Out.1839, visto ter falecido no dia 28 p.p., quando
residia na Travessa de Santa Justa nº 8, 1º andar, em Lisboa83. [Fig. 12]
Seguiu-se-lhe na função Francisco José Tavares84, ocupando o lugar desde
Novembro de 183985 até 1864, pelo menos, pois em mapa do pessoal da Escola
Naval de 16.Jul.1864, o seu nome continua a figurar como «mestre de armas brancas»86. Foi graduado em segundo-tenente em 185287. Exerce, assim, o cargo de
instrutor de esgrima da Companhia dos Guardas-Marinhas logo após a morte de
Sampaio e, a partir de 1845, na própria Escola Naval. Fora praça do Exército «mandado para França quando aqui chegou o exército invasor»88 e ensinou esgrima no
Real Colégio Militar89, no Colégio dos Nobres, no Conservatório Real Dramático
e talvez em unidades militares, apesar da recusa que lhe foi feita em 1854 para que
acumulasse os seus encargos na Marinha com o de Professor de Esgrima da Escola
do Exército. Com efeito, desde 22.Out.1851 fora nomeado também para Mestre de
Armas do novo Corpo de Marinheiros Militares, facto que o encoraja a formular
novo pedido de aumento da sua «diminuta gratificação de 12.000 réis mensais», que

Nascido entre 1800 e 1804, assentou praça na Companhia dos Guardas-Marinhas em 1818. Constitucionalista,
desertou em 1824 e no ano seguinte está em Espanha mas obteve perdão real e juntou-se aos liberais na Terceira.
No Porto, onde casou, serviu como segundo-tenente nas canhoneiras do rio Douro em 1831-33, quando uma junta
de saúde militar o manda de baixa ao hospital por «leve sofrimento, consequência de venereo». Em 1835 escreve
ao Major-General da Armada dizendo desejar embarcar «para navegar em mar alto» em qualquer missão.
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BCM-AH, Livro-Mestre 380 Fólio 154 e Doc. Avulsa Cx. 774.

Existem bastantes documentos arquivísticos sobre a sua biografia: desconhecendo-se o local e data do
nascimento, foi baptizado em 1822; admitido a Aspirante a Guarda-Marinha em 1834, não acede ao corpo de
oficiais da Armada; pede para servir no Batalhão Naval em 1841 (o que foi concedido, mas logo contrariado
por seu pai que solicita a colocação no Batalhão de Caçadores nº 2, alegando distância); frequentou cadeiras
na Escola Politécnica; e em 1862 requereu «a passagem a [ao Corpo de] Veteranos, por ter mais de vinte e dois
anos de serviço, e mais de quatro no Colégio Militar, achando-se pela sua idade pouco apto para exercício tão
violento» (BCM-AH, Doc. Avulsa Cx. 782, capilha 7).
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BCM-AH: Doc. Av., Companhia dos Guardas-Marinhas, Cx. 120, pasta 1839.
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BCM-AH, Índice 32, Escola Naval, Cx. 300, pasta 1831-1850 e pasta 1862-1865.
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BCM-AH, Doc. Avulsa Cx. 782, capilha 7; e BCM-AH, Índice 32, Escola Naval, Cx. 300, pasta 1851-1854.
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BCM-AH, Doc. Avulsa Cx. 782, capilha 7.

Mais de quatro anos, conforme nota 83, talvez a partir de 1820, conforme sugere José Valarinho, Os Militares
e a Esgrima, 2016: 75.
89
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Exoneração do professor de esgrima da Companhia dos Guardas-Marinhas em 1839. BCM-AH: Livro-Mestre
2462 – Fólio 254.
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anos antes vira recusado por perceber ainda «um
outro vencimento por ter pertencido ao extinto
Colégio dos Nobres»90.
Depois de 1864, a lista rarefaz-se e faltam
certamente nomes no nosso levantamento. Mas
a «Relação do corpo catedrático e mais empregados da Escola Naval em 10 de Novembro de
1879» indica como «mestre de armas brancas» o
«capitão reformado do exército Carlos Capon»
com um «vencimento de 25$000 reis»91. Em
finais de 1887 e até 3.Jan.1888, pelo menos,
surge na mesma fonte documental o nome de
César Augusto Kuchenbuk dos Prazeres, major
Mestre-de-armas António Domingos Pinto
do Exército, como «mestre de esgrima e ginásti- Martins (Obséquio J. Valarinho).
ca»92. Porém, escreve Valarinho que «em 1887,
António Martins surge referenciado como professor de ginástica e esgrima na Escola Naval»93.
Tomando como boa esta última informação –
embora documentos de arquivo refiram a data de
25.Set.189594, que pode ser apenas a de um novo
contrato95 –, afirmamos que, finalmente, emerge
com grande destaque na função o mestre-de-armas
Rua em Lisboa, à Penha de França.
António Domingos Pinto Martins, civil, que ocupou o cargo sem interrupção até 1928, foi autor de um famoso Manual de Esgrima e é
geralmente considerado como o “pai” da esgrima desportiva em Portugal96. Atravessou
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BCM-AH, Doc. Avulsa Cx. 782, capilha 7.

91

BCM-AH Índice 32 Cx. 302, pasta 1878-1880.
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BCM-AH: Índice 32, Cx. 303, pasta 1888-1889; e Cx. 304, pasta 1890-1895.
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José Valarinho, Os Militares e a Esgrima, 2016: 77.
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BCM-AH, Índice 32, Cx 305, pasta 1902.

Nesta altura, António Martins teria 38 anos, era casado, morador na Rua da Escola Politécnica nº 48, a S.
Mamede, vencendo 240$000 reis, quando um lente da EN, oficial superior, ganhava cerca de 800$000. (BCMAH: Índice 43, Cx 304, pasta 1894-1895)
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António Martins nasceu em 1857 e faleceu em 1931. Aprendeu esgrima no serviço militar, com o mestre
Henri Petit, e estagiou em França. Foi igualmente professor de esgrima na Casa Real, Escola do Exército,
Grémio Literário, Centro Nacional de Esgrima, etc.
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incólume a transição para a República e está ainda em funções em 31.Dez.192797, tendo-se possivelmente mantido até ao Verão de 1928. [Fig. 13] Tem em Lisboa uma rua com
o seu nome, à Penha de França [Fig. 14].
No que toca ao uso da espada como arma, pelos oficiais, é possível que ele tenha
tido lugar esporadicamente em operações de abordagem contra embarcações negreiras
ou piratas e nas campanhas de ocupação colonial. Porém, documentado, apenas nos
chegou o caso excepcional do segundo-tenente João Roby a 25 de Setembro de 1904
no Vau de Pembe (sul de Angola), morrendo em combate a cavalo, à espadeirada aos
inimigos que o rodeavam, segundo testemunhos vários98 [Fig. 15]. Mas em toda essa
época das campanhas de África, os oficiais armavam de espada e é imaginável que
alguma vez tivessem usado tal arma branca em combate corpo-a-corpo, à cutilada, ou
para impor respeito a guerreiros “auxiliares” ou carregadores africanos.
Quanto à prática civil do duelo, conservaram-se notícias de dois que tiveram oficiais de marinha como protagonistas. No primeiro, o capitão-tenente99 José Francisco
Schultz100 (1814-1871) bateu-se contra o publicista João da Costa Fortinho, à espada,
sendo ele ferido, mas com a honra resgatada. A saborosa prosa do escritor Luís Palmeirim relata e enquadra este acontecimento, inicialmente em periódico101, depois em
livro102. O caso tivera origem no seguinte: «Fortinho arvorou-se em crítico de todos os
actos oficiais emanados do ministério da marinha e começou a escrever nos jornais salgados artigos contra a nossa administração colonial, contra a organização dos nossos arsenais, finalmente contra os comandantes dos navios de guerra que, segundo a sua opinião,
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Lista de Armada referente a 31.Dez.1927.
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Ver João Freire, João Roby e o desastre do Vau de Pembe, Lisboa, Academia de Marinha, 2017.

99

Ou talvez já capitão-de-fragata, mas recém-promovido.

Aqui, provavelmente, Valarinho equivoca-se (op. cit.: 90 e 95) ao confundi-lo com Júlio Zeferino Schultz
Xavier, que veio a ser um reputado engenheiro hidrógrafo e almirante, o que se compreende, dada existência de
vários oficiais da Armada com esse apelido, pelo menos seis. De facto, José Francisco Schultz nascera no Rio
de Janeiro, filho de José Pedro Marcelino Schultz, completou o curso da extinta Academia de Marinha em 1831
e foi promovido a segundo-tenente em 1840. Ascendeu a capitão-tenente em 5.Mai.1858 e a capitão-de-fragata
em 20.Fev.1964. Embarcou muito até 1855. Em 1854 e em 1857-58 trabalha para o Arsenal (fornecimento de
madeiras, etc.), mais tarde para o tribunal militar de marinha. Esteve com baixa por doença de 30 de Abril a 31
de Julho de 1864, deixando por isso o comando do vapor Mindelo. Teria isto a ver com o ferimento relatado
neste duelo? Mas já usufruíra de licenças da Junta de Saúde Naval em Set.-Nov.1854, em Jul.-Out.1858, e veio
de novo a tê-la em Dez.1864-Fev.1865. Atingiu o posto de capitão-de-mar-e-guerra em 1872 e foi reformado
em 1876 com o posto de contra-almirante e um vencimento anual de 900$000 reis. Faleceu em 1878. (BCMAH, Livros-Mestres 1/68, 2/83, A/12 e B/4)
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Ilustração Portuguesa, nº 30, 1887: 3-7.
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Luís Augusto Palmeirim, Os Excêntricos do Meu Tempo, Lisboa, Imprensa Nacional, 1891: 293-302.
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Espólio honorífico do 2º tenente João Roby. Refª MM 05291, Museu de Marinha.

não conservavam a bordo a disciplina militar. […] – “Tenho pena que não lesse a tunda
que eu preguei em diversos oficiais da armada, entre eles o capitão-tenente Schultz. –“E
depois? –“Depois, ele respondeu-me desabridamente: fui esperá-lo à porta do arsenal de
marinha e insultei-o de viva voz. –“Percebo agora; e ele desafiou-o, não é isso? –“É isso
mesmo […]». E Palmeirim prossegue: «[…] era um domingo […] e nós todos partimos
em direcção ao Alto de S. João, por se haver combinado que o duelo tivesse lugar em
um terreno próximo. […] Cumpridas as formalidades do estilo, e pouco depois de dado
o sinal para começar o combate, o capitão-tenente Schultz recebia na testa um grave
ferimento, não bastando os lenços de todos nós para lhe estancar o sangue, que em tanta
abundância corria, que a princípio julgámos que fosse um golpe mortal. […] Conduzido
o ferido à casa da sua residência, receou-se durante dias que lhe sobreviesse um tétano, e
daí uma responsabilidade imensa para todos os envolvidos em tão desagradável pendência»103. Isto terá ocorrido em data incerta – talvez cerca de 1864104.
Com mais impacto público foi o duelo travado a 1 de Maio de 1914, na estrada
da Ameixoeira, entre o capitão-tenente Leote do Rego (1867-1923) e o primeiro-tenente Nunes Ribeiro (1878-1933), sendo juiz-árbitro o conhecido mestre Carlos
Gonçalves e saindo ambos feridos da contenda, mas sem gravidade105.
Um jornal diário noticiou no dia seguinte que o duelo «revestiu desusada e
impressionante violência e a ele assistiram muitas pessoas, entre os quais diversos
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Palmeirim, Os Excêntricos... cit.: 298-302.

Valarinho (op. cit.: 90 e 95) fornece datas diferentes, que não condizem com as implícitas no texto de
Palmeirim. Este, no texto publicado em 1887, refere desconhecer se o Fortinho já teria morrido nessa data e
quiçá estivesse enterrado no «[…] Alto de S. João, perto do local onde há perto de um quarto de século se batera
em duelo, e onde há muitos anos também descansa em paz os restos do seu adversário de um momento» (pág.
7). Retrocedendo na fita do tempo, podemos inferir que o duelo tenha ocorrido em meados da década de 60,
tendo Schultz sido promovido de capitão-tenente a capitão-de-fragata em Fevereiro de 1964.
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Esclareça-se que, geralmente, convencionava-se que o duelo terminava logo que houvesse uma primeira
efusão de sangue, com honra para ambas as partes.
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camaradas dos duelistas, amadores de esgrima, etc. O sr. Leote
do Rego vestia uma camisola de
flanela em uso na armada. […]
Houve só um assalto. Dez segundos depois deste ter principiado,
o juiz de campo deu voz de alto,
por ambos os contendores terem
sido feridos no antebraço. Verificado ter havido simples contusões, continuou o combate.
Cinco segundos depois, foi este Duelo reportado em O Século, de 2 de Maio de 1914.
de novo interrompido por ambos
os contendores terem sido outra vez atingidos. O exmo. sr. Álvaro Nunes Ribeiro
apresentava feridas concisas nas regiões frontal, maxilar direito e supraclavicular
esquerda, interessando apenas a epiderme; e o sr. Jaime Daniel Leto do Rego uma
ferida incisa na região frontal interessando apenas a epiderme e um golpe profundo
à esquerda do nariz, interessando os tegumentos e determinando forte hemorragia.
Em virtude deste ferimento, foram ambos os médicos de opinião que ele impossibilitava o exmo. sr. Jaime Daniel Leote do Rego de prosseguir no combate. Os
adversários não se reconciliaram.»106 [Fig. 16]
Este duelo não deixou de ser descrito em livros que foram publicados sobre o
assunto107. Artur Portela refere, de passagem, as circunstâncias que conduziram à
desafronta: Leote108 escrevia na imprensa pressionando o governo de Bernardino
Machado para desbloquear as verbas necessárias às novas construções navais;
Nunes Ribeiro, deputado e membro da comissão encarregada de elaborar os respectivos cadernos de encargos, sentindo-se atingido, protestou na Câmara contra
essa campanha. Enfatizando os temperamentos bem diferenciados dos dois homens
– impassível o comandante, fogoso o tenente – escreve Portela que o primeiro «não
podia responder no Parlamento. O debate pessoal não interessava os jornais. Res-

106

O Século, 2.Mai.1914: 2.

Artur Portela, O Grandes Duelos em Portugal, Lisboa, Livr. Pop. Francisco Franco, c. 1943: 43-48; e
Eduardo Nobre, Duelos e Atentados, sl, Quimera, 2004: 132-136.
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Entretanto aderido ao PRP de Afonso Costa, terá insinuado a existência de interesses privados envolvidos, o
que Ribeiro considerou pessoalmente insultuoso, ele que presidia à Comissão de Marinha no parlamento, além
de já se encontrar em rota de afastamento do partido maioritário.
108
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tava-lhe, pois, o campo da honra. […] Mais tarde os dois oficiais reconciliaram-se
num banquete, presidido pelo general Norton de Matos. Eram poucos para defender
Portugal! A grande guerra começara […]»109.
Mas esta prática do duelo em Portugal, nos seus aspectos mais cabotinos, também não escapou à verve mordaz de escritores como Gomes Leal110, e Fialho de
Almeida sentenciou: «De queda em queda, o duelo tem vindo a desvirtuar-se. Começou por ser o recurso da honra enxovalhada […]. E ei-lo tornado agora numa espécie
de cerimonial barato e cómodo para o arranjo das pequenas dificuldades da vida:
cerimonial que se tornou grotesco e que a chacota pública, se isto continua, há-de
tornar, dentro de pouco tempo, desprezível»111. Por exemplo, Eduardo de Noronha
escreveu: «Em 19 de Setembro desse mesmo ano de 1875, o barão de Água Izé112 e
Joaquim António Correia, oficial de fazenda da Armada, altercaram no Hotel Club.
O barão julgou-se ofendido; exigiu que o comissário retirasse as palavras ofensivas
ou que se batesse; o outro respondeu que não retirava e que não se batia; resultado,
uma cena de bengaladas e de pontapés no Rua do Ouro»113. De facto, a chacota aconteceu, e a prática duelista cessou com a chegada do tempo da Ditadura Militar, mas
sem ser necessária acção repressiva governamental.
Finalmente, registaram-se os primeiros praticantes de esgrima desportiva entre
oficiais da Armada. Segundo Valarinho, cerca de 1875, o guarda-marinha Baldaque
da Silva (1852-1915) praticava assiduamente no Regimento de Cavalaria 4, à Ajuda,
com o mestre Petit, e posteriormente com António Martins, talvez até 1885, sendo
então já primeiro-tenente, tendo sido um atirador de mérito114. Tal prática foi também
assinalada recentemente em artigo sobre a obra desta personalidade da Marinha115.
É plausível ainda que o autor da já referida brochura de instrução sobre o sabre
naval, Nandim de Carvalho, fosse igualmente bom praticante. Mas compreende-se
que a vida de oficial embarcado deixasse poucas oportunidades para a prática civil
da esgrima, recreativa ou competitiva, numa época em que tal constituiu uma moda
para certas classes sociais burguesas ou aristocráticas em Portugal.
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Portela: op. cit.: 45 e 48.
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Ver “O Duello do Comendador Anastácio (Ridículos sociais)”, O Século, 21.Fev.1892: 4.
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Fialho de Almeida, Pasquinadas, Porto, Civilização, 1904: 45 (4ª ed.; orig. 1890).

112

Referência à importante roça cafeeira existente na ilha de São Tomé.
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Eduardo Noronha, Estroinas e Estroinices, Lisboa, J. Romano Torres, 1922: 263.
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José Valarinho, Os Militares e a Esgrima, 2016: 76.
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Jorge Manuel Moreira Silva, Anais do CMN, Ano 147, Nº 7 a 12, Jul-Dez. 2017: 579 e 590.
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Sousa Viterbo insere num seu livro a referência ao artigo por si publicado no Diário
de Notícias de 2.Abr.1894, que suscitou uma carta ao director de D. Miguel de Alarcão
datada do dia seguinte (publicada no DN de 6), e aqui transcrita onde se diz que «a
esgrima é hoje em Portugal o ramo do sport que conta maior número de cultores. […]
vejamos quantas salas de armas funcionam no país. Sem falarmos nas dos estabelecimentos militares – Escola Naval, Escola do Exército e Escola Prática de Infantaria
– em Lisboa estão em plena actividade as salas de armas do Grémio Literário, do
Turf Club, do Ginásio Clube, do Ateneu Comercial, do Clube dos Atiradores e ainda
há pouco o da Liga Liberal. […]»116. Nas páginas dos próprios Anais do Clube Militar Naval pode encontrar-se um convite como este: «Sala d’Armas Magalhães – Do
Exmo. Sr. A. de Sousa Magalhães recebemos um bilhete de identidade para jornalista,
que dá direito a qualquer dos membros desta redacção frequentar os cursos de esgrima
durante o corrente ano na sua Sala d’Armas, instalada no edifício da Liga Naval. Agradecemos-lhe o seu amável convite»117.
De facto, o ensino da esgrima foi-se desenvolvendo no país da década de 1830 em
diante, em unidades militares, salas civis e escolas, distinguindo-se particularmente o
mestre francês Henri Petit, que aqui se domiciliou após as guerras liberais, onde combateu no Porto118. Esta actividade lectiva foi apoiada pela publicação de vários livros de
formação prática: dois compilados por Theotónio Rodrigues de Carvalho («Cavaleiro
Fidalgo da Real Casa de sua Alteza Real o Príncipe Regente Nosso Senhor e Tenente de
um dos Regimentos de Infantaria da Baía»)119; um, da autoria do espanhol Pedro Osorio
y Gomez mas editado na capital do reino120; um outro, sem autor mencionado e intitulado
simplesmente Esgrima («ornada com 10 gravuras»)121; e, o mais famoso e duradouro, da
autoria do mestre António Martins que passou a constituir nas décadas seguintes o “livro
obrigatório” para todos os esgrimistas, agora sobretudo desportivos122. [Fig. 17]

Sousa Viterbo, A Esgrima em Portugal: Subsídios para a sua história, Lisboa, Tip. Universal, (Extr. da
‘Revista Militar’, tomo XLIX), 1897: 10.
116

117

[Redacção] “Sala d’Armas Magalhães”, Anais do CMN, V. XXXXI, nº 1, Janeiro 1905: 48.

118

Ver José Valarinho, Os Militares e a Esgrima, 2016: 75-76.

Tratado Completo do Jogo de Florete, Lisboa, Impressão Régia, 1804; e Breve Resumo do Jogo de Florete
em Diálogo, Lisboa, Impressão Régia, 1804. O autor ensinou inicialmente no Real Colégio Militar e foi para o
Brasil com a Corte, onde teve sucesso e prosperou nessa actividade, mas voltou a Portugal.
119

120

Tratado de Esgrima a Pé e a Cavalo, Lisboa, Tip. Comercial, 1842.

121

Editado por David Corazzi, em Lisboa, Biblioteca do Povo e das Escolas, 1883.

Manual de Esgrima: para uso do exército, c/ ilustrações de M. Gustavo Bordalo Pinheiro, Lisboa, António
Maria Pereira, 1895, 143 p.
122
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O ensino da esgrima aparece então por vezes associado à
Ginástica, igualmente em arranque da sua caminhada universal. É o caso, como vimos, de
António Martins, que depois de
ter sido bom atleta no Ginásio
Clube, foi professor na Escola
Naval de «ginástica e esgrima».
Mas também o caso de um
outro famoso profissional das
“belas armas”, de nome Carlos
Gonçalves123, de quem ainda Molinete de ataque, ao sabre, fig. 54 do Manual de Esgrima de
António Martins (desenho de M. Gustavo Bordalo Pinheiro), 1895.
hoje se homenageia a memória
na sede do Ginásio Clube Português com um magnífico retrato mural, assinado a buril
sobre metal por muitos dos esgrimistas da época. [Fig. 18]
A filosofia subjacente aos ideais republicanos está patente neste trecho retirado de
um texto legal orientador da política de então: «[…] O fim educativo dos exercícios
desportivos é susceptível de se desvirtuar pelo engodo dos prémios, ou suas influências, dando lugar a que os concursos desportivos dêem ocasião a desenvolver-se no
indivíduo o egoísmo, a violência, a fraude e a má-fé. […] Agentes de agilidade, de destreza e de coragem, os desportos ensinam o indivíduo a dominar-se, a triunfar da impaciência, da fadiga, do receio e até da própria dor; o triunfo é conseguido – está aqui o
seu maior benefício – pelo aumento da força e da energia próprias, que dão a faculdade
de submeter o impulso e o ardor pessoal a uma regra comum livremente escolhida. Os
desportos colectivos, quando bem dirigidos, são por consequência escolas de actividade, de disciplina e de solidariedade – três faculdades fundamentais da função social
do Homem. O único inconveniente que oferecem é poderem causar a fadiga excessiva;
importa por consequência habituar os alunos a praticá-los com moderação e método».
Este último capítulo dedicado aos «Desportos» consiste apenas na explanação da sua
filosofia e enumeração de 11 tipos de desportos «recomendáveis» entre os quais figura

Ver, por exemplo, a brochura amplamente ilustrada: Gymnástica de Quarto (Plástica e Hygiénica: para
Homens, Senhoras e Creanças), por Carlos d’Almeida Gonçalves, Professor diplomado de Esgrima e
Gymnástica, Lisboa, Tip. Colonial, sd, 9 p. + 29 fotografias de exercícios físicos. Na contra-capa, indica-se:
Sala d’armas Carlos Gonçalves, Rua das Chagas, 28 - 1º, Lisboa (obséquio do comandante José Oliveira Costa
e de sua esposa, sobrinha-neta do dito).
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a «Esgrima (florete, espada, sabre,
pau, baioneta, etc.)»124.
José Valarinho realizou os mais
completos levantamentos da esgrima
desportiva publicados em Portugal.
No livro Espadas e Floretes125 descreve a evolução da Esgrima ao longo
dos tempos e a sua prática desportiva
em Portugal desde finais do séc. XIX
até meados do séc. XX. E em Os Militares e a Esgrima126 relata o papel de
instituições como a Escola de Esgrima
do Exército (1923-1933), inicialmente
dirigida pelo major Veiga Ventura
– outro dos principais mestres-de-armas portugueses, a que se poderá juntar a figura ulterior do dr. Herculano
Pimentel –, e as suas continuadoras até
ao Centro Militar de Educação Física,
Equitação e Desportos (1957), em Homenagem a mestre Carlos Gonçalves, no Ginásio
Clube Português.
Mafra, escolas onde se formaram toda
uma geração de atiradores, de instrutores e de mestres de esgrima do Exército, mas
nenhum da Armada. Também a Marinha dispôs de uma Escola de Educação Física
(entre 1925 e 1938)127; e, a partir de 1962, no Alfeite, de um Centro de Educação Física
da Armada128, mas este sem incluir actividades de esgrima.

Regulamento Oficial de Educação Física: Gimnástica educatica - Jogos - Gimnástica aplicada (Aprovado
pelos Ministérios da Instrução, Guerra e Marinha), Lisboa, Imprensa Nacional, 1920: 318-320 e 321.
124

125

Publicado em Lisboa, sn, 1993.

126

Publicado em 2016, ed. do autor, tendo como subtítulo: “Um Livro de História, recheado de histórias”.

Criada pelo decreto 10.638/24.Mar.1925 (ministro Pereira da Silva), foi inicialmente chamada Escola de Educação
Física para Oficiais da Armada, incluindo na sua missão a realização de cursos para «instrutores de esgrima, ginástica,
natação, jogos desportivos e infantaria de desembarque» e ficando anexa à Escola Naval. Em 1930 (decreto 18.218/16.
Abr.1930, do ministro Magalhães Correia) já se chama só Escola de Educação Física da Armada. Será extinta pelo
decreto 28.910/12.Ago.1938 (ministro Ortins de Bettencourt), ficando a Comissão Técnica de Educação Física
dependente da Superintendência (SSA) e o Gabinete de Estudos integrado na Escola Naval.
127

Adstrito à Base Naval de Lisboa, foi criado pela Portaria 19.114/5.Abr.1962 com o primeiro-tenente António
Lopes Jonet como seu primeiro Director de Instrução.
128
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Entretanto, como modalidade de desporto competitivo, a esgrima afirmou-se em
Portugal com alguma vitalidade na primeira metade daquele século, de que foram
marcos: a presença de um atirador nos primeiros Jogos Olímpicos em que o país
participou, em 1912 (Estocolmo); a criação da Federação Portuguesa de Esgrima
em 1922; a obtenção de uma medalha de bronze, em espada, por equipas, nos Jogos
Olímpicos de 1928 (Amesterdão); e a realização em Lisboa dos primeiros Campeonatos do Mundo disputados após a II Guerra Mundial, em 1947129.
A instrução de esgrima na EN depois de 1910
No já referido livro do centenário da Escola Naval, lê-se: «A reforma de 20-VIII1924 impulsiona e amplia a prática dos exercícios físicos […] ministrados em aulas
práticas de Educação Física, Esgrima e Natação […]. [Com] a reforma de 27-XII-1936
(decreto nº 27.146) […] o Regulamento da Escola Naval estabelece a instrução de
Educação Física, Natação, Esgrima e Desportos […] num mínimo de 5 aulas semanais
com a duração de 55 minutos cada. […] A lotação na Escola Naval prevê até à última
reforma para o ensino de esgrima um mestre de esgrima. A sua nomeação era feita sob
proposta do Conselho Escolar e em 1903 este cargo passou a ser vitalício. A reforma
de 1924 determinou que seja mestre de esgrima um capitão-tenente ou 1º tenente de
qualquer classe da Armada […] em 1938 foi a lotação da Escola Naval aumentada
de modo a existir um instrutor de esgrima […] podendo aquele ser oficial de marinha
devidamente habilitado ou oficial do exército ou civil contratado»130.
Finalmente, a profunda reforma de 1958 (sendo seu director o comodoro Sarmento Rodrigues)131 fixa no seu plano de estudos apenas as «Instruções» de Higiene,
Infantaria, Educação Física e Aviação, ficando a aprendizagem de uns rudimentos de
esgrima desportiva condicionada à contratação eventual de um instrutor especializado, no âmbito (e nos tempos lectivos alocados) da Educação Física. Esta situação
não se alterou com o plano de estudos ditado pelo decreto-lei 454/70 de 1.Out.1970132.
Desde essa década de 60, a prática da esgrima na Escola Naval foi aleatória, apenas
como actividade desportiva do interesse de alguns cadetes ou devido à estimulação
de oficiais ali prestando temporariamente serviço.
129

Em 2002 esta competição voltou a disputar-se na nossa capital.

Os Primeiros Cem Anos da Escola Naval (23-IV-1845 – 12-IV-1945), Lisboa, Tip. União Gráfica, 1945:
247-251.
130

131

Decreto-lei 41.882 de 26.Set.1958 e decreto 41.894 de 7.Out.1958

Ver Pedro Fragoso de Matos, Reorganização da Escola Naval: Reforma do ensino, Lisboa, Separata dos
‘Anais do Clube Militar Naval’, 1971.
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Vejamos agora os instrutores de esgrima da Escola Naval, depois de 1910.
Como dissemos, o mestre António Martins continuou a exercer o seu ofício nesta
Escola, provavelmente até 1928, pois na relação do pessoal prestando serviço na
Escola Naval em 31.Dez.1927 ainda figura o «mestre de esgrima e de ginástica António Pinto Martins, desde 24.Set.1903»133. Isto, a despeito de exercer também o cargo
de «professor de esgrima da Escola de Educação Física para Oficiais da Armada»
desde começo do ano lectivo de 1925/1926134. Provavelmente, cessou esta sua actividade na Marinha em 1828, ao completar 70 anos e tomar a sua aposentação135.
O tenente (em breve comandante) Peres Murinelo (1881-1960)136, embora praticante e instrutor de esgrima em clubes civis137, não o terá sido na Escola Naval,
onde é «Instrutor de exercícios físicos e gimnástica» desde 1924 até 1929138. Mas é
curioso registar que, para cabal exercício daquela sua missão, publica umas “folhas”
que são, na realidade, um tratado sobre educação física, ginástica, jogos e desportos,
com noções de fisiologia muscular, fadiga, treino, função respiratória, antropometria
humana, etc., mas mostrando alguma desconfiança em relação aos «sports», dizendo
que «a “fúria” sportiva (permita-se-nos a expressão) está na ordem do dia, quer pelos
Clubs, quer pela imprensa, quer pela assistência às provas dos campeonatos […]»139.
Mas, na Escola de Educação Física da Armada, onde serviu entre 1925 e 1937, muitas vezes em acumulação com outras situações, Murinelo apoiou a prática possível
da esgrima na Marinha140.
133

BCM-AH: Índice 32-A, Escola Naval, Cx. 1374, pasta 1928/1936.

Portaria 64/2.Jul.1926 do ministro Jaime Afreixo. (BCM-AH: Índice 32-A, Escola Naval, Cx. 1374, pasta
1925/1927)
134

A Lista da Armada de 31.Dez.1928 dá-o ainda como «Professor de Esgrima» na Escola de Educação Física
dos Oficiais da Armada.
135

136

BCM-AH: Livros-Mestres F/14, H/77, J/91 e M/197; e Doc. Av. Cx. 1417.

Segundo testemunhos, terá animado as actividades de educação física e desportos de colectividades
populares da zona Pedrouços, Algés e Cruz Quebrada, à beira-Tejo, incluindo desportos náuticos.
137

Antes, participara num congresso de educação física em Paris, colaborara com o Exército e veio a participar
na concepção de uma prova desportiva de Pentatlo Militar nos anos 30, além de ter embarcado e comandado
navios e chefiado serviços na Aviação Naval, atingindo o posto de capitão-de-mar-e-guerra.
138

José Victor de Sousa Peres Murinelo, Ideia geral sobre Educação Física (apontamentos manuscritos
mimeografados), [Lisboa], Escola Naval, 1929-1930: 360.
139

Além de ajudar à organização da Taça ‘Mouzinho de Albuquerque’, Murinelo refere nas suas crónicas de
educação física de 1935 nos Anais que o tenente de Artª Carlos Campos Andrada acabara de frequentar em
Budapeste um curso de sabre, habilitando-o a escrever mais tarde o manual Bases de Esgrima Moderna de
Florete, Espada e Sabre (Lisboa, Tip. Silvas, 1946), que veio actualizar e substituir o equivalente livro de
António Martins.
140
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Diploma da Escola de Esgrima do Exército do tenente Augusto Soares de Oliveira, 1926. BCM-AH: Doc. Av.
Cx. 1417/A.

Segundo Valarinho141, dois oficiais da Armada frequentaram o primeiro curso de
instrutores da Escola de Esgrima do Exército em 1926, com sucesso142. Quem eram?
Augusto Soares de Oliveira [Fig. 19] e Jacinto Monteiro Rebocho143.
Logo após a obtenção deste diploma, o primeiro-tenente Augusto Soares de
Oliveira (1895-1942)144 é nomeado por portaria «professor de esgrima na Escola de
Educação Física para Oficiais da Armada, em acumulação» e assume funções como
«mestre de esgrima» da Escola Naval desde 3.Set.1928. É ele, portanto, o sucessor imediato de António Martins, e assim ficará nominalmente até 1931, apesar de

141

In Os Militares e a Esgrima cit.: 129.

142

Confirmado no AHM, Ordem do Exército, nº 16 de 14.Ago.1926 (p. 679).

Era primeiro-tenente, nascido em 1897, mas logo em 1927 entra em licença ilimitada e passou à Reserva
A naquele posto em 1940. Terá falecido em 1968, afastado da Marinha, e desde sempre por ela inaproveitado
para o ensino da esgrima.
143

144

BCM:AH: Livros-Mestres K/58 e M/36; Doc. Av. Cx. 1417/A; e várias edições da Lista da Armada.
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acumular este cargo com o de ajudante-de-ordens do Ministro da Marinha145 entre
Agosto de 29 e Outubro de 31. Escreve mais tarde o almirante Magalhães Correia:
«Entusiasta também pelo desenvolvimento da educação física, desempenhou com
muita proficiência as funções de instrutor de esgrima, sport que gostava de cultivar e ensinar. Até a mim próprio, para me compensar da vida sedentária a que as
funções de Ministro me obrigavam, ele conseguiu entusiasmar para que praticasse
um pouco de esgrima e, findos os nossos habituais trabalhos, quando o tempo nos
permitia dispor de uns quartos de hora antes de deixarmos o Ministério, comigo
terçava o florete, procurando que, a par de um pouco de exercício, eu recordasse o
que tinha esquecido das lições de esgrima, por mim pouco aproveitadas, no Colégio
Militar e na Escola Naval»146. A sua carreira naval prosseguiu na década seguinte
com uma estadia em Macau, no comando do contra-torpedeiro Dão147 e na capitania do Funchal, tendo falecido por doença com o posto de capitão-de-fragata. Mas,
segundo as “informações” que apreciam o seu desempenho profissional, em 193738 ainda voltou a ser professor de esgrima nos tempos finais da Escola de Educação
Física da Armada148.
A partir dos anos 30, a responsabilidade da instrução de esgrima aos alunos da
Escola Naval passa a ser bastante fragmentada, com assunções de curta duração, frequentemente em acumulação com outras funções, recurso a instrutores do Exército
e períodos de interrupção desta actividade (isto, a despeito de eventuais falhas da
nossa investigação, por carência de documentos comprovativos).
Vejamos o caso do segundo-tenente AN149 Daniel Pina Cabral (1900-1955)150.
Prestando serviço nas Construções Navais e sempre em acumulação, em 1929 frequenta a Escola de Educação Física para Oficiais da Armada; em 1931 é nomeado
professor interino de esgrima da Escola Naval, em acumulação com a ginástica que
ensina naquela outra instituição; em 1931-32 terá frequentado a Escola de Esgrima

Nesta época, estas escolhas por relações familiares eram muito frequentes. Neste caso, o tenente era filho
do general Domingos de Oliveira que, após o general Ivens Ferraz, presidiu ao governo da Ditadura Militar.
145

In folheto anunciador da edição de 1957 da ‘Taça Comandante Soares de Oliveira’, regata de vela anual de
sharpies de 12m disputada no Tejo desde 1942. (BCM-AH: Doc. Av. Cx. 1417/A)
146

Onde em 8.Set.1936 sofreu a “revolta dos marinheiros” da ARA (Acção Revolucionária da Armada, de
inspiração comunista), no Tejo, mas sendo ilibado de responsabilidades.
147

148

BCM-AH: Doc. Av. Cx. 1417/A.

149

Da classe de Administração Naval.

150

BCM-AH: Livro-Mestre AN III/104 e 109; e Lista da Armada de vários anos.
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do Exército obtendo o diploma de instrutor no Verão deste último ano151. Ingressa
então na Escola Naval onde é mestre de esgrima titular entre 1932 e 1937152, organizando em 35 e 36 a ‘Taça Mouzinho de Albuquerque’, que já adiante referiremos.
Mas em 1937 vai para Angola e perdem-se as suas aptidões para esta actividade.
Quanto ao segundo-tenente Rui Adélio Neto Valente (1911-1993)153, recém-promovido e logo colocado na Escola de Educação Física da Armada, é desde
25.Nov.1936 «instrutor de esgrima da Escola Naval» em substituição daquele outro
mestre, acabando por ficar especializado em Educação Física (E) e Instrutor de
Esgrima (IEs)154. Porém, em Janeiro de 1939 é destacado para servir a bordo dos
navios, só regressando à Escola Naval em Abril de 1944 como «instrutor de esgrima
e de infantaria», mas não por muito tempo, pois em Abril de 46 segue para a capitania
dos portos de Cabo Verde, abandonando definitivamente estas actividades práticas.
Depois destes, a Marinha não mais pôde dispor de seus oficiais formados nesta
arte a ensinarem na Escola Naval, recorrendo de novo ao Exército, onde eles abundavam. Sem certezas quanto à exaustividade desta lista155, podem todavia indicar-se os
nomes do major de Cavª João do Sacramento Monteiro, desde Novembro de 1941
até Abril de 1944; do capitão (e sucessivamente até coronel) de Artª João Tassara
Machado, no Alfeite desde 1946156 até talvez 1957, mas com várias substituições
precárias feitas pelo capitão de Infª Manuel Cunha Sardinha (que foi bom atirador e
mestre em várias salas-de-armas de Lisboa157) e que em seguida desempenhou plenamente a função até 1960, havendo também notícia de uma curta intervenção do tenente
de Infª Fernando Montalvão e Silva, num período de impedimento daquele último.

Segundo BCM-AH: Livros-Mestres AN III/104 e 109. No entanto, no AHM isto não foi confirmado, e nas
Ordens do Exército não mais apareceram oficiais da Armada entre os diplomados pela Escola de Esgrima do
Exército ou pela Escola de Educação Física do Exército onde aquela se integrou a partir de 1933. Mas, a aceitar
como bom aquele primeiro registo, Pina Cabral terá sido, portanto, o terceiro oficial da Armada a diplomar-se
naquela instituição.
151

Em 1934 é também professor de ginástica no Liceu Camões, e ensina esgrima e aquela disciplina na Escola
de Educação Física da Armada (O.A. 21/15.Nov.1934)
152

153

Segundo as várias edições da Lista da Armada deste período.

Os seus registos no Livro-Mestre N-76 da BCM-AH (acedidos por especial autorização) comprovam-no,
tendo a certificação sido feita pela Escola de Educação Física da Armada, eventualmente com alguma
preparação na secção de esgrima da equivalente escola do Exército. Frequentou o curso no ano lectivo de
1937/1938 e obteve a classificação final de 13 valores (Proc. 6/226/M de 1938).
154

155

Com base sobretudo nas diversas edições da Lista da Armada.

156

Após a saída de Neto Valente, já referida.

157

Falecido em 2018, pouco tempo depois da entrevista concedida ao autor.
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Equipa da EN vencedora da ‘Taça Mouzinho de Albuquerque’, 1936. Anais do C.M.N., T. LXVI, nº 4 a 6,
Mai.-Jun. 1936, p. 504 sg.

Em 1961, com o início da guerra em Angola, muitos destes esgrimistas militares
foram mobilizados e a Escola Naval ficou sem instrutores para prosseguir a actividade, sujeitando-se a alguma disponibilidade ocasional. Encontrámos apenas referência à presença do capitão (depois major) de Cavª Joaquim Facco Viana Barreto, desde
Novembro de 1964 até ao Verão de 1965, como “instrutor de luta militar e esgrima”158.
Pode ainda fazer-se referência às competições desportivas de esgrima organizadas
pela Escola Naval 159. A ‘Taça Mouzinho de Albuquerque’ foi instituída na década de
1930 para ser anualmente disputada entre equipas de alunos da Escola Naval e da
Escola Militar (actual Academia Militar), ao sabre, cabendo o trofeu definitivamente à
escola que obtivesse 3 vitórias seguidas ou 4 interpoladas. Segundo o relato feito por
Daniel Pina Cabral (então o mestre de esgrima da Escola), a primeira edição teve lugar
a 12.Mai.1935, disputada por equipas de 5 atiradores. Ganhou a equipa da Escola Mili-

Mas a Lista da Armada (de 1963 e 1964) refere-o mais genericamente como «Instrutor de Educação Física
(em acumulação)».
158

O autor agradece as informações e testemunhos prestados sobre este assunto pelos almirantes Ferreira
Barbosa, Rebelo Duarte e Bossa Dionísio, pelos coronéis Cunha Sardinha e José Valarinho e pelos comandantes
Costa Correia, Homem de Gouveia, Santarém da Cruz, Machado dos Santos, Magalhães Cruzeiro, Santos
Lourenço, Herlander Zambujo, Bellem Ribeiro, Paiva e Pona Franco e Augusto Salgado; agradece ainda
as indicações recebidas de engº Fonseca Santos, dr. Henrique Marçal e Frederico Valarinho, presidente da
Federação Portuguesa de Esgrima.
159
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Sob a lápide dos vencedores da ‘Prova Comandante Augusto Soares de Oliveira’ na EN, 1965. Da esqº para
a dirª: cads. Teixeira de Aguilar, Beirão Reis, Almeida Joglar, o instrutor maj. Viana Barreto, Silva Serrano,
Nunes da Cruz e Ferreira Barbosa, do curso ‘Oliveira e Carmo’. (Obséquio F. Barbosa)

tar por 14-11 vitórias160. No ano seguinte e de acordo com o mesmo autor, a segunda
edição da ‘Taça Mouzinho de Albuquerque’ foi disputada a 3.Mai.1936, tendo desta
vez vencido a prova a Escola Naval por 15-10161. Para além de 1936, não houve notícia
do prosseguimento desta competição. [Fig. 20]
Em 1946, para perpetuar a memória do comandante Augusto Soares de Oliveira entretanto falecido, inicia-se na Escola Naval, no Alfeite, a realização de uma prova anual com
o seu nome, disputada individualmente ao sabre, cujos vencedores viram os seus nomes
ser inscritos numa lápide de mármore, hoje conservada no museu escolar162. [Fig. 21]

Pina Cabral, “Taça Mousinho de Albuquerque”: Anais do CMN, T. LXV, nº 5 e 6, Mai.-Jun. 1935: 881-884.
A equipa da EN integrava os aspirantes Albino Correia (AN), Molarinho Carmo, Lopes Marques, Chaby Rosa
e Rodrigues Mano.
160

Pina Cabral, “Educação Física – Taça Mousinho de Albuquerque” Anais do CMN, T. LXVI, nº 4 a 6,
Mai.-Jun. 1936: 503-506. A equipa vencedora era constituída pelos aspirantes Rodrigues Mano, Molarinho
Carmo, Vosgien Noronha, Chaby Rosa e José Gomes Pereira.
161

Eis a lista dos vencedores: 1946 – António Guedes Soares; 1947 – Edgar Portugal Ribeiro; 1948 – Luís
Vilhena de Mendonça; 1949 – Carlos Wandscheneider de Mesquita; 1950 – Armindo Alves Rodrigues (EMQ);
1951 – Carlos Stattmiller Saldanha e Albuquerque; 1952 – António Ferraz Sachetti; 1953 – João Shearman
de Macedo Alvarenga; 1954 – Rui Cordeiro de Castro; 1955 – Rui Machado Trincheiras (AN); 1956 – Jorge
Avilez Nunes Pereira; 1957 – João Geraldes Freire; 1858 – João Ferreira da Silva; 1959 – Isaías Gomes
Teixeira; 1960 – Luís Costa Correia; 1961 – António Homem de Gouveia; 1965 – José Almeida Joglar; 1971
– Herlander Valente Zambujo; 1972 – Herlander Valente Zambujo: 1973 – António Riacho dos Santos (EMQ).
162
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A partir de 1959, passaram
a organizar-se anualmente uns
Campeonatos Escolares, inter-cursos, em diversas modalidades,
que episodicamente incluíram a
esgrima163. [Fig. 22]
Em finais da década de 1960, a
esgrima tinha quase desaparecido
das actividades da Escola Naval.
Mas, com o incentivo de alguns
jovens oficiais que ali prestavam serviço (casos dos tenentes
Santarém da Cruz e Homem de
Gouveia), a modalidade voltou
a animar-se um pouco no início
da década de 70. Graças também Cuso ‘Luís de Camões’ vencedor do Campeonato Escolar da
EN, 1961.
ao empenho do aspirante Bellem
Ribeiro, foi contratado como instrutor de esgrima o civil Sr. José Antunes Santos
Silva (que fora atirador de mérito nas duas décadas anteriores e frequentara um
curso para o habilitar ao ensino) e retomou-se a disputa anual da ‘Prova Comandante
Augusto Soares de Oliveira’, suspensa desde 1961 (e que apenas tivera uma efémera
reaparição em 1965), registando as suas três últimas edições nos anos de 1971, 1972
e 1973, agora disputadas com espada eléctrica164. [Fig. 23]
A participação de oficiais da Armada – casos de Henrique da Silva Horta, António Lopes Jonet, João Moreira Freire – em competições internacionais de esgrima
desportiva de maior destaque (Jogos Olímpicos, Campeonatos do Mundo, Universíadas ou campeonatos do CISM165), tal como em provas oficiais nacionais, cai fora
do âmbito deste estudo. Mas sempre se pode referir que na década de 1960, para

Há registo de que em 1960 foi vencedora a equipa de sabre do curso ‘Duarte Pacheco Pereira’ (Boléo,
Madeira e Homem de Gouveia) e em 1961 a do curso ‘Luís de Camões’ (Freire, Subtil e Costa e Sousa).
163

Uma Menção de Apreço do Comandante da Escola Naval, comodoro Fragoso de Matos, publicada em
Ordem do Dia de 18.Mai.1971 realça o trabalho feito para a retoma desta competição pelo primeiro-tenente
Santarém da Cruz, o mestre-de-armas Santos Silva, os aspirantes Bellem Ribeiro, Valente Zambujo, Farinha
Vargas, Bossa Dionísio e Almeida Gonçalves, e os cadetes Pinto Teixeira e Sanchez da Silva.
164

165

Conseil International do Sport Militaire.
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‘Prova Comandante Augusto Soares de Oliveira’ na EN, 1972. Identificam-se, da esqº para a dirª: no 1º plano
Verde Franco (ao centro); de pé: Valente Zambujo, mestre Santos Silva, Bossa Dionísio (na quarta posição) e
Bellem Ribeiro (fardado). (Obséquio V. Zambujo)

além dos extensos currículos desportivos de Jonet e Freire166, registaram-se presenças de cadetes da Escola Naval disputando provas da Federação Portuguesa de
Esgrima, como foi o caso de Silva Serrano, Almeida Joglar, Fernandes Henriques,
Serras Simões, Vaz Tenreiro ou Silvério Marques (EMQ) e ainda de Santarém da
Cruz, Homem de Gouveia, Magalhães Cruzeiro167 e Paiva e Pona168; e, já na década
de 70, de Bossa Dionísio e Herlander Zambujo169.
Também na prossecução do conceito de que a esgrima era um “excelente exercício
formativo, tanto da destreza física como do carácter” do praticante, alguns oficiais

Representaram ambos o Centro Desportivo Universitário de Lisboa (CDUL), como outro pessoal da
Armada o fazia em diferentes modalidades desportivas: Magalhães Martinha e Bacelar Begonha (no rugby);
Rui Trincheiras, Jorge Soares, Eduardo Andrade e Soares da Fonseca (no atletismo), entre outros.
166

167

Oficiais da Armada, representaram igualmente o CDUL nessa época.

Este era filho de esgrimista olímpico em 1952 (com um longínquo antepassado autor no séc. XVIII de um
censurado Compêndio de fundamento da verdadeira destreza e filosofia das Armas, Cf. Valarinho, Espadas e
Floretes: 37) e, cerca de 1967-69, representava o Clube Shell, participando em provas internacionais. Como
primeiro-tenente FZ prestando serviço na EN em 1982-86, terá reaberto a sala-de-armas para praticantes
voluntários.
168

Enquanto alunos, representaram a Escola Naval; já oficiais, praticaram e participaram em competições
oficiais nacionais e internacionais representando o Grémio Literário.
169
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O comandante Silva Horta exercitando-se ao sabre com um dos seus oficiais no tombadilho da Sagres, Atlântico
norte, 1964.

da Armada não perdiam a oportunidade da sua exercitação recreativa, a bordo, em
momentos de descanso e descontração, como aconteceu nas décadas de 60 e 70 no
Navio-Escola Sagres, respectivamente com os comandantes Silva Horta [Fig. 24] e
Homem de Gouveia. E por volta de meados desse século, algumas vezes equipas de
oficiais ingleses ou holandeses de esquadras que visitavam o Tejo solicitavam ao oficial-de-ligação a organização de encontros competitivos com atiradores nacionais.
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