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ALOCUÇÃO DO PRESIDENTE DA ACADEMIA DE MARINHA

Almirante Nuno Vieira Matias

Senhor Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada

É norma, e também bom costume, saudar o Comandante da
Marinha em toda a cerimónia a que presida e agradecer a sua presença,
sempre dispendiosa em recurso escasso - o tempo. É o que faço agora,
seguidor de regras e hábitos, mas com uma particularidade: A de dar, em
acréscimo, boas vindas ao novo membro efectivo da Academia de Marinha,
Almirante Fernando de Melo Gomes, eleito na Assembleia dos
Académicos da passada semana. Aceite, por isso, Sr. Almirante os nossos
cumprimentos agradecidos e, igualmente, as felicitações da Academia de
Marinha.

Senhores Almirantes, Senhores Académicos, Senhoras e Senhores
convidados

Agradeço e saúdo, reconhecido, a vossa presença na sessão de
abertura deste XI Simpósio de História Marítima, o qual, certamente,
constituirá mais uma oportunidade para o encontro da nossa Academia
com estudiosos de História de diversificada proveniência: de Portugal, do
Brasil, de Espanha e de França. São todos muito bem-vindos e credores do
meu sincero elogio.
É também dever de justiça testemunhar, nesta minha introdução, o nosso
reconhecimento às individualidades que convidámos para proferirem as
intervenções inicial e final do Simpósio, os Senhores Professores Doutores
João Carlos Espada e Hervé Coutau-Bégarie, respectivamente, assim
como aos oradores, que farão a introdução dos três subtemas do Simpósio,
Prof. Doutor Contente Domingues, Dr. Joaquim Aguiar e CALM Silva
Riheiro. Muito obrigado.

O tema atribuído para o Simpósio que agora se inicia é "O Poder do
Estado no Mar e a História" que agrega os três suhtemas:
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NUNO VIEIRA MATIAS

- O Poder do Estado no Mar e os Impérios Marítimos;
- O Poder do Estado no Mar e o Desenvolvimento Económico;
- O Poder do Estado no Mar: Mahan em perspectiva histórica.

Tratou-se de uma escolha que visou a procura na história de lições úteis
nos dias de hoje, para estados de raiz marítima. A análise histórica de
políticas e estratégias marítimas, entendem alguns, e concordamos com
eles, constitui um verdadeiro laboratório e até mesmo o único simulador
de estratégia. Esperamos, pois, que o nosso Simpósio constitua um
período frutuoso de reflexão e uma avaliação do efeito do poder do
Estado no mar, com visão prospectiva. Será um esforço que procurará
seguir exemplos dc métodos correntemente usados em afamadas escolas
internacionais e que encontra suporte em prestigiados autores passados
como Vegécio, Fernando de Oliveira, Mahan, Corbett ou o Comandante
Virgílio de Carvalho.

O poder do estado no mar é uma tradução nossa da expressão "sea
power," da autoria de Mahan, mas nunca por ele definida. Podemos
entendê-lo como o somatório, a integração, de todas as manifestações do
poder nacional que têm o mar como meio físico de afirmação. A geografia,
a demografia, a economia, o carácter do povo, as marinhas civis, a marinha
militar, o sistema de autoridade marítima, a estrutura científica ligada ao
mar, a cultura marítima, etc., constituem exemplos desses elementos de
poder. Isto é, a abrangência do poder do estado no mar vai, pensamos,
para além do tradicional conceito do poder marítimo ao integrar, numa
visão abrangente, sistémica, tudo o que contribua para a edificação do
poder nacional ligado ao mar.

A forma como esse poder tem sido exercido, ao longo dos tempos,
se estudado atentamente, pode fornecer, para os dias de hoje, orientações
de grande utilidade, dirigidas para áreas tão diversas como a segurança, a
defesa, a economia, a investigação científica, ou até mesmo o moral e o
brio da nação.

Por isso, a Academia de Marinha entendeu estimular a comunidade
de estudiosos a perscrutar a história das talassocracias e também dos
estados que o procuraram ser, num desafio que se sabia difícil e, por isso,
de resposta com êxito de risco. Mas provou-se, mais uma vez, que quem
gosta do mar sabe ultrapassar dificuldades e riscos. É que, na verdade,
contamos com a participação voluntária de um número nunca atingido de



AU)CUÇÃO DO PRESIDENTL DA ACADEMIA DE MARINHA

estudiosos que nos apresentam 23 trabalhos. Para todos os autores dirijo o
elogio e o grato reconhecimento da Academia de Marinha c endereço
também um voto - o de que estes dois dias do Simpósio constituam uma
verdadeira oportunidade de enriquecimento pessoal e deles resulte um
bom produto final com textos úteis para a comunidade dos amigos do mar,
que o mesmo é dizer amigos de Portugal.

Reitero a todos, Senhoras e Senhores participantes, as boas-vindas a
bordo da Academia de Marinha.

Muito obrigado pelo vosso empenhamento.
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o PODER DO ESTADO NO MAR E A HISTÓRIA DO OCIDENTE

João Carlos Espada

É uma honra e um privilégio - que devo ao amável convite do
Senhor Almirante Nuno Vieira Matias - poder dirigir-vos breves
palavras nesta sessão de abertura do XI Simpósio de História
Marítima, promovido pela distinta Academia de Marinha. Faço-o com
a humildade decorrente da profunda admiração que tenho pela
Marinha portuguesa, leal depositária das mais nobres tradições
nacionais que, por mares nunca dantes navegados, deram novos
mundos ao mundo - dando ainda origem, no decurso dessa
impressionante aventura, a um vasto mundo de língua portuguesa.,
multi-continental e multi-étnico.

Gostaria de começar esta minha intervenção por uma
homenagem a um grande patriota que, literalmente contra ventos e
marés, tem sabido sempre manter a sua fidelidade a esta tradição e a
esta vocação marítimas portuguesas, bem como à nossa Marinha.
Refiro-me ao Professor Adriano Moreira, esse grande Senador da
nossa Democracia, que não desistiu ainda de chamar a nossa atenção -
e temos estado bastante desatentos - para que Portugal e o Mar não
podem ser dissociados.

É aliás com palavras do Professor Adriano Moreira que gostaria
de iniciar a minha reflexão. Numa homenagem a esse outro grande
patriota que recentemente nos deixou, o Vice-Almirante António
Emílio Ferraz Sacchetti, escreveu o Professor Adriano Moreira:

"A relação secular com o Mar, cujo ponto histórico de
referência na definição de um conceito estratégico nacional
está no Plano de expansão formulado pela Dinastia de Aviz,
tem essa relação essencial com o interesse nacional, mas
também com uma dinâmica que em primeiro lugar levou à
mundialização das interdependências e, no século XX, às
exigências prementes de uma redefinida governança dessa
mundialização. A geração que, nesta entrada do Milénio, se
prepara nas Academias Navais para servir a Marinha, inicia
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as suas responsabilidades num ponto de ruptura que é
extremamente desafiante para os interesses nacionais." I

Precisamente sobre este "ponto de ruptura extremamente
desafiante para os interesses nacionais", escreveu também o Almirante
Vieira Matias:

"É habitual associar a condição marítima de Portugal à
Época dos Descobrimentos, com algum alargamento
condescendente ao período do império multi-continental.
Essa é, sem dúvida, a fase mais visível, mas que não retém a
exclusividade das importantes mais-valias oferecidas pelo
mar à Nação portuguesa. Estas verificaram-se, até
remotamente, muito antes daquele período áureo, têm
alguma expressão no presente e podem voltar a assumir
uma importância fundamental no futuro, dependendo da
forma como as sociedades política e civil souberem gerir as
riquezas materiais, mas também morais, que o mar, e o
nosso posicionamento geográfico dentro dele, têm
disponíveis. Trata-se, no fundo, de não enjeitar a energia
moral que uma convivência contínua de quase nove séculos
nos deu e de partir com ela a descobrir uma nova postura
perante aquilo que o mar nos pode dar hoje. [... ] É preciso
e urgente olhar estrategicamente para esses valiosos capitais
e começar, planeada, organizada e persistentemente, a
aproveitar as oportunidades que se abrem, se as quisermos
ver."!

"Aproveitar as oportunidades que se abrem, se as quisermos ver"
- eis o grande desafio que o Professor Adriano Moreira e o Almirante
Vieira Matias nos convidam a compreender e a aceitar. Eu gostaria de
responder afirmativamente a este desafio. E gostaria de sublinhar a
dimensão política que subjaz à opção pelo Mar. Gostaria mesmo de
recordar aquilo que alguns autores insistiram em repetir: que a própria
civilização ocidental - assente no duplo pilar da tradição greco-
romana e da tradição judaico-cristã - esta civilização ocidental, a que

I Adriano Moreira, "Portugal e o Mar", in Grupo de Estudos e Reflexões Estratégicas,
Re(lexôes sobre o Mar: Uma homenagem ao Vicc-Alrnirantc Antônio Emílio Ferraz
Succlictti, Lisboa, Cadernos Navais. Nº 29, Ahril-Junho 2009, p.7.
e Vieira Matias, () Mar: Um Oceano de Oportunidades para Portugal. Cadernos Navais.
Nº 13. Abril-Junho 2005.
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nos devemos orgulhar de pertencer, está indissociavelmente ligada à
opção pelo Mar.

Um desses grandes autores foi Karl Popper. No seu exílio na
Nova Zelândia, durante a II Guerra Mundial, Popper escreveu essa
grande obra intitulada A Sociedade Aberta e os seus Inimigos.
Apresentou-a como o seu "esforço de guerra" em defesa das
democracias ocidentais, contra os dois totalitarismos rivais, o nacional-
socialismo c o comunismo. O livro foi publicado cm 1945, ainda antes
do final da II Guerra, e por muitos considerado como uma espécie de
Bíblia das democracias ocidentais. Foi traduzido em literalmente todas
as línguas do planeta, continuando ainda hoje a versão inglesa a
esgotar-se e a ser reeditada.

Popper estabelece uma distinção fundamental entre sociedade
aberta e sociedade fechada. Numa sociedade aberta, por contraste com
uma sociedade fechada, existe liberdade de crítica e liberdade de
examinar, rever ou conservar, normas legais e convenções sociais. Os
indivíduos aceitam o fardo da liberdade e consequente
responsabilidade de escolher. Esta abertura dá então lugar a um
ambiente descentralizado de experimentação, de ensaio e erro, o qual,
por sua vez, é propício à investigação filosófica e científica, à inovação
tecnológica, ao comércio e ao livre empreendimento.

Karl Popper considera que a civilização ocidental é aquela que
emerge da transição das velhas sociedades fechadas tribais para as
novas sociedades abertas. Essa transição começou mais vincadamente
na Grécia do século V aC, o século da Grande Geração de Péricles,
Tucídides, Heródoto e Sócrates. Para Popper, a Guerra do Peloponeso
entre Atenas e Esparta exprimiu essencialmente o conflito entre uma
sociedade aberta emergente, a democrática Atenas, e uma sociedade
fechada, a Esparta colectivista. Ele considerou que a II Guerra
Mundial foi uma reedição desse conflito, tendo o lugar de Atenas sido
ocupado pelas democracias ocidentais, e o lugar de Esparta pelo
nacional-socialismo alemão e o comunismo soviético - cuja aliança de
facto desencadeou o início da guerra e a dupla invasão da Polónia, em
Setembro de 1939.

Mas o ponto que agora sobretudo nos interessa é o de saber qual
foi, para Karl Popper, a origem da emergência da sociedade aberta em
Atenas. E a resposta é verdadeiramente extraordinária para aqueles
que apreciam a opção pelo Mar. Disse Karl Popper:

"Talvez a mais poderosa causa do colapso da sociedade
fechada tenha sido o desenvolvimento das comunicações
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marítimas e do comércio. O contacto estreito com outras
tribos desafia o sentimento de necessidade com que as
instituições tribais são percepcionadas; e a troca, a iniciativa
comercial e a independência podem afirmar-se, mesmo
numa sociedade em que o tribalismo ainda prevalece. Estes
dois aspectos, a navegação e o comércio, tornaram-se as
principais características do imperialismo ateniense, tal
como ele se desenvolveu no século V aC. [... ] Tornou-se
claro [para os inimigos da democracia em Atenas] que o
comércio de Atenas, o seu comercialismo monetário, a sua
política naval, e as suas tendências democráticas eram parte
de um único movimento, e que era impossível derrotar a
democracia sem ir às raízes do mal [do ponto de vista dos
inimigos da democracia] e destruir quer a política naval
quer o império. Mas a política naval de Atenas estava
baseada nos seus portos, especialmente o Pireu, o centro do
comércio e o bastião do partido democrático; e,
estrategicamente, nas muralhas que fortificavam Atenas e,
mais tarde, nas Longas Muralhas que a ligavam aos portos
de Pireu e Phalerum. Por esta razão, nós verificamos que,
durante mais de um século, o império, a frota, o porto e as
muralhas foram odiados pelos partidos oligárquicos de
Atenas e foram considerados símbolos da democracia e
fontes da sua força, que aqueles partidos queriam um dia
destruir."}

Eis, numa breve passagem de entre muitas outras, a
extraordinária proposta de Karl Popper: a sociedade aberta do
Ocidente, apoiada no duplo pilar greco-romano e judaico-cristão,
emerge das comunicações marítimas e do comércio de Atenas. A sua
principal opositora, Esparta, é uma potência continental, fechada,
colectivista, autoritária, centralizada, inimiga do comércio, da família e
da propriedade privada, que vê no Mar e na opção pelo Mar a
principal ameaça ao seu fechamento. Para Popper, esta oposição entre
potências marítimas e potências continentais manter-se-ia até aos
nossos dias. Em 1938-39, as principais potências continentais, a
Alemanha Nazi e a Rússia Soviética, aliar-se-iam para esmagar as
democracias ocidentais. E estas foram defendidas pela aliança entre as

5 Karl Popper, The Open Societies and lts Enemies, (Vol. I, pp. 177-8), Princeton, N.J.,
Princeton Univcrsity Prcss, 1971, according to the Fifth cdition (revised), 1966.
Original edition: London, Routledgc & Kegan, Paul, 1945.
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duas grandes potências marítimas: a Inglaterra e os Estados Unidos da
América.

Karl Popper não era, no entanto, um historiador, mas sim um
filósofo. Deixou-nos páginas veementes em defesa das potências
marítimas, sobretudo Atenas, Inglaterra e os Estados Unidos da
América, mas nunca desenvolveu esse argumento com base em
evidência histórica detalhada. O historiador que talvez mais tenha
contribuído para evidenciar a relação entre a opção pelo mar e a
democracia é Peter Padfield, autor de uma monumental trilogia sobre
as potências marítimas.

Em Maritime Supremacy and the Opening of the Western Mind
(1999), cujo título faz uma clara referência à ideia de Popper sobre a
abertura intelectual, Padfield descreve a emergência da República
holandesa como potência marítima e comercial no século XVII, bem
como a sua gradual substituição pela Inglaterra no século XVIII. O
livro seguinte, intitulado Maritime Power and the Struggle for Freedom
(2003), descreve o conflito entre a Inglaterra e as potências terrestres
espanhola c francesa, com a ascendência britânica á supremacia naval
no século XIX. O terceiro volume, Maritime Dominion (2008),
prolonga a narrativa até ao século XX, com os Estados Unidos a
sucederem a Inglaterra como potência marítima dominante, e a
Alemanha e a Rússia a substituírem a Espanha e a França como
potências continentais.

Ao longo desta imponente trilogia, o argumento de Padficld
mantém-se. "A supremacia marítima é a chave que permite responder

á maior parte das grandes questões da história moderna, certamente
permite decifrar o puzzle de como e porquê nós - as democracias
ocidentais - somos como somos". Isto deve-se, explica o autor, a que
nos tempos modernos as potências marítimas sempre prevaleceram
sobre os seus inimigos continentais, fazendo assim com que os sistemas
de valores marítimos tenham prevalecido sobre os continentais.

Mas quais são os sistemas de valores marítimos? Retomando o
argumento de Karl Popper, Peter Padfield sustenta que são valores de
liberdade, comércio livre, livre empreendimento, Estado de Direito e
governo representativo ou democrático, que responde a um
Parlamento eleito livremente.

"A limitação do poder executivo parece ser a característica
definidora do poder dos mercadores no governo. [... ] O
receio de que o governante pudesse ser arrastado para
aventuras desnecessárias cujos custos arrumariam o
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comércio c a probidade financeira levou os interesses dos
comerciantes a limitar o poder dos governantes. [... ] O que
os mercadores das potências marítimas ocidentais
usufruíam era a liberdade de investir onde quer que vissem
uma oportunidade, l...] protegidos pela lei contra
constrangimentos ou violência arbitrária, viessem estes de
reis, ministros, barões ou populares.?"

Esta combinação de "liberdade, tolerância e riqueza" tende a
libertar o génio humano, sustenta Padfield. Em contraste, as potências
continentais tendem a valorizar a rigidez, o fechamento ao exterior e
ao comércio, a organização estatal centralizada e o abafamento da
sociedade civil. Neste sentido, argumenta Padfield, tanto a Revolução
Francesa como o império Napoleónico foram fenómenos regressivos.
A Inglaterra marítima e comercial, pelo contrário, representava o
progresso e a liberdade. Diz Padfield sobre a Revolução Francesa de
17H9:

"Se houve uma transformação social que se reclamou dos
textos do 'Iluminismo' - ou até dos ideais britânicos do
século XVIII - foi sem dúvida a Revolução Francesa de
1789. No entanto, três anos após o fim do 'Antigo Regime',
emergiu a antítese de um Estado liberal: a centralização foi
levada a novos extremos e as instituições das ditaduras do
século XX - a polícia secreta e as delações dentro das
famílias - foram experimentadas por antecipação; e de toda
esta perturbação emergiu Napoleão, um típico chefe militar
continental que quis dominar a Europa.'"

A explicação de Padfield para este paradoxo da Revolução
Francesa que ainda hoje apaixona os estudiosos do tema - é
particularmente curiosa. Ele argumenta que os revolucionários
franceses usavam a linguagem da liberdade inglesa e americana, mas
entendiam essa mesma linguagem de forma completamente diferente.
E, na origem dessa dissonância cognitiva, estaria a diferença entre uma
tradição marítima c uma tradição continental. A França entendia a
liberdade marítima de uma forma continental: onde a Inglaterra e a
América viam limitação, separação e equilíbrio de poderes, os

4 Pctcr Padficld, Maritimc Power and the Stl1lgg/e j{JI' Freedom, London: John Murray.
2003, p. 3 c p. 21.
-;Pctcr Padficld, op. cit., p. 2~.
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franceses viam a substituição do antigo absolutismo real por um novo
ahsolutismo popular. Por outras palavras, a Revolução Francesa e, a
seguir, o império de Napoleão, embora recorressem a uma linguagem
importada de uma cultura marítima, acentuavam os mesmos atavismos
centralizadores e arbitrários que tinham herdado de uma cultura
continental, não marítima.

Procurei até aqui sugerir, recorrendo ao filósofo Karl Popper e
ao historiador Pctcr Padficld, que existem diferenças profundas entre a
visão do mundo das potências marítimas e a visão do mundo das
potências continentais. Os dois autores argumentaram mesmo que as
nossas democracias ocidentais emergem da opção pelo Mar.

Poderá agora ser retorquido que o argumento de Popper e
Padfield não é inteiramente imparcial, uma vez que ambos defendem
abertamente os valores que atribuem às potências marítimas. É uma
objecção legítima. Mas creio que cai pela hase quando ohservamos que
um outro grande pensador - desta vez alemão, e com simpatias pela
nacional-socialismo - acabou por reconhecer, em 1942, a força
imhatível das potências marítimas e a sua associação com o comércio
livre e o livre empreendimento. Trata-se de Carl Schmitt, um dos
teóricos iniciais do Estado nacional-socialista que, a partir de 1937, se
afastou gradualmente do regime nazi. Em 1942, puhlica um pequeno
livro intitulado Terra e Mar: Breve Reflexão sobre a História Universal,
que foi recentemente traduzido entre nós com um excelente prefácio
de Viriato Soromenho Marques. Neste prefácio, Soromenho Marques
considera que o livro "anuncia a própria inevitabilidade da derrota da
Alemanha, em confronto com as duas maiores potências marítimas do
mundo de então. a Grã-Brctanha e os Estados Unidos."() Esta derrota
inevitável parecia dever-se à vantagem inerente às potências marítimas,
às quais Carl Schmitt atribui a primeira grande revolução espacial
planetária na História da humanidade:

"Ela [a primeira grande revolução espacial planetária] tem
lugar nos séculos XVI e XVII, na era da descoberta da
América e da primeira circum-navegaçâo da terra. Agora
surge, no sentido mais ousado do termo, um novo mundo, e
toda a consciência, primeiro dos povos da Europa ocidental
e central, depois de toda a humanidade, é alterada desde o

(,Viriato Soromenho Marques, "Uma geopolítica da História", Prefácio a Carl Schmitt,
Terra e Mar: 81'1'1'1' Ref!exüo sobre a História Universal, Lisboa, Esfera do Caos, 200R,
[cd.or.: \942J, p. 16.
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seu fundo. É a primeira autêntica revolução espacial no
sentido pleno do termo, abrangente da terra e do mundo.
Ela não é comparável com nenhuma outra."?

Schmitt considera que esta grande revolução espacial e
planetária se deveu à Holanda e a Inglaterra, mencionando Portugal
apenas de passagem.

Mas é óbvio que ele não tinha feito o trabalho de casa até ao fim.
Como observou o famoso professor de Harvard, Samuel Huntington,
quando visitou Portugal em 1997, "Há quinhentos anos, um pequeno
grupo de líderes e pensadores portugueses - incluindo o Infante D.
Henrique, o Navegador, o rei D. João II, Bartolomeu Dias e Vasco da
Gama, para citar apenas alguns - agindo com coragem, determinação e
imaginação, inaugurou uma nova fase da história da humanidade: a era
das Descobertas. Eles deram o exemplo a Espanha, França, Reino
Unido e Holanda."K

Também Daniel Boorstin, o célebre historiador que dirigiu a
Biblioteca do Congresso em Washington, prestou devida homenagem
ao papel dos Portugueses na abertura de um novo mundo:

"A nova era marítima [iniciada pelos Portugueses] levou o
comércio e a civilização da costa de um corpo finito, o
Mediterrâneo fechado, o "mar-no-meio-da-terra, para a
costa do Atlântico aberto e dos oceanos sem fronteiras no
Mundo."?

Finalmente, também um outro famoso professor de Harvard,
David S. Landes, acentua a originalidade das explorações portuguesas,
na sua obra magistral A riqueza e a Pobreza das Nações: Por que
algumas são tão ricas e outras tão pobres:

"A estratégia portuguesa, o conhecimento através da
experiência, tinha lógica. Cada viagem era baseada nas
antecedentes; a cada viagem iam um pouco mais longe;

7 Carl Schmitt, op. cit., p. 65.
x Samuel Huntington, "The Future of the Third Wave", in Marc F. Plattner and João
Carlos Espada (eds.), The Democratc lnvention, Baltimore and London, The Johns
Hopkins University Press, 200U, p. 3.
'i Daniel Boorstin, Os Descobridores, Lisboa, Gradiva, 1998, p. 153.
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anotavam a latitude atingida, alteravam os mapas e cartas
de marear e por onde passavam deixavam padrões para
assinalar a sua presença. [... ] A decisão de navegar para
Oeste, quase até à costa da América do Sul, antes de rumar
para Leste, foi a mais inventiva e audaciosa de todas,
demonstrando a alta confiança dos Portugueses na sua
própria habilidade de encontrar sempre um caminho. (Em
comparação, a viagem de Colombo foi um passeio). [... ]
Esses inquéritos sistemáticos remontavam em Portugal, pelo
menos, a 1425, começando com a exploração das Canárias.
[... ] O contraste com Espanha é acentuado. Os Espanhóis
só vieram a adoptar essa abordagem metódica no último
quartel do século XVI.,,]O

Procurei nestas breves palavras sugerir que existe uma dimensão
política fundamental na opção pelo Mar. O poder do Estado no Mar -
essa feliz tradução do Almirante Vieira Matias para a consagrada
expressão de Mahan, Seapower - esse poder do Estado no Mar pode
realmente ter estado na origem da nossa civilização ocidental tal como
a conhecemos: livre, tolerante, empreendedora, limitadora do poder
arbitrário dos governantes, bem como do poder de todas as
vanguardas, revolucionárias ou contra-revolucionárias, que querem
impor aos indivíduos, às famílias, às empresas, às igrejas e outras
instituições descentralizadas da sociedade civil, os seus planos
centralizados e os seus impostos desmesurados. Esta civilização da
liberdade e responsabilidade pessoal está indissociavelmente ligada à
opção pelo Mar.

Portugal tem aqui um lugar central. Lançámos essa grande
revolução espacial planetária com os nossos Descobrimentos através
do mar aberto. Fundámos a mais antiga aliança do mundo com essa
outra potência marítima que é a Inglaterra. Fundámos essa outra
grande aliança marítima, a Aliança Atlântica. E somos ainda hoje
interlocutores privilegiados duma vasta aliança com povos do Atlântico
Sul, os povos de língua portuguesa.

Existem por isso razões acrescidas para não esquecermos a
dimensão marítima de Portugal. Existem razões acrescidas para não
aceitarmos acriticamente a recente transferência de competências
exclusivas sobre os recursos biológicos do mar para a Comissão

III David S. Landcs, A riqueza e a Pobreza das Nações: Por que algumas são tão ricas e
outras tão pobres, Lisboa, Gradiva, 2001, p. 95 e p. 101, ledo or.: Norton, 1998].
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Europeia. Existem razões acrescidas para olharmos para o chamado
"cluster" do mar como um vasto oceano de oportunidades para
Portugal - para citar mais uma vez as palavras do Almirante Vieira
Matias.

Em 1694, Lord Halifax dizia que "o primeiro artigo do credo
político de um inglês é que ele tem de acreditar no mar." Esse foi
sempre também, e deve continuar a ser, o primeiro artigo do credo
político de um português. A menos que queiramos agora desistir ou
descansar, como dizia o Prof. Adriano Moreira, cujas palavras gostaria
de recordar para concluir estas minhas breves reflexões:

"Tudo ponderado, é certamente possível que uma atitude
de desistência ou descanso leve a minimizar a narrativa de
heróis do mar que marca a identidade portuguesa; mas o
que não pode ser atenuado é o facto de o Mar vir ter com
Portugal com exigências às quais ou teremos vontade e
capacidade de responder com voz própria, ou a deriva para
destinatários das decisões alheias, em que a nossa voz não
será escutada, começará a desenhar-se no horizonte. É
nestas horas de perplexidade nacional que o exemplo da
Dinastia de Aviz e do Infante, o lema da Marinha que
manda honrar a Pátria, a coragem em face de uma época de
incerteza, o amor ao país e ao seu povo, servem de alicerce
à vontade de colocar a inteligência e o saber ao serviço da
invenção de novos futuros, informados de que nunca
aconteceu tudo no passado, e que é na incerteza que avulta
o exemplo de Bartolomeu Dias, um grande marinheiro que
morreu tentando, e a cujo esforço o futuro deu razão. É
certo que ninguém escolhe o povo e a terra onde lhe
aconteceu nascer, e que partir é um direito de ir e andar
pelo mundo. Mas a outra decisão, que é um acto de amor, é
decidir ficar. A Marinha é um conjunto de homens que
decidiram ficar." II

II Adriano Moreira, "Portugal e o Mar", in Grupo de Estudos e Reflexões Estratégicas,
Reflexões sobre o Mar: Uma homenagem ao Vice-Almirante António Emílio Ferra:
Sacchcui, Lisboa, Cadernos Navais, Nº 29, Abril-Junho 2009, p. 11.



o PODER NAVAL PORTUGUÊS:
UM CONCEITO EM DISCUSSÃO

Francisco Contente Domingues

Em IH90 Alfrcd Thayer Mahan, um oficial da marinha de guerra
norte-americana, publicou um livro intitulado The influence 01' sea

I ..

power upon history 1660-1783 , não se tratava exactamente de um livro
de História, apesar do título e do conteúdo, antes o autor pretendia
responder a problemas concretos da realidade em que vivia. O livro
destila o conjunto de princípios que regeram as suas lições no Naval
War College, e, embora não seja apresentado como text book, terá em
parte de ser lido com tal. Mahan não era também um historiador, mas,
a influência de Stcphen B. Luce (l827-1917f fundador e primeiro
presidente do College em 1884, que o convidou para, nele leccionar e a
quem viria a suceder, foi determinante na sua obra': quer por lhe ter
feito conhecer os trabalhos do primeiro historiador naval britânico (Sir
John Knox Laughton, 1830-1915), quer por se dever a Lucc uma ideia
chave para a formação dos jovens oficiais da Marinha norte-americana,
a de que o estudo da História seria uma ferramenta fundamental no
evidenciar dos princípios basilares da táctica e da estratégia navais:
desta concepção nasceu o The influencc of sea power.

Nascido em West Point a 27 de Setembro de 1840, filho de um
professor da academia militar, Mahan cursou a U. S. Naval Acaderny
onde se graduou com distinção em 1859, vindo depois a leccionar no
Naval War College a cuja presidência ascendeu em 1886, depois da
saída de Luce; reformou-se em 1896, embora fosse chamado ao activo
em 1H9H aquando da guerra que opôs os Estados Unidos à Espanha.
Morreu a 1 de Dezembro de 1914, predizendo a futura derrota da

Alírcd Thaycr Mahan, The lnjlucncc ojSea Power Upon History /660·1783, Londres,
Sumpson Low, Marston & Company, IS90. Reedição: N. Y., Dovcr, 19S7.

. Sobre a vida. obra e influência de Lucc v. John D. Haycs and John Hancndorf, The
Writings o] Stcphcn B. lucc. Edited with commentary bv .... Ncwport, Naval War College
I'ress.1975 .

. Com mais detalhe. v. Nuno Vieira Matias. "Mahan e o Poder do Estado no Mar". in
UI Grande: Mestres da Estratégia. org. de Ana Paula Garcês e Guilherme d'Oliveira
Martins (no prelo). Agradeço ao Autor o ter-me facultado o original do seu texto
ainda inédito.
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Alemanha na Grande Guerra que então se iniciava, e já celebrado pela
importância da sua prolixa e influente obra; 20 livros e 161 artigos,
além de outras peças mais pequenas, quase todas reimpressas, embora
os números mostrem a forma como o livro citado acima prepondera
sobre todos os seus outros escritos: reeditado mais de meia centena de
vezes, nunca deixou de estar disponível desde o momento da sua
publicação até aos nossos dias. E além disso há que contar com as
biografias e os estudos sobre o seu pensamento, a correspondência,
também publicada, e até um guia da importante colecção de

4
manuscritos que deixou

Existe uma razão objectiva para justificar todo o interesse que
desde sempre se manifestou em torno de Mahan e do seu livro, pois
nele se criou, conccptualizou e exemplificou uma ideia chave: a de
Poder Naval.

Mahan não era um historiador e não pretendeu escrever uma
obra de História, como se disse acima, antes foi à História buscar o
instrumento _de trabalho de que carecia para a demonstração que
empreendeu' As suas conclusões compreendem-se também na medida
em que se entende a forma como pensou os novos desafios que se
colocavam à marinha norte-americana naquele final do século XIX. Na
perspectiva de uma renovação profunda dos mecanismos de pensar e
fazer a guerra naval, que passava em primeiro lugar pelo reforço da
tecnologia e pelo aparecimento de novos tipos de embarcações - por
igual fruto do peso que o complexo militar-industrial ia ganhando na
definição da estratégia naval norte-americana -, a lição de Mahan
procurou afirmar um modelo que buscava na História da navegação à. . ()

vela a sua matnz principal

4 A mais recente c completa compilação dos trabalhos de Mahan é a de John B.
Hattcndorf and Lynn C. Hattendorf (cornpiled by), A Bihliography of The Works or
Alfrcd Thaycr Mahan, Newport, Naval War College Prcss, I(j86. John Hattendorf é o
autor de vários estudos seminais para a compreensão do pensamento de Mahan, e
deve-se-lhe a nota biográfica publicada na recente The Oxford Encyclopedia o]
Maritimc Historc, vol. 2, Oxford, Oxford Univcrsity Prcss, 2007. pp. 441-443.

5 No índice analítico da sua obra magistral encontram-se entradas como "Permancncc
of thc teaehings of history" ou, claro está, o apelo às es inevitáveis lições da História:
"Lcssons of history aplly cspecially to strategy" (v. o índice da edição da Dovcr de
1(j87).

6 Sobre as influências c os propósitos de Mahan, veja-se (apesar do tom
eminentemente apologético) Barry M. Gough, "Thc Influcncc of History on Mahan'',
in John B. Hattendorf (cd. by), The Influencc of History on Mahan, Ncwport, Naval
War College Press, l(j(jl, pp. 7-23; os outros estudos reunidos neste volume tratam
sobretudo da influência que o pensamento de Mahan teve nas marinhas do último
século. Sobre o ambiente em que viveu Mahan, neste momento de renovação, v. Nuno
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Mahan nunca definiu exactamente o que entendia por Poder
Naval na sua obra clássica, tendo optado pelo arrolar das condições
que garantiriam o poder naval de uma nação nos planos militar naval,
político, estratégico e logístico, essencialmente. Sumarizou assim em
seis pontos chave os elementos essenciais que condicionavam o Poder
Naval de uma nação:

I) a posição geográfica;
2) a configuração do território, incluindo as suas nquezas

naturais e clima;
3) a extensão do território;
4) quantitativo populacional;
5) carácter do povo;
6) carácter do governo, incluindo as instituições.

Uma vez verificadas estas condições, em que consiste então o
Poder Naval?

"Trata-se de uma capacidade militar naval capaz de projectar nas
águas estrategicamente relevantes a força necessária para o alcance dos
objectivos estratégicos indispensáveis à consecução do objectivo central
estabelecido pelo poder político. O poder naval é assim um meio e
nunca um fim. O poder naval permite o domínio das águas, das bases e
comunicações em detrimento das forças inimigas com o objectivo de
int1ucnciar as relações de poder em terra. Expressa-se na capacidade
de garantir o domínio do mar e na consequente liberdade de atacar
onde, quando c em que força se desejar. Pesem embora as variantes do
seu emprego, o poder naval é um instrumento válido perante todos os
níveis de hostilidade, incluindo o nível zero'".

O Poder Naval não se afere portanto pela adequação de uma
situação militar naval a um status quo pré-definido, mas verifica-se pela
reunião de um dado número de termos, que incluem desde a

Vieira Matias, op. cit, que dá muito bem conta da nostalgia algo romântica que Mahan
nutria pela navegação à vela, por oposição aos novos tempos dos navios com máquinas
a vapor.

7 José Virgilio Amaro Pissarra, A Armada da Índia. Cômputo, Tipologia e
Funcionalidade das Armadas de Guerra Portuguesas do Oriente (1501-1510), tese de
mestrado, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2001, pp. 20-21. Trata-se
de uma definição exemplar de Poder Naval, que não decorre em exclusivo dos escritos
de Mahan, mas se aplica perfeitamente aqui.
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perspectiva estratégica dos líderes políticos à posse de uma marinha de
guerra com capacidade de actuar a longo alcance, juntando a eficácia
dos vasos de guerra ao controlo de pontos chave na ou nas áreas em
que pretendia intervir ou se situavam estrategicamente 110 seu âmbito
de acção. O leitor de The injluence ojsea parva upon history chega pois
à conclusão de que o conceito de Poder Naval em Mahan é um
instrumento operativo mais que um conceito de aplicação mecânica a
uma realidade que será suposta de se lhe ajustar: é uma ideia dinâmica
mais que estática, porque no fundo subjaz-lhc um ordenamento
político-estratégico que determina as condições em que a uma nação
pode ou deve convir actuar nos termos propostos.

A doutrina de Mahan revelou-se particularmente adequada aos
propósitos da política externa de Theodore Roosevelt, muito embora o
seu livro tivesse muito melhor acolhimento no Reino Unido,
granjeando ao seu autor as máximas honrarias e reconhecimento

"académico Compreende-se facilmente porquê.
A História Naval na era da navegação à vela tinha um modelo

óbvio: a Royal Navy, cujo poder militar não podia ser comparável ao
de qualquer outra nação fosse em que momento histórico fosse, na
óptica (anglo-saxónica) de quem escrevia nos finais do século XIX. O
conceito de Poder Naval em Mahan é por isso, em grande parte, o
resultado de um estudo instrumental da História da Royal Navy, em
busca da detecção das condições de um sucesso anunciado; e se a ideia
que resulta desse estudo tem em si uma dinâmica muito própria, é
porém evidente que se baseia fortemente num modelo histórico
determinado. Como disse John Guilmartin Jr. referindo-se ao livro de
Mahan: "It was, in csscncc, thc distillation 01' a hundrcd and twentv

'J -
years 01' highly successful English experience" .

Também por isso estava garantido o seu sucesso editorial. Mas,
entre outros, subsiste o problema de se saber em que medida uma
reflexão com já mais de um século continua a beneficiar da adequação
dos pressupostos históricos em que se fundamenta.

O conceito de Poder Naval tornou-se tópico dominante no
pensamento político e estratégico deste século, e se de alguma forma
era exactamente isso que Mahan pretendia, o certo é que o método se
sobrepôs ao objectivo na definição da historicidade do problema. De

t; Nuno Vieira Matias, op. cit.

9 John Francis Guilmartin Jr, Gunpowdcr and Gallcys. Changing tcchnology and
Maditcrrancan warfare at sea in lhe sixleenth century, Londres, Camhridgc Univcrsity
Prcss. 1974, p. 16.
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facto, essa visão algo instrumental (ou instrumentalizada") da História
veio a ser a base da percepção generalizada do estudo histórico do
Poder Naval. Desde Mahan, e por sua causa, o Poder Naval é um
conceito operativo a partir dos meados do século XVII, e assim

- . id d di III A bconunuou e continua a ser conste era o nos nossos las. ase
original de reflexão continua a ser a obra do criador e popularizador da
primeira formalizaçâo do conceito. É certo que a reflexão geo-
estratégica contemporânea retém mais o significante que o significado
propriamente dito. pois as condições e os meios da guerra alteraram-se
de tal forma, sobretudo no último meio século, que o modelo da era da
navcgução à vela já pouco diz como mecanismo solucionador de
respostas a encontrar para os desafios do presente e do futuro. O que
se mantém é a ideia de que Mahan criou o tema, balizando-o
cronologicamente desde a raiz.

De fora ficou toda a história naval ibérica anterior, de fora ficou
UIll século XVI geralmente pouco considerado no panorama actual da
História Naval e Marítima. Poder-se-ia tentar justificar essa omissão
procurando níveis de explicação diferenciados, mas não há dúvida de
que isso se deve em boa parte ao predomínio da historiografia anglo-
saxónica nesta área, tanto do ponto de vista da imensa produção de
estudos como da qualidade intrínseca de muitos deles. A historiografia
ibérica. ou portuguesa em particular, tem pouca expressão neste
domínio, e o que puhlica internacionalmente cai mais na esfera do que
se poderia chamar uma História dos Descohrimentos ou das
Navcgaçócs, ou ainda das Exploraçócs Geográficas, do que, para o
período em apreço, no âmbito do que é a História Naval e Marítima
nos termos em que é geralmente considerada.

Mahan ignorou a realidade naval ihérica por duas ordens de
razoes diversas. Por um lado ela não adiantava nada ao seu propósito
primeiro, o de construir um modelo sobre uma realidade pré-existente,
historicamente falando, além de que pelos meados do século XVII os
países ibéricos começavam a ficar fora da corrida no que dizia respeito
ao controlo dos mares, ultrapassados pelas potências emergentes: a
Inglaterra e os Países Baixos. Por outro, mesmo que o quisesse fazer
isso seria tarefa bastante difícil: a Espanha era uma antagonista dos
Estados Unidos, e reconhecê-Ia como potência naval (mesmo que
passada) estaria fora de questão, como notou argutamente Jesus

I() V. por exemplo o âmbito cronológico de um outro text book mais recente: Richard
lIarding, SmJ!o\t'i'r(l/ul Naval Wwjim' 1650-1830, Londres, UCL Press, 1999.
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Salgado Alba ; em relaçao a Portugal, Mahan pura e simplesmente
não encontraria referências bibliográficas que lhe permitissem
aperceber a importância histórica da marinha portuguesa no século
XVI, muito ao contrário daquilo que já então sucedia em relação às
marinhas inglesa e neerlandesa para um período pouco posterior. Para
além de tudo o mais que importa considerar em planos de maior
elaboração, há um problema essencial, o do acesso à informação, que
convém valorizar na medida justa.

Esse problema não se manteve sempre nos mesmos termos.
Crescendo exponencialmente a quantidade de informação disponível
no domínio da História Naval e Marítima nos últimos decénios, se
ficou mais cada vez mais marcada a preponderância da "escola" anglo-
saxónica, não deixou também de ser verdade que a informação sobre a
realidade histórica portuguesa e sua disponibilização cresceram
também, embora em termos diferentes. O problema da determinação
do momento histórico a partir do qual se torna operativo o conceito de
Poder Naval é em boa parte um problema historiográfico. Porém não
foram historiadores a relançar a questão em termos inovadores, e tão
pouco foram portugueses ou ibéricos.

Em 1988 George Modelski e William Thompson, dois
especialistas de Ciência Política, propuseram uma nova visão da
evolução do Poder Naval de finais do século XV aos nossos dias,
concluindo por consequência que se assistiu até agora à formação de
quatro grandes potências navais à escala mundial: Portugal, Holanda,
Inglaterra e Estados Unidos da América do Norte, por esta ordem. Tal
como Mahan, para estes autores a Espanha não mereceu nunca tal
estatuto, mas por um motivo bem diferente: consideram-na uma
potência regional, tendo em conta as áreas de intervenção e a esfera de
influência dos seus recursos marítimos.

Uma apreciação comparada das obras em presença fará de
imediato ressaltar as diversas metodologias e critérios que foram
seguidos, o que, como é natural, condiciona determinantemente os
juízos finais apresentados, e também muito naturalmente se espera de
livros escritos com praticamente um século de intervalo. Mas as
diferentes perspectivas com que deparamos decorrem sobretudo da
ponderação cronológica: o que autorizou Modclski e Thompson a
apontar Portugal como primeira grande potência naval da Era
Moderna foi, em primeiro lugar, o período abrangido pelo seu estudo;

11 Jesus Salgado Alba, El poder naval ante la realidad politica espanola, Madrid,
Instituto de Historia y Politica Naval, 1982, p. 3.
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a antecipação de mais de cem anos em relação ao estudo matricial de
Mahan teve por consequência óbvia o chamar à ribalta da potência que
primeiramente dominou a navegação de alto mar.

Uma questão a que importa dar o devido realce é precisamente a
do não recuo destes autores perante a notória dificuldade em
encontrar fontes de informação suficientes para ponderar os critérios
que permitem classificar um país como potência naval à escala mundial
(de acordo com a grelha por eles construída). No quadro em que dão
conta das fontes informativas de que se serviram para calcular o
número de navios de guerra por país e período, percebe-se bem o quão
difícil se torna avaliar o caso português.

A consideração do instrumento específico do poder naval - o
navio - não é por outro lado problema de somenos. A análise dos
recursos navais dos países europeus até aos meados do século XVII
resulta em extremo difícil pela falta de elementos que possibilitem o
seu estudo comparativo com a minúcia necessária à caracterização dos
vasos que efectivamente podem ser considerados como factor a tomar
em linha de conta para a afirmação de uma potência naval - os navios
de guerra. É notória a falta de fiabilidade da documentação quanto ao
que importa apurar, no mínimo até finais do século XVI. O Anthony's
Roll, com a descrição casuística das embarcações inglesas do tempo de
Henrique VI II, é caso único, e cm simultâneo exemplo perfeito dos
ohstáculos que se nos colocam: tendo sido feitos à vista por um
desenhador especialmente encarregue dessa tarefa pelo rei, poder-se-ia
pressupor a fiabilidade dos "retratos" dos navios de Henrique VIII, mas
a comparação do "Mary Rose" que Anthony Anthony debuxou - aliás
com grande riqueza cromática e de pormenores - com a reconstituição
do navio feita a partir da recuperação dos despojos que resultaram da
mais espectacular operação de arqueologia subaquática dos nossos
dias, faz qualquer observador perguntar-se se não está perante dois
navios completamente diferentes. Mas mesmo que assim não fosse será
caso para nos interrogarmos até que ponto seria possível definir
exactamente o que era um navio de guerra até, digamos, área 1600,
exceptuando-se naturalmente os navios a remos que não importam ao
caso nesta circunstância.

A destrinça genérica entre navios de comércio e de guerra nas
marinhas europeias - falando de navios de alto bordo - é por norma
tanto mais obscura quanto mais recuamos no tempo. No fundo, a
grande questão que se põe é a de saber se não se está perante a
deslocação de um problema que faz todo o sentido a partir do século
XVII, pelo menos, para um período bem mais recuado. Quer isto dizer
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que a documentação poderá nunca solucionar uma dúvida que reflecte
um critério que, por hipótese, pode de todo não se aplicar à centúria
em que a navegação de alto mar foi dominada pela marinha
portuguesa. O nosso ponto de vista é o de que Portugal é a única
excepção à regra, pois é inquestionável que nas marinhas europeias do
século XVI não apareceu tão cedo como em Portugal um navio de alto
mar sem outra funcionalidade específica que não a guerra naval: foi oI) L..

caso da caravela redonda ou de armada -
O Poder Naval tem pois um instrumento específico. mas não é

um fim em si mesmo. Para Modclski e Thompson, o que realmente
está em causa é a questão política global e o Poder Naval enquanto
instrumento de domínio político efectivo. Nesse sentido os autores
encontraram uma estreita relação entre o Poder Naval hegemónico e
uma série de ciclos de duração mais ou menos idêntica que evoluem de
forma semelhante (com cerca de 120 anos cada), marcados por guerras
globais que dão a medida da detenção do poder global:

"T/U! long cyc!e approach. .. raises basic questions oj' world organisation:
lhe conditions o] world leadership aJU! the causes aJU! consequences oj'
major warjare in a [ramework that suggests that these basic processes
might bc subject to regularities that are both repetitive (cyclic), aJU!also
evolutionarv. Global war, for instance. mav be shown to have recurred, in

~ . .." I ')

the expcrience o] the modem world, with surprising regu!arity".

E é justamente a consideração dos ciclos de longa duração que
permite a estes autores generalizar a problemática de Mahan e
assegurar a conexão fundamental entre o Poder Naval e estes mesmos
ciclos, o que introduz um novo aspecto a considerar: a guerra global.
Isto porque cada guerra global foi antes de mais uma guerra naval, pois
a organização do sistema mundial depende principalmente da
interacção continental, e, desde 1500, essa interacção foi sobretudo
marítima.

Decorrentemente entramos no fulcro da questão quanto a
possibilidade efectiva de medir os instrumentos do poder naval:

I' .
- Francisco Contente Domingues. ""As caravelas da armada de Pedro Alvares Cabral".
in III viaggio I'i'r\() le Amcriclu: Italiani e Portoghcsi iII Brasilc, cd. Luís Adão da
Fonseca. Maria Eugenia Cadcddu e Luciano Gallinari, Roma. Socictà Geografiea
Ituliana. 2004. pp, 171-1 ~3. Republicado em Nuvios e ViagellS. Lisboa. Tribuna, 200~.
pp. :n-47.
I'

George Modelskí e William R. Thompson, Sea Powcrin Global Politics, 1494-1993.
Houdmills and l.ondon, The Macrnillan Prcss, 198~. p. 15.
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alterando-se a rclaçào das forças em presença num dado momento,
nào se trata de uma modificação relativa de meios navais entre
potências em conflito (real ou potencial), mas de uma mudança que
afecta a ordem política estabelecida a nível mundial. Quer dizer, a
perda da preponderância de uma dada marinha de guerra sobre outra
desencadeia uma alteração de fundo no status quo:

"Ir the distribution o] seapower is indicated by the ratio 01'

rclationship oi' battle [leets 01' major naval combatants. then adverse
clianges iII tliat relationship reli a great deal about changes in the world's

I ~
political structure" .

Tudo parece portanto residir numa questão simples: quem
detém a ou as marinhas de guerra que asseguram o poder naval, e
quais são os critérios de medida que nos permitem dispor de
indicadores objectivos das forças relativas em presença num
determinado quadro político-militar.

A accntuaçào da importância que Modelski e Thompson
atribuem às marinhas de guerra advém do papel que lhes reconhecem
para a definição do poder naval:

a) a marinha de guerra de uma potência dominante conquista e
exerce o domínio do mar pela neutralização ou destruição das
marinhas de guerra suas oponentes;
b) defende as suas bases navais de ataques e invasões e ataca as
dos seus oponentes;
c) mantém o controle das suas linhas de comércio e
comunicação. procurando interceptar as de inimigos;
d ) tem um papel fundamental na defesa conjunta de e com
potências amigas. e no cimentar de coligações.

Esta tese radica na valorização das marinhas de guerra
entendidas como instrumento essencial do Poder Naval, e este como
condiçáo prévia ao domínio dos ciclos que vão sucessivamente
definindo os sistemas mundiais. Está-lhe portanto subjacente alguma
desconsideração de factores de outra natureza, que normalmente são
tidos em linha de conta de forma mais visível, como sejam os
económicos e sociais. por exemplo. Ou, em alternativa - e esta outra
hipótese de leitura justifica-se nas sucessivas advertências com que nos

Idem, ibidem, p. 17.
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deparamos ao longo da obra -, procuraram valorizar adequadamente o
factor militar naval, considerando que se encontrava subavaliado em
obras com propósitos similares; o que teve por consequência que o
estudo em causa se tenha centrado em torno das problemáticas
suscitadas especificamente por esta perspectiva, sem ignorar outros
vectores, como os exemplificados acima, mas não os tomando em
paridade de forma assumida.

Tal perspectiva não podia deixar de suscitar reservas de natureza
vária, mormente no que toca à validade histórica de algumas das ideias
expendidas. Sigamos António José Tela, cujos argumentos podemos
resumir do seguinte modal':

a) não se justifica fundamentadamente o esquema rígido de
ciclos de 120 anos que se repetem segundo os mesmos princípios,
além de que a própria ideia de ciclo em História "é muito
duvidosa, justamente porque a realidade social não é repetitiva";
b) o poder naval é sempre tido como elemento decisivo e é
detido hegemonicamente por um único Estado por ciclo - ambas
as ideias em causa são redutoras e não conformes à realidade dos
factos.

A realidade militar naval portuguesa no século XVI não justifica,
com efeito, que tais parâmetros se lhe possam aplicar. Mas como e em
que termos se define uma potência naval, afinal?

Para os autores em causa, uma nação qualifica-se como poder
naval mundial desde que disponha de 50% dos recursos navais globais

71 16 f . idou de 50~o de todos os vasos de guerra . Para este e eito, consi eram
que entre 1494 e 1654 um navio de guerra (de alto bordo) é todo
aquele que esteja armado, sendo possuído e mantido por um Estado.

Algo conservador, o critério da propriedade é relevante na
medida em que previne situações que uso precário que não indiciam
por si a capacidade do Estado dispor de facto das embarcações que é
capaz de arrolar a seu serviço num determinado momento. E por isso
se definem apenas duas potências com marinhas da coroa durante o
século XVI: Portugal e Inglaterra, esta uma potência regional, a
primeira uma potência à escala mundial.

1<
. António José Tela, O Poder Naval nas Teorias dos Sistemas Mundiais, Lisboa,

Academia de Marinha, 1995.
1(,

Modelski e Thompson, op. cit., pp. 44 e 151.
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Todavia há que inventariar algumas dificuldades práticas de
avaliação dos termos propostos.

O livro Os Portugueses no Mar, de Henrique Quirino da Fonseca,
que constitui a única fonte considerada para o arrolamento dos
recursos navais portugueses, resultou de uma demora pesquisa sobre as
fontes, é único no seu género na historiografia portuguesa e apresenta-

. I d . / 17 Anos a mais comp eta escrição desses recursos ate c. 1640 .
consideração dos elementos relevantes ou a panóplia documental
(enfim, senão sobretudo, a própria metodologia) em que se apoiou
teriam de ser hoje objecto de grande revisão; mas não há condições
para se pensar que a sua reelaboração levaria a resultados muito
distintos dos que se podem retirar das informações aí constantes,
globalmente consideradas. Nada indica que a documentação
portuguesa permita um dia chegar a algo sequer parecido com, por
exemplo, a identificação sistemática e exaustiva de todos os navios que
fizeram a Carreira da Índia no século XVI (c muito menos para outras
carreiras ou armadas), similarmente ao que existe no tocante à
navegação holandesa para a Ásia nos séculos XVII e XVIII.

Se temos portanto de considerar insuficientes os elementos de
que dispomos para uma avaliação adequada dos recursos navais
portugueses do século XVI, é outrossim evidente que importa ainda
esclarecer o que é que quer dizer exactamente a expressão recursos
navais. A simples contagem de navios e o estabelecimento de uma
percentagem que defina a priori uma dada relação de forças parece-nos
não responder por completo à questão. Os navios em si de pouco ou
nada servem se não estiverem apoiados por uma estrutura logística que
suporte o esforço de guerra ou o seu apetrechamento para as viagens
comerciais - facto que é tão válido hoje como ontem, pois já o

IS
primeiro tratadista naval português o deixou claro . No primeiro caso
são ainda deveras importantes as bases navais (por muito rudimentar
que a noção possa parecer quando aplicada aos anos de Quinhentos), c
em todas as situações as escalas para as rotas mais longas, como se vê
de forma exemplar no caso da Carreira da Índia.

O que é exactamente uma base naval no século XVI é questão
que merece ser devidamente ponderada, porque o conceito é
rctroprojectivo em relação à época a partir do qual se generalizou.

17 Henrique Quirino da Fonseca, Os Portugueses no Mar. Memórias Históricas e
/1rifumlógicas das Naus de Portugal, 2ª cd., Lisboa, Comissão Cultural da Marinha,
19K9 [1ª cd. \915J.

IK Fernando Oliveira, Arte da Guerra do Mar, Lisboa, 1555, passim. Há uma edição
recente. com estudo introdutório dc António Silva Ribeiro (Lisboa, Ed. 70, 200S).
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Para a navegação oceânica do século XVI uma escala consolidada
pode bem ser considerada como tal: sirva o caso da Ilha de
Moçambique para a Carreira da Índia. Ou um porto com estaleiros e
armazéns. seguramente. como a Goa de Quinhentos. Mas não será
possível ir muito mais longe.

Acresce que a crítica maior a fazer à tese de Modelski e
Thompson é sem dúvida a definição da barreira dos 5()!1(,como critério
de determinação de uma potência naval à escala mundial. Entende-se
bem a necessidade que os autores sentiram de introduzir um qualquer
padrão de quantificação que ponha termo à relativa arbitrariedade de
avaliações impressionistas; agora resta saber se tal preocupação pode
ser respondida de forma idêntica para todo o período que vai do século
XV aos nossos dias. E. de qualquer maneira. porquê 5or;~/? Se uma
determinada marinha dispuser de 40% de todas as embarcações de
guerra não poderá já ser uma potência naval mundial? E 30%. não
chegarão? Esta discussão não pondera realmente o critério qualitativo.
mas é possível ignorá-lo? Um galeão português de meados do século
XVI vale quantos paraus indianos armados para a guerra?

É claro que a necessidade de entrar em linha de conta com este
critério qualitativo aumenta enormemente as dificuldades de avaliar o
que foram ou não potências navais. e percebe-se bem, repita-se. que o
propósito dos autores citados tenha sido precisamente o de diminuir a
margem de subjectividade desde sempre presente neste tipo de
análises. Mas é simplesmente impossível fugir-lhe, para o século XVI.

Problema distinto é por outro lado o da propriedade das
embarcações. cuja averiguação se encontra seriamente comprometida
pela falta de informação fiável. Sabemos que no caso da mais extensa
das rotas comerciais portuguesas, a Rota do Cabo, logo na armada
inaugural da Carreira da Índia seguiam navios privados a par com os
do rei: segundo Moacyr Soares Pereira uma nau que foi a primeira a
voltar a Lisboa, a "Nossa Senhora Anunciada". pertencia a D. Álvaro
de Bragança e aos mercadores italianos que lhe estavam associados -
Bartolomeu Marchioni, Girolarno Sernigi e, talvez, António Salvago; e
uma das caravelas que se veio a perder era de D. Diogo da Silva e
Meneses, aio do rei e Iº conde de Portalegre e seus parceiros

1'/
comerciais Mas nesta mesma frota A. A. Marques de Almeida
identificou três navios de financiadores particulares. cruzando
informação mais extensa, o que dá bem medida das dificuldades em

I'!
Moaeyr Soares Pereira, Capitães, naus e caravelas da armada de Cabral, Lisboa,

JICU-CECA, 1979, pp. 65-66.
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estabelecer o que é que pertencia a quem; isto é, quem c cm que
proporção armava ou financiava a armação dos navios da Carreira, do
que ainda assim só temos informação mais precisa para a primeira

'II

metade do século X'Vl .

Restrinja-se a dúvida à construção e armação dos galeões
apenas, c a questão da propriedade torna-se impossível de destrinçar
com objectividade. Leonor Freire Costa concluiu que não há

. 'I
estratégias distintas entre o rei e os armadores privados - . mas tal como
acontece com os quadros informativos elaborados por A. A. Marques
de Almeida, a informação não permite que se detalhe especificamente
o galeão no contingente dos navios da Índia, ou cm outro qualquer, e
no caso das caravelas quase nunca explicitam se são latinas ou
redondas.

Assim sendo, quaisquer conclusões sobre eventuais
convergências (ou não) de estratégia entre os armadores privados e o
rei parecem algo precárias, com a agravante de que os dados nossos
conhecidos quase nada dizem daquele que é verdadeiramente o
primeiro navio português (e europeu) de alto bordo construído para a
guerra no mar, a caravela redonda.

Todas as reservas que se podem levantar à tese de Modelski e
Thompson radicam no facto de estes terem sido forçados a usar a
rctroprojecção de conceitos como navio de guerra ou bases navais para
épocas em que eles não são explícita e directamente aplicáveis
(acrescentemos nós: excepto num caso, precisamente o português),
procurando uma normativização capaz de definir no longo termo um
conjunto de critérios estáveis para a determinação do que eram ou não
potências navais à escala mundial. E apesar de tudo esse esforço tem
um mérito inultrapassável: o de ter permitido relançar a questão do
poder naval para épocas onde ele não se aplicava, deixando de lado a
visão restritiva de Alfrcd Mahan e seguidores.

Não se podendo todavia aplicar ipsis verbis os critérios de
avaliação acima enunciados, resta-nos tentar perceber em que medida
se pode ou não avalizar tal ideia, agora numa perspectiva mais
qualitativa.

"::11

A. A. Marques de Almeida. Capitais e Capitalistas no Comércio da Especiaria,
Lisboa, Ediçües Cosmos, 1993, pp. 97-125.
'I

Leonor Freire Costa. "A construção naval". in História de Portugal, direcção de José
Mattoso. vol, III: No Alvorecer da Modernidade (14RO-1620), Lisboa, Círculo de
Leitores, 1993. p. 296.
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Da história naval portuguesa do século XVI não constam
grandes episódios de confrontos com marinhas europeias, mas a
eficácia demonstrada nos mares do Oriente não deixa margem para
dúvidas, quer quanto às vitórias militares, quer quanto ao sucesso do
controle da navegação no Oceano Índico. Utilizando o extenso
arrolamento das batalhas e combates navais travados pelos
Portugueses devido a Saturnino Monteiro, verificamos que o autor
apurou 424 ocorrências entre 1501 e 1600, dos quais a grande maioria
no Oriente; se se pensar que o quadro se deveria ter alterado após
1580, verificamos que dos 78 recontros navais contabilizados nos

7?

últimos vinte anos do século, 55 tiveram lugar no Oriente", Só a
superioridade militar naval pôde justificar a impressionante extensão
da influência portuguesa nos mares, e por explicar está ainda como foi
possível criar tão rapidamente e manter durante tanto tempo uma
presença naval que se estendeu por metade do globo, por parte de um
país com a dimensão demográfica e financeira do Portugal dos inícios
do século XVI.

No século XVI, num século XVI considerado grosso modo, o
poder militar naval português estendeu-se tentacularmente,
assegurando ou procurando assegurar o controlo da navegação
atlântica no tocante às carreiras para as ilhas, no que diz respeito ao
Brasil, ou garantindo a segurança dos navios em torna viagem da Índia,
pelo recurso à armada estanciada nos Açores (uma verdadeira base
naval) que esperava as naus da Carreira para as comboiar até Lisboa e
vigiava o aparecimento dos corsários; procurou-se assegurar o controlo
do Estreito de Gibraltar com armadas de navios de guerra, enquanto
outras armadas com características similares patrulhavam
regularmente a costa portuguesa; patrulhou-se ainda o Oceano Índico,
desde as costas da África Oriental até ao acesso ao Mar Vermelho e à
vigilância da costa do Malabar; e garantiu-se a ligação marítima da
Índia para Malaca, e daqui para o Extremo Oriente, até à China e
Japão, também com carreiras anuais. Um esforço titânico e só para
citar as ocorrências mais importantes, embora seja lícito presumir que
o emprego simultâneo de navios de guerra nestas frentes de acção
possa não ter ultrapassado as poucas dezenas de unidades.

Há uma imensa teia de rotas comerciais, da Flandres ao Japão,
que se cruzam amiúde com as armadas de guerra que pretendem

n

Armando Saturnino Monteiro, Batalha, e Combates da Marinha Portuguesa, vol. IV,
Lisboa, Livraria Sá da Costa, 1993. O autor tem em curso de preparação uma edição
corrigida e aumentada, mas ainda só está disponível o primeiro volume, editado em
2009.
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impor um Mar Português numa extensão à escala mundial, Pacífico à
parte, quer com grandes navios de vela no mar alto, como os galeões e
as caravelas de armada, quer com os navios de remos nas zonas
costeiras orientais. Por toda a parte se erguem feitorias e fortalezas, a
par de alguns estaleiros onde por vezes se fazem melhores navios que
os de Lisboa, como acontecerá no Brasil, na Baía, e na Índia, em Goa,
assegurando simultaneamente os apoios logísticos e comerciais
necessários. Autênticas bases navais, numa terminologia mais moderna
que a da época.

O que, tudo junto, nos faz voltar à discussão dos critérios
essenciais: quantos navios de guerra tem Portugal? qual é o seu valor
relativo face às marinhas europeias e orientais? quantos navios de
guerra há no mundo? Não há respostas concretas para estas perguntas,
mas olhando para o nível e distribuição geográfica da intervenção
naval portuguesa no século XVI, abdicando da análise quantitativa
impossível nesta época, fica a certeza de que Modelski e Thompson
não exageraram ao considerar Portugal a primeira e, na época, única
potência naval à escala mundial. Ou dizendo-o por outras palavras:
"Portuguese seapower was, in its day and for its time, immenselyo,
impressive"

O tempo do Poder Naval português foi tão bem delimitado
quanto foi verificável a sua efectividade. O predomínio alcançado no
Índico no século XVI traduziu o culminar da capacidade de controlar
rotas e escalas no "espaço marítimo português", o qual, à escala da
época, teve uma expressão mundial. Uma expressão que se esvaiu
perante a concorrência das potências europeias que a partir dos finais
do século XVI rumaram o Oriente.

A chegada dos Holandeses e Ingleses ao Índico não teve um
efeito imediato na presença naval portuguesa: é até questionável que a
tenhamoprocurado equacionar directamente, como sugeriu Pieter C.
Emmer . dados os recursos e custos que isso implicaria para empresas
comerciais que ensaiavam ainda os primeiros passos - ou seja, não é
líquido que possuíssem os primeiros e quisessem e pudessem assumir
os segundos; André Murteira rastreou os confrontos militares navais
luso-holandeses e de maneira nenhuma se pode concluir pela
superioridade neerlandesa nas primeiras vezes que os contendores se

'1
Modclski c Thompson, OfJ. cit., p. 174.

'4
. Pieter C. Emrncr, "The First Global War: The Dutch Versus Ibcria in Asia, Africa
and the New World, 1590-1609", E-Journal of Portuguese History, Volume 1, number I,
Summcr 2003. http://tinyurl.com/ldv5we (2009-05-31).
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encontraram". A situação alterar-sé-ia a partir do segundo quartel do
século XVII, e o confronto entre marinhas europeias foi desfavorável à
potência instalada; o jogo político de alianças com potentados locais
contra o inimigo comum, um dos instrumentos tão habilmente usados
pelos Portugueses na fase de afirmação do Estado Português da Índia,
vitimou-os desta feita.

O desfecho da guerra naval nos mares do Oriente nào foi apenas
consequência do facto de os Portugueses defrontarem pela primeira
vez (no local) marinhas que eram equivalentes à sua - porque em
relação à sua superioridade em termos técnico-militares, repita-se,
falta a comprovação efectiva. A incapacidade de manter o ritmo dos
envios normais da Carreira da Índia verificável a partir da terceira'(,
década do século XVIr não é reflexo de um colapso da marinha
portuguesa, cujas dificuldades orientais nâo se verificavam no
Atlântico Sul. A confrontação a uma escala quase planetária com a
concorrência militar naval e comercial foi outrossim o instrumento de
evidência da sobredimcnsão de uma estrutura implantada em relação
aos recursos efectivamente disponíveis - como Mahan não deixaria de
notar, se houvera estudado este caso concreto -, e que por isso se
redireccionou para o Brasil.

Nos séculos XVI e XVII assrstiu-sc com efeito a continuadas
tentativas de apropriação do espaço e navegação brasileiros por
potências europeias concorrentes (França e Holanda sobretudo, mas
também Inglaterra) que foram sistematicamente vencidas pelas
armadas portuguesas, processo que teve o seu zénite após a
Restauração. O articulado das pazes acordadas em 6 de Agosto de
1661 entre D. Afonso VI e os Estados Gerais das Províncias Unidas
dos Países Baixos nào expressa da forma mais adequada (por via de
dificuldades políticas e diplomáticas conjunturais) a realidade de uma

André Murtcira. A Carreira da Índia e o Corso Neerlandês 1595-/625. tese de
Mestrado, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
2006.
~()

V. Antonio Lopes. Eduardo Frutuoso c Paulo Guinotc. "O Movimento da Carreira
da Índia nos Sécs. XVI-XVIII. Rcvisáo e propostas", Atare Libcruni. n" 4, 1992, pp.
252-256: Joáo Paulo Aparício e Paula Pclúcio Aparício, "As Relacócs das Armadas c a
Carreira da Índia: contribuiçócs para uma análise crítica", in Fernando Oliveira e o Seu
Tempo. Humanismo e Arte de Navegar no Renascimento Europeu (1450-1650), Cascais,
Patrimonia, 2000, pp. 527-554.
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vitória militar e naval como foi aquela q~~eos Portugueses alcançaram
efectivamente ao fim de decénios de luta-

É surpreendente o curto espaço de tempo necessário para
Portugal se ter afirmado como potência naval à escala mundial, mas
deixou de o ser com igual rapidez. A chave foi o Índico, com afirmação
de uma supremacia que radicava em primeiro lugar no controlo da
nav egaçüo do Atlântico Sul (a condição sine qua !10!1 para a extensão
da influência marítima para lá do Cabo da Boa Esperança), e depois
l'()Il1O espaço charneira e de apoio para as navegações mais orientais,
até ii Insulíndia e Mar do Japão. O Poder Naval português à escala
global ruíu quando as armadas deixaram de senhorcar o Índico, mas
durante mais de um século, ainda, o balanço geral dos acontecimentos
evidencia que a transferência de recursos para o Atlântico Sul manteria
um Poder Naval regional inquestionável, embora não indisputado - e,
no fundo. expressando mais adequadamente os recursos e
possibilidades navais efectivas do país. A afirmação paulatina da
Inglaterra como potência naval mundial resultaria na partilha dessa
influência regional, com a balança pendendo inexoravelmente para o
lado dos britânicos: a abertura dos portos e os direitos fiscais e
aduaneiros que lhes foram garantidos em 1808, 1810 e 1814, foram
também expressão da incapacidade portuguesa em garantir a
transferência da Corte para o Brasil e assegurar o controlo da
navegação atlântica exclusivamente com base nos seus próprios
recursos navais militares. Simbolicamente, as condições do embarque
de Novembro de 1807 marcam o fim do Poder Naval português, já
então apenas regional.

A questão foi exaustivamente estudada por Max Justo Guedes. Historia Naval
Brosilcir«. Segundo Volume. Tomos IA e 113,Rio de Janeiro, Ministério da Marinha -
Scrvico de Documentação Geral da Marinha, 1990-1993.
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RESUMO

A publicação em 1890 da obra de Alfred Thayer Mahan, The 1nfluence
of Sea Power Upon History 1660-/783, criou e balizou
cronologicamente o conceito de Poder Naval, em termos que se
mantiveram no essencial até aos nossos dias. Ficava de fora a
ponderação do peso efectivo de potências marítimas como Portugal ou
a Espanha (uma vez que o livro de Mahan se baseou sobretudo na
história da Royal Navy), situação que foi ultrapassada com a
publicação em 1988 do livro de George Modelski e William R.
Thompson, Sea Power in Global Politics, 1494-1993. Este texto discute
essencialmente as consequências e limitações das propostas destes
últimos autores.
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o VALOR DO PODER NAVAL NA ANTIGUIDADE CLÁSSICA:
O EXEMPLO ROMANO

Vasco Gil Soares Mantas

o exerClCIO do poder naval por parte das potências que o
possuíram ao longo dos séculos conheceu interpretações muito
diversificadas, em larga medida ditadas pelas realidades do tempo e
das sociedades em que foram produzidas. Muitas dessas interpretações
espelham a persistência de concepções gcoestratégicas centradas na
oposição entre potências continentais e potências marítimas. Os
trabalhos desenvolvidos pelo historiador c estratega naval norte-
americano Alfred Thayer Mahan (Fig.1), nos finais do século XIX,
obrigaram a repensar muitos dos conceitos anteriormente vigentes,
demonstrando que o domínio do mar através do poder naval foi um
factor determinante em muitos momentos decisivos da história]. Esta
circunstância tornou-se mais visível a partir da Idade Moderna, quando
se desenvolveram os grandes impérios marítimos europeus, obrigando
ao efectivo domínio do mar ou a opções diplomáticas que permitissem
beneficiar do apoio da potência marítima dominante. A atenção
conferida ao poder naval em períodos mais recentes da história teve,
todavia, consequências negativas para o estudo do que se passou na
Antiguidade, relegado inicialmente para o círculo dos humanistas,
durante muito tempo dependentes de fontes escritas, nem sempre
fiáveis, e de uma iconografia reduzida e de difícil interpretação,
particularmente limitada pela ausência até ao século XIX de meios de
registo que permitissem a divulgação dos testemunhos, conduzindo a
fantásticas propostas de reconstituição dos navios".

I A. T. Mahan, The inllucncc or Sea Power upon History ; Boston, 1890; The influence of
Sca Powerupon thc French Revolution and Empire . Boston, 1919. Embora as análises de
Mahan se centrem num período anterior à introdução da navegação a vapor parte das
suas conclusões são geralmente válidas, O que levou muitos responsáveis navais da
época a acolhê-las com grande entusiasmo .
. Jcan Rougé, La marine dans l'Aniiquite, Paris, 1975, pp.7-21
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Um bom exemplo do interesse dc-pcrtado pelo poder naval na
Antiguidade Cl.issica entre os humanistas c. sirnulr.mcamcntc. das
dificuldades com que estes sc defrontavam, é ;[ obra De Militia Navulis
Veterum l.ibn QU(/fl/O,. (Fig.Z), publicada cm I ()."'4. por Johannc-,
Schcffcr '. Os antiquários, cn!110 era próprio da cpoca. davam muito
mais atcnçào aos relatos de batalhas c aos aspectos biográficos do que
às questões teóricas relacionadas com o poder naval, qu,lse sempre
vagamente subentendido. t talvez significativo da influência deiS ideias
feitas e da confusão entre táctica e cslratégid que pesou nc~,ks
trabalhos pioneiros. ii nítida incornprccnsúo d;1 irnport.mcia decisiva LI()
factor naval. isto mesmo em p\)tências cnvol. Idas cm conflitos
marítimos pr()I()ngad()s, NIl GIS!) d.. ohr.: SUl'CI que damos COl11U

exemplo l' poxxivcl que ( interesse pelas IC i iddlks IIdVdis ami.r::;I"
tenha resultado da SitUil(,/IO v ivida pelo ",:" "(,:lI'Idin;lv(), 'Iue ',-,nl;!(l
dominava inqucstiouavclmcntc u Mar Haiti,'! 1 Rcstrin~,ind() a .m.ili-«.
ao Mcditcrránco. teatro principal e durante muito tempo quas.,'
exclusivo duo, !2-rillllJcs confronto" navais da Antiguidade, Iacilmcnrc se

---- --------------

. Johannc-, Schdtcr. t icvtiliti« Num/is Vctcrum libn Quann»: Upsalu. Ih54
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Fig . .' - lrontispício da ohru sueca []e vliliti« Navali: r ctcnun.
editada em Lp-ala em Ih'i4

Podemos deduzir que os historiadores menosprezaram as
realidades do passado ou consideraram que a utilização militar do
c-paço marítimo evoluíra de tal forma que, na Antiguidade, as
lirnitaçóc» técnicas dos meios disponíveis não teriam permitido um
contributo eficaz na decisão militar dos grandes conflitos. Esta opinião
1l~-IOé apenas partilhado por historiadores de outras épocas, uma vez
que ocorre também entre alguns especialistas da matéria nossos
contcrnporáncos, como aconteceu com o norte-americano Chcster
St.irr num dos clássicos dedicados a esta matéria, considerando que a
queda de potências como Atenas, Cartago ou Roma pouco teve a ver
com a perda do poder naval, preferindo realçar a utilização
conjunctural do poder marítimo por estes estados da Antiguidade'. Se

: J ilc'q ues MllnLd. l5\ih/n dc guctrcsur tncr. I, Vcrvierx, ]Y5Y,p.ó
C!lester Ci. Sunr. Llu: inlluencc o!, Sca Power 011 Ancicnt l listotv, Nova Iorque, IlJ8lJ.

pp.8.'-84 (= St.ur. i'owcr,
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é verdade que a constituição de forças navais efectivas se pode
relacionar frequentemente com situações estratégicas pontuais, não é
menos verdade que determinadas visões de grande estratégia,
moldadas pelo predomínio do poder terrestre e mais ou menos
inspiradas pelas teorias de Halford Mackinder", dificilmente se aplicam
às potências atrás referidas, em particular ao caso romano, como
veremos a seu tempo. Não quer isto dizer que o desenvolvimento do
poder marítimo, em certas circunstâncias, não seja antecedido por um
forte poder terrestre, o qual, a partir de determinado grau de expansão
espacial pode conduzir a situações que tornem obrigatório o domínio
do mar ou, pelo menos, uma capacidade de intervenção naval credível
e eficiente. Não poucas vezes poderosos estados continentais se
defrontaram com esta questão, nem sempre resolvida da melhor
forma. Se a Alemanha tivesse ganho o controlo do Mar do Norte e do
Atlântico em 1940, bloqueando e invadindo a Grã-Bretanha logo a
seguir à derrota francesa, a sorte da guerra poderia ter sido diferente.
Tal não aconteceu porque os meios navais germânicos, insuficientes, o
não permitiram, ainda que a posterior Batalha do Atlântico tivesse
causado graves preocupações aos Aliados". A teoria de Mackinder
mostrou, nesta circunstância, as suas vulnerabilidades, tanto como no
caso da potência continental por excelência que era a União Soviética,
cuja Armada teve um medíocre desempenho durante todo o conflito".

Estes exemplos, aparentemente anacrónicos, ajudam a explicar
que grandes potências terrestres não podem prescindir do domínio do
mar quando aspiram a objectivos de supremacia absoluta. Também é
verdade que nem sempre os eventuais opositores poderão dispor de
meios capazes de contrariar tais objectivos, dispensando assim a
manutenção de custosas forças navais. Por isso se escreve
frequentemente que Roma, depois da vitória final sobre os reinos
helenísticos, não precisava de marinha militar, uma vez que os seus
principais cenários de conflito eram terrestres. Visão simplista de uma
realidade bem mais complexa, que não dispensava forças navais,
naturalmente diferentes, mas de forma alguma apenas simbólicas ou
remanescentes. Se perdermos algum tempo a recordar a história do
Mediterrâneo na Antiguidade não podemos deixar de constatar, à
margem de todos os preconceitos que valorizam a actuação de uns e
limitam a de outros, como o domínio do mar foi um elemento central

h Halford Mackindcr, Dcmocratic Ideais and Reality, Londres, 1919
; Léonce Peillard,A batalha do Atlântico, I-II, 191\9
, Henri Meilhac, Que vaut la [lotu: des Soviets", La Seience et la Vie, 275, 1940, pp.51 0-
523; Friedrich Ruge, Die Sowjetflotte ais Gegner im Seekrieg 194 I -1945, Estugarda, 1981
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de conflitos decisivos, resolvidos vitoriosamente por aqueles que
souberam criar e manter os meios que lhes garantiram o êxito final.
Assim, antes de nos ocuparmos do caso romano, referiremos
brevemente alguns dos factos que demonstram, sem lugar para
dúvidas, o que aqui defendemos.

Podemos recuar no tempo até à Civilização Minóica, a qual,
segundo testemunho do historiador grego Tucídides, teria sido a
primeira a possuir uma armada que lhe permitiu o domínio do Mar
Egeu e o controlo das rotas comerciais para o Levante e para o Egipto.
Em Creta, o período Minóico Recente corresponde ao
estabelecimento dos Aqueus, idos do continente grego por volta de
1400 a.C, iniciando-se um novo período naval no Mediterrâneo, onde
os Aqueus ou Micénicos passam a ocupar posição dominante. Para
alguns historiadores, sobretudo do meio naval, a invasão da ilha de
Creta só foi possível numa época do ano em que a frota minóica
estivesse desarmada nos portos, como era habitual na Antiguidade". Se
assim aconteceu, o ataque de surpresa dos Aqueus permitiu eliminar a
superioridade do opositor, totalmente confiado na força naval para
garantir a segurança da ilha, onde a arqueologia não descobriu até
agora restos de fortificações anteriores ao período micénico 10. Ou seja,
do lado minóico uma utilização clássica da força naval, opondo-lhe os
Aqueus uma actuação nada convencional, envolvendo algum risco, mas
capaz de assegurar uma vitória rápida a partir do momento em que o
desembarque tivesse êxito.

Durante dois séculos os Aqueus senhorearam grande parte do
Mediterrâneo, comerciando e pirateando à vontade. No limiar da
Antiguidade Clássica foram eles que nos deixaram um dos mais antigos
e prestigiosos exemplos da projecção de forças através do controlo do
mar, como foi a Guerra de Tróia. Este famoso episódio bélico,
transmitido pela poesia homérica e confirmado pela arqueologia",
consistiu numa grande operação naval, reunindo as forças de vários
reinos micénicos através de uma coligação destinada a conquistar, ou
talvez antes, a saquear a cidade de Tróia e a assegurar o domínio dos
Dardanelos, desde sempre de inestimável valor estratégico e
económico, quando, cerca de 1200 a.c., começam a sentir-se as
primeiras perturbações provocadas pelas chamadas invasões dos Povos
do Mar. O Canto II da Ilíada contém o célebre Catálogo das Naus,

'i Jean Meirat, Matines antiques de la Meditcrranée, Paris, 1964, pp,23-27
III Sinclair Hood, Os Minoicos, Lisboa, 1973, pp.143-144
II M. H. Roeha Pereira, Estudos de História da Cultura Clássica, I, Cultura Grega,
Lisboa, 1993, pp.56-57 (= Rocha Pereira, Grega)
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perante o resultado de uma política decidida muito antes, mais
importante do que a manutenção de um grau de poder naval que
garantiu a hegemonia ateniense sobre grande número de estados
gregos e actuou como factor disuasor face ao Império Persa. Na
verdade, parece-nos muito mais importante a aprovação pelos
atenienses da proposta de Temístocies que defendeu a construção de
uma nova frota com o dinheiro proveniente da prata das minas de
Laurion, recém descobertas, contra o desejo de muitos cidadãos que
desejavam ver esse rendimento inesperado repartido entre eles, do que
as consequências de vitórias que, sem navios, teriam sido impossíveis.

Fig. 4 - Prefere uma Marinha fraca ou forte? Cartaz eleitoral inglês de 1908
inspirado no logótipo de uma famosa marca de tabaco

ISO
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Temístocles compreendeu que o perigo persa não ficara
eliminado depois de Maratona, apenas adiado, pelo que a construção
de uma frota de 200 trirremes, essencial para enfrentar uma crise em
que as movimentações navais se anunciavam decisivas". Este episódio
é do maior interesse, pois nos conduz, através de uma situação de há
2500 anos, à permanente questão do interesse na manutenção de uma
marinha militar forte, naturalmente cara e por muitos, com frequência,
considerada um luxo desnecessário (FigA). Assim, quando os Persas
invadiram de novo o território grego, em 480 a.c., foi uma batalha
naval, à vista de Atenas destruída pelos invasores, que decidiu a sorte
da Grécia e, talvez sem exagero, da Europa. Induzidos a combater em
Salamina, nos finais de Setembro, os contigentes navais fenícios e
gregos ao serviço do Império Persa", sofreram uma derrota
esmagadora, obrigando Xerxes a abandonar o projecto de submeter os
estados gregos que se lhe opunham, perdendo o remanescente da frota
no ano seguinte, cm Micale.

Bastaria este exemplo para garantir ao poder naval um lugar de
relevo na história da Antiguidade, sugerindo atenta reflexão nos nossos
dias, infelizmente pouco motivados para o que ultrapasse o efémero
contemporâneo. Outros existem, porém, que merecem ser recordados,
sempre na lógica de que o poder naval de um Estado que pretenda
protagonismo ou simplesmente preservar a soberania é imprescindível.
Acrescentamos apenas mais algumas situações comprovativas de que o
domínio do mar foi vital em momentos fulcrais da história
mediterrânica. Assim sucedeu na Sicília, quando Gélon e Hierão
derrotaram no mar os Cartagineses, salvando a presença grega nesta
ilha, vitória que Píndaro não hesita, pelas suas consequências, em
comparar com a de Salamina, ocorrida no mesmo ano". Hierão, depois
rei de Siracusa, apoiou a colónia grega de Cumas contra os Etruscos,
vencendo-os numa grande batalha naval no Golfo de Nápoles, cm 474
a.C; acontecimento que marca o fim do poder naval etrusco. Poderia
este sucesso, importante para a colonização grega no Mediterrâneo
Central, representar só por si um testemunho significativo do poder
naval ao serviço de um Estado, mas se considerarmos que o recuo
etrusco na Carnpânia inicia uma série de acontecimentos entre os quais
se deve situar o advento do regime republicano em Roma, cuja data

Ir. Mordal, pp.II-IR; Starr, Power, pp.2lJ-32
1- M. L. Hammond, The Battle of Salamis, JournaI of Helenie Studies, 75, 1951J, pp.32-
54; Barry Strauss, Thc Battle of Salamis: The Naval Encounter that Save Greece and the
Weslern Civilization, Nova Iorque, 2004
IS Rocha Pereira, Grega, pp.230-232
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tradicional, 509 a.C; encontra já poucos defensores ''', este episódio
bélico ganha uma nova relevância. Poderíamos prolongar a lista de
testemunhos incontroversos do exercício estratégico do poder naval
pelos estados da Antiguidade, particularmente activo na época
helenística, sobretudo nos permanentes conflitos entre os diferentes
reinos surgidos da divisão do Império de Alexandre:", sucessivamente
eliminados pela expansão romana. Deste período, que ja se designou
como o das esquadras gigantescas, referimos apenas um episódio
curioso. mas que mais uma vez póc em relevo o respeito pelos
detentores do poder naval. Trata-se do desastroso terramoto que, em
224 a.c.. atingiu Rodes, destruindo o monumental Colosso e
arruinando a ilha. Rodes era uma pequena potência, todavia
possuidora de uma frota muito activa e empenhada na segurança do
comércio mediterrânico, motivando um dos primeiros actos de
solidariedade internacional, quando os grandes poderes marítimos da
época apoiaram a reconstrução da frota rodcnsc com materiais,
dinheiro e navios:". Mais tarde, os Romanos demonstrarão o mesmo
respeito por Rodes, cujo direito marítimo adoptarão com poucas
modificações". Dito isto, suficiente para abordar com largueza de
espírito e menos preconceitos o papel do poder marítimo nos estados
da Antiguidade, passaremos imediatamente à análise do complexo
caso romano, dilatado ao longo de mais de um milénio de história e
por vários mares.

A duração do Estado Romano e a sua evolução territorial
obrigam a adoptar uma interpretação flexível. obrigando os
especialistas a considerar os seus vários períodos como parte de uma
história única, mas caracterizados por acentuadas diferenças
políticas, económicas e culturais. Sucede que uma certa visão
arcaizante da história romana valoriza em extremo realidades que só
existiram no período monárquico ou nos primeiros séculos do regime
republicano, determinando interpretações alheias ao que foi essencial
na Roma posterior aos séculos IV e III a.C; quando realmente se
inicia a afirmação na Itália e no Mediterrâneo do que era até então
uma potência medíocre, uma pequena cidade-estado lutando
frequentemente pela sobrevivência contra inimigos vizinhos, nalguns

'" Jacques I lcuruon, ROIIIC 1'1 /U ;'v!cili/crmllh' occidcntul« JIISI/II 'UIIX gucrrcs puniqucs.
Paris, IlJK()', pp.2!J4-2!J7:M. Christo! D. NOI1Y. ROIIlCCI SliII cmpirc. Paris, IlJlJ5, pp.3lJ-4()
'(I Pierre l.cvõquc, LI' monde hcllcnistiqu«, Paris, IlJlJ2, pp.14-!J]
" J. S. Morrison J. F. Coares, Grcck and Roman (){//"('(I Warsliips, Oxford, ]lJlJ!J, pp.Só-

'57.3'5'5
.. l lans Krellcr. Ln Rhodia . Zcitscluift für das Gcsamte Handclsrccht. k5. 1921,
pp.257-3!J7
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casos muito próximos. A primeira referência a um navio romano
ocorre em 3lJ() a.C, e reflecte esta circunstância, a propósito das
peripécias sofridas pela embaixada enviada ao santuário grego de
Delfos para agradecer a Apolo a conquista da cidade etrusca de Veios,
situada apenas a l.'i quilómetros de Roma, embaixada atacada por
piratas na costa sul da Itália no decurso da viagern ".

() interesse de Roma pelo mar, pelo menos entendido como
fonte de riqueza através do comércio, revela-se muito cedo,
continuando dinâmicas anteriores ao período republicano e obrigando
a accócx diplomáticas no sentido de procurar entendimentos com as
forcas dominantes na época, dada a inexistência, até ao último quartel
do século IV a.c.. de uma força naval romana. Só assim se
compreendem. sem dificuldade, os tratados assinados entre Roma e
Cartago. em .'i()lJ e J4K a.C, tratados cujas cláusulas chegaram até
n(\s2~.A data atribuída ao primeiro coincide com a data tradicional da
queda da Monarquia, o que permite algumas dúvidas cronológicas.
Lirnitar-nos-crnos a dizer que um acordo com os Cartagineses sobre as
úreas abertas ao comércio marítimo romano se situa bem no cenário
conturbado das lutas entre as colónias gregas e as cidades etruscas, que
terão facilitado. como vimos, a mudança política em Roma, pouco
depois da data aceite pela historiografia romana, perturbando
gravemente as actividades marítimas em grande parte asseguradas por
comerciantes gregos e etruscos.

O que sucedeu parece corresponder ii situação clássica em que
uma potência fraca no mar procura entender-se com a potência
maruima dominante. A data do segundo tratado também se pode
interpretar it luz da evolução dos interesses marítimos romanos,
reforçados durante a Segunda Guerra Latina, uma vez que recai muito
perto da fundação de uma série de colónias marítimas na costa do
Lúcio, inclusive a de Óstia, na foz do Tibre, que será o porto avançado
de Roma e guardiã do acesso ii cidade a partir do mar". A conquista
do porto de Antiurn (Âncio) e a eliminação da frota volsca, cujos
esporões dos navios (rostro) foram decorar a tribuna dos oradores em
Roma. em 33K a.C; marca uma nova fase, tornando a diplomacia
insuficiente para garantir os interesses marítimos romanos, agora
claramente relacionados com uma gradual expansão na Península

l.i, io. I!.I?. V. 2:'. -+-1(); 21'\. 1-5. Roma contava já nesse momento com o apoio
incondicional da cidade marítima de Coeres, com a qual mantinha excelentes rclacocs:
I Icurgon. rrL2()()-303
,'" lleurgon, pp.31'\6-3lJ5
., Russel Meiggs. Roman Ostia, Oxford, 1960, pp. 16-27; Hcurgon, pp.289, 336-337
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Itálica. Os tratados com Cartago procuraram garantir um espaço
seguro para a navegação romana ou envolvida no comércio com a
cidade, dotada a partir da fundação das colónias no litoral do Lácio de
portos adequados ao movimento marítimo que o sustentava, até então
assegurado apenas por um estabelecimento de reduzidas dimensões,
na foz do Tibre.

A presença de cidades romanas na eosta lacial mostrou
rapidamente que não bastava a Roma ser forte em terra, uma vez que
a defesa dessas cidades contra ataques marítimos exigia uma força
naval adequada, igualmente capaz de garantir alguma segurança à
navegação, sempre ameaçada pela pirataria. Embora a conquista do
litoral tenha sido conseguida através de operações terrestres, a
manutenção dos novos territórios exigiu a criação de uma força naval
permanente, a primeira da história romana. Esta circunstância
demonstra que a expansão militar implicou uma dinâmica centrada na
resposta necessária aos novos problemas dela resultantes, levando a
reconhecer a complementaridade do poder terrestre e do poder
marítimo no novo cenário político-militar do último terço do século IV
a.c. Assim, sabemos que em 311 a.c. foram constituídas duas flotilhas
de 10 navios cada, sob o comando de dois duúnviros navais", pouco
depois da fundação de uma nova colónia marítima, em Pôncias, perto
de Gaeta, em 313 a.c. Uma destas flotilhas, ultrapassando os limites
das águas abertas à navegação romana, cruzou frente a Tarento em 283
a.c., do que resultou a sua destruição pelos navios desta importante
colónia grega, causa do conflito que levará à intervenção de Pirro em
apoio dos tarentinos e a um novo acordo romano-cartaginês, em 278
a.c., o que sugere que Roma continuava a dispôr de uma marinha de
guerra, activa em grande parte do Tirreno e no sector ocidental do
Iónico. Tarento acabou por cair em poder dos romanos depois da
retirada do epirota, abrindo-se caminho para um conflito de grandes
proporções entre Roma e Cartago, dado que os interesses das duas
potências se tornaram antagónicos, devido à Sicília e aos limites que
Cartago pretendia impô r, excluindo a ilha, essencial para o
abastecimento de cereais, da esfera de actuação romana.

Pouco se conhece dos navios utilizados pela marinha romana
antes do eclodir da Primeira Guerra Púnica, muito provavelmente
semelhantes aos que equipavam as forças navais das cidades marítimas

,(, Otto Fiebiger, Duoviri navalcs, Pauly- Wissova Realcncyclopâdie der Classischer
Altcrtumswissenschaft, V, 2, Estugarda, 1958', co1.l800-180 I; Alfredo Valva, I Socii
navales e {'affermarsi di Roma como potenza marittima, a Mar Greco-Latino, Coimbra,
2006, pp.179-192
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italianas, menores daqueles que os grandes estados helenísticas
possuíam, antes adaptados à intensidade dos conflitos desenvolvidos na
Itália. Seja como for, é evidente que o Senado romano teve consciência
de que o domínio do mar era imprescindível para continuar uma
política cujos resultados começavam a sugerir um destino manifesto.
Uma certa uniformidade do material naval italiano, com forte
componente etrusco-grega, parece-nos perfeitamente normal,
considerando a situação anterior e o contributo, partieularmente cm
cquipagcns, dos aliados de Roma. Para além destas realidades, tantas
vezes mal interpretadas, existe um elemento fundamental quando se
trata de forças navais que é o da organização e das infraestruturas de
suporte. É neste domínio que Roma vai introduzir uma marca
indelével, característica daquilo que, décadas atrás, se designava como
génio romano.

Nas vésperas da Primeira Guerra Púnica, em 267 a.C; existiam
quatro magistrados júniores, os quaestores classici, sugerindo outras
tantas zonas marítimas c sectores de mobilização, destacados em Óstia,
Cales (Calvi), na Campânia, e Ariminium (Rimini), no Adriático. Não
se conhece ainda qual a sede do quarto questor, mas considerando a
cronologia e a distribuição dos restantes não nos parece difícil situá-la
algures no extremo meridional da Itália, talvez mesmo em Tarento.
Perante tais indícios de um continuado esforço tendente a estruturar e
manter forças navais capazes de garantir o poder naval necessário ao
exercício das políticas do Estado, resulta impossível defender a tese do
desarmamento naval romano por ocasião do primeiro confronto com
Cartago, o qual, centrando-se na posse de uma ilha e envolvendo a
principal potência marítima no Mediterrâneo Ocidental, não poderia
deixar de ser um conflito marítimo de grande envergadura".

O principal problema que os estrategas romanos tinham que
resolver era o de conseguir condições para desembarcar tropas na
Sicília e garantir as comunicações no Estreito de Messina. Para isso era
necessário uma esquadra importante, para além de numerosos
transportes, apta a contrariar as forças navais cartaginesas, que
contavam com bases na ilha e podiam ser reforçadas rapidamente a
partir de África. De acordo com as fontes, Roma iniciou a guerra, em
2óO a.C, com uma esquadra de 100 quinquerremes, 20 trirremes e 25
navios requisitados aos aliados italiotas. Trata-se de uma força
imponente, ainda que nessa altura inferior aos efectivos cartagineses.

,- Emilio Gabba, La prima guerra punica e gli inizi dell'esp.msionc transmarina, Storia di
Roma. II, I. Turim, 1990. pp.55-67
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As quinqucrrernes, grandes navios de combate, teriam sido construídas
no início da guerra, segundo uma famosa referência do historiador
Políbio, copiando um navio cartaginês encalhado na costa do Lácio ".
Julgamos que esta explicação deve ser entendida como uma belle
histoire, ignorando as semelhanças que existiam entre o material naval
em uso no Mediterrâneo e a necessidade real de que o corpo de
batalha da frota romana correspondesse tipologicamente o mais
possível ao do inimigo (Fig.S).

Fig.5 - Proas de galeras do séeulo III a.c.: Moeda de Roma, estela funerária de
Cartago e moeda púniea de Cádis

É evidente que a rapidez com que os navios foram construídos e
depois repostas as pesadas perdas que a frota romana vai sofrendo ao
longo das hostilidades, devido aos combates e aos naufrágios, só pode
explicar-se através da mobilização de saberes e de meios materiais
amplamente disponíveis na Itália, assim como pelo recurso à
construção em série:". A mesma observação é válida para as
equipagens dos navios, chave do êxito ou fracasso de qualquer frota,
quer através da capacidade de recrutamento, quer da qualidade
marinhe ira dos homens. Mesmo concedendo que tudo isto é pouco
romano, no sentido estrito da palavra, a verdade é que o comando o
era na totalidade. Derrotar a potência naval cartaginesa nestas
circunstâncias confirma uma inteligente e bem preparada utilização do
poder naval romano.

Para muitos historiadores a vitória romana ficou a dever-se à
utilização do corvus, uma espécie de passadiço dotado de um espigão
para o fixar ao navio inimigo, permitindo assim a abordagem e o
combate corpo a corpo, no qual era suposto os legionários embarcados

2' Políbio, I, 20, 7
2" Lívio, H.R., XXVIII, 45; Miehael Pitassi, The Navies of Rome, Woodbridge, 2009, p.53
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levarem a melhor. Nào faltam polémicas em torno do COIVUS,311, cujo
emprego parece ter sido limitado e do qual não existe nenhum
testemunho iconográfico republicano ou imperial. Apesar das
manobras de ataque com o esporão ou destinadas a quebrar os remos
do navio inimigo serem de difícil execução, exigindo tripulações bem
treinadas". a verdade é que o método da abordagem era muito
utilizado. desde logo pelos piratas, a quem não interessava afundar o
navio atacado antes do saque, prevalecendo cm certas marinhas, como
as de Cor into e Siracusa, o que limita o valor da explicação dada para
justificar o ('OI1'lIS, dispositivo que obrigaria a modificar a estrutura dos
navios. a fim de lhes garantir a necessária estabilidade (Fig.6). Não
falamos aqui do problema complexo que é o de transformar
combatentes terrestres em combatentes navais, algo que exige
profunda reflexão, pois não nos parece que embarcar legionários
l'()J1sista na explicação única". Uma análise comparativa das perdas
sofridas no mar pelos Romanos, muito pesadas, e do número de
cidadãos recenseados ao longo do conflito sugere cautela também em
rclaçáo a este problema.

ligo () - Quinqucrrcmc do século III a.c.. navegando ii vela. equipada com o corvus
e ostentando o olho apotropaico

1'()líhiu. I. 22: II. T. Wallinga. lhe Boarding-Bridgc oitlu- RI!IIWIIS. Groningcn, 1956;
L. I'u/nanski. liuon: /1' corvu» de /u tcrrc à lu nicr, Latornus. ~K.~. 1979. pp.652-66I

i\lOITisoll (oales. ppJ5K-J70
, .Jusé Varandas. "/1 vour por cima das ágl/as". As galeras e o domínio do Mediterrâneo
lllligo.;\ Guerra na Antiguidade. II, Lisboa. 200K. pp.177-17K: Valvo, pp.189-190
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Seja como for, os almirantes romanos, improvisados e detentores
de comissões temporárias que poderiam não ser renovadas, venceram
decisivamente as forças navais cartaginesas em batalhas como as de
Milas, Ecnomo e Ilhas Egatas, a última das quais, em 241 a.c., obrigou
Cartago a pedir a paz. Na verdade, o que as fontes históricas nos
transmitem permite verificar que os Romanos se deslocaram quase
sempre sem que as esquadras inimigas conseguissem impedir esses
movimentos, levando mesmo a guerra a solo africano, onde aliás foram
vencidos, acabando por triunfar não em terra, mas sim graças a uma
estratégia naval tenazmente conduzida e que os Cartagineses não
conseguiram neutralizar. Talvez seja este o momento de recordar o
que escreveu Raymond Bloch, historiador pouco condescendente com
a atitude romana em relação ao poder naval, quando comparou a
actuação de Roma e de Cartago: O importante aqui, para além dos
acontecimentos, é ver qual foi o comportamento de Roma e de Cartago
no que respeita à marinha, porque esse comportamento é que traçou os
seus destinos respectivos". Quando a Primeira Guerra Púnica terminou
Roma controlava incontestavelmente o Mediterrâneo a ocidente da
Grécia, assumindo-se como a potência marítima dominante, anexando
ao seu domínio três grandes ilhas, a Sicília, a Sardenha e a Córsega.

Como é sabido, Cartago tentou recuperar das perdas através da
exploração da Hispânia, onde os bárcidas promoveram a recém
fundada Carthago Nova (Cartagena) a capital das suas possessões,
seguramente a contragosto de Cades (Cádis), cidade que controlava o
comércio púnico no Atlântico. O que nos interessa é que quando
Aníbal provoca a Segunda Guerra Púnica, em 218 a.c., o ataque
cartaginês à Itália faz-se por terra, com nenhuma intervenção naval
significativa, ao passo que os Romanos manobraram as suas forças
navais à vontade, talvez até com alguns inconvenientes provocados
pela fraca resposta inimiga. Ao contrário da guerra anterior, esta
caracterizou-se por um predomínio absoluto das operações terrestres,
nas quais, sobretudo na Itália, os Romanos conheceram derrotas
catastróficas, só mitigadas por uma dura disciplina, ardente patriotismo
e medidas de excepção.

A capacidade naval romana não só permitiu o transporte de
tropas para a Hispânia e o seu abastecimento regular, aniquilando o
poderio cartaginês na Península, onde Cádis pactuou com Roma em
206 a.c., tornando-se desde então num seguro bastião do domínio

,; Raymond Bloch, Roma e o seu destino, Lisboa, 1964, pp.55
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romano:". Como a guerra se eternizava na Itália, mais uma vez foi o
recurso inteligente ao poder naval que resolveu a situação,
transferindo as operações para solo africano, o que obrigou Aníbal a
acorrer em socorro de Cartago. A operação de desembarque em África
do grande exército de Cipião só foi possível devido ao domínio
absoluto do mar por parte da frota romana", a qual controlava os
sectores operacionais marítimos desde o início das hostilidades. Desta
forma, uma operação clássica de projecção de forças para o centro do
poder inimigo levou a um confronto decisivo, que teve o seu epílogo
em terra na batalha de Zama, em 202 a.c., ditando a rendição de
Cartago, quase reduzida a um protectorado romano e com uma frota
limitada a dez navios, depois de Cipião ter ordenado a destruição, no
mar, de um avultado número de unidades cartaginesas. Esta questão
levanta um problema que obriga a reflectir seriamente na incapacidade
cartaginesa em utilizar os seus meios navais. Embora a superioridade
numérica da esquadra romana tenha sido permanente durante toda a
guerra, contando sempre com perto de 220 navios de combate,
confirmando a facilidade com que os Romanos podiam substituir as
perdas de forma a manter um efectivo que lhes garantia a
supremacia". Assim, ou os almirantes de Cartago não souberam
utilizar as forças de que dispunham, ou intrigas internas prejudicaram
a operacionalidade da frota, cujas más recordações da guerra anterior
devem ter pesado na hora de decidir a guerra no mar.

É possível que os estrategas cartagineses tivessem desejado
poupar a esquadra a embates que poderiam revelar-se desastrosos,
nomeadamente perante a rapidez com que a frota romana reparava as
perdas sofridas, graças aos meios largamente disponíveis na Itália.
Acresce, a favor desta hipótese, que poderá ter sido invocado pelos que
IÚO eram, em Cartago, favoráveis à aventura italiana de Aníbal, a
dificuldade crescente que a marinha cartaginesa enfrentava sempre
que obrigada a completar os efectivos, desde logo devido à grande
dificuldade em encontrar localmente as quantidades necessárias de
madeira apta para a construção naval. Compreende-se desta forma
uma possível preocupação em poupar os navios que viriam, afinal, a ser
queimados em massa ao largo de Cartago por ordem de Cipião,
terminada a guerra. Não é esta uma situação desconhecida na história
marítima. A frota alemã, depois da vitória táctica obtida na Jutlândia,

" J, F. Rodríguez Ncila. Fl municipio romano de Gades, Cádis, 1980, pp.28-43
" Morrison !Coares, pp.65-68
;r, Bloch. p.56; Russel Meiggs, Trees and Timber in lhe Ancient Mediterrancan, Oxford,
191'\2. p.117
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em 1916, não procurou explorar o êxito obtido, confinando-se às suas
bases onde as tripulações sofreram os perniciosos efeitos da inacção e
dos agitadores, até à revolta em 1918. Finalmente, esta bela frota
acabou por mergulhar, invencível na sua inutilidade, nas águas do
internamento em Scapa Flow, um ano depois". Uma triste história que
não deixa de sugerir uma situação não muito diferente da sucedida no
final da Segunda Guerra Púnica.

É possível que os dirigentes cartagineses se tenham iludido
quanto às intenções romanas a propósito do futuro de Cartago. O que
se passara na Itália durante a campanha de Aníbal e a constatação,
após a vitória em Zama, de que o domínio do Mediterrâneo se abria
definitivamente a Roma, determinou uma especial dureza nos acordos
da paz concedida ao empório norte-africano, os quais pareciam excluir
qualquer hipótese de recuperação do poderio cartaginês, ainda que a
capacidade de reconstituir o poder naval, a crer no arsenal de Cartago
descrito por Apiano e que teria alarmado, numa visita de inspecção,
Catâo, o Antigo", fosse uma possibilidade a considerar. Depois da
vitória na Segunda Guerra Púnica, Roma sentiu-se suficientemente
forte para destruir os navios capturados, mesmo na perspectiva de
embates, que não tardaram, com as potências helenísticas, quase todas
dotadas de marinhas poderosas, as quais, todavia, não vão conseguir
impedir o movimento de tropas e o fluxo dos abastecimentos.

Em 146 a.c., ano da destruição de Cartago, no final da Terceira
Guerra Púnica, e da cidade de Corinto, grande centro económico e
político grego, os Romanos têm o caminho aberto para dominar o
Mediterrâneo Oriental. A República Romana é, definitivamente, uma
república imperial, o que implica especial atenção aos problemas do
poder naval, suporte das operações em terra e da segurança da
navegação, sem esquecer o permanente problema do abastecimento de
produtos alimentares a Roma, alargando-se a sua acção
intervencionista a todo o Mediterrâneo, significativamente
denominado Mare Nostrum. A componente marítima deste espaço
imperial implicou uma dinâmica que a hipervalorização dos valores
fundiários entre a classe dirigente romana não limitou, ainda que
originando subtrefúgios diversos e o fortalecimento da classe dos
cavaleiros e libertos, que predominarão largamente nos negócios
marítimos. Se tivessemos dúvidas quanto à importância do mar no

" L. Von Reuter, Scapa Fluw. Tombeau de la Flotte Allcmande (trad. R. Jouan ), Paris,
1929
1< Apiano, Pun., 95-96; H. Hurst, Le port militaire de Carthage, Les Dossiers
d'Archéologie, 183, 1993, pp.42-51
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mundo romano, a reedificação de Corinto e de Cartago, sob a forma
de colónias romanas e novamente grandes centros económicos
marítimos, obrigar-nos-ia a aceitar, só por SI, o valor atribuído às
potencialidades oferecidas pelo domínio do mar, através da
contrapartida do poder naval.

O século que decorreu entre a destruição de Cartago e o
assassinato de César, em 44 a.C, foi fértil em sucessos navais. Embora
a tese do imperialismo defensivo romano, proposta por Momrnscn,
seja hoje muito criticada, a verdade é que a expansão multiplicou os
potenciais conflitos na área mediterrânica, levando Roma a intervir em
sucessivos cenários onde os seus novos interesses se iam estabelecendo.
O choque com os grandes estados helenísticos tornou-se inevitável,
contando os Romanos com aliados locais, como Rodes e Pérgarno, no
embate contra a Macedónia, o Ponto e a Síria"). Ainda que não se
registassem batalhas navais extraordinárias, o poder naval romano
permitiu desenvolver estratégias que levaram inevitavelmente à
derrota destas potências, fortes em terra e no mar e governadas por
reis aguerridos. A supremacia do poder naval romano foi
inequivocamente reconhecida por todos, como se depreende da
declaração de um alto magistrado da Liga Aqueia, pró-romana,
durante a guerra contra Antíoco III: Mare in potestate habent Romani'".
Durante estas prolongadas guerras, por vezes complicadas pela
situaçào política em Roma, as frotas da República contaram
usualmente com os socá navales, ainda que as unidades romanas
tenham sido sempre muito numerosas, não sendo difícil, a não ser em
determinados momentos das lutas civis entre Mário e Sula, já no século
I a.c.. reunir frotas importantes, por vezes procedendo a fabricos em
navios mantidos em reserva, como acontecera, em 172 a.C; durante a
guerra contra Perseu, rei da Macedónia, com um núcleo de 50
unidades".

Embora as quinquerrcrnes continuassem presentes nas frotas
romanas, o que em parte se justificava pela existência de navios de
grande porte nas frotas orientais potencialmente inimigas, começam a
surgir com regularidade nos relatos navais referências a navios
menores, denunciando uma evolução que levará a preferir unidades
mais ligeiras para equipar a marinha romana. Esta preferência, ditada
por motivos práticos e pelos cenários operacionais, reflecte uma certa
desconfiança romana face aos enormes navios em uso nas marinhas

J{ougé. p.117-IIK: Morrison Coates, pp.lJ3-117
u. l.ycophron. Alc\.. 1.2.2lJ-1230
II Morrison Coutes. p.l Ol)
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helenísticas. Quando foi assinada a paz com Filipe V da Macedónia,
em 197 a.c., foi decidido limitar a força macedónica principal a cinco
unidades, mas foi-lhe permitido conservar o super navio real,
considerado, devido às suas dimensões, sem qualquer utilidade
operacional". As grandes galeras helenísticas, que têm ocupado os
arqueólogos navais desde há muito quanto à estrutura do casco e
ordenamento dos remadores", reflectem o gosto pelo espectacular que
marcou a época, pouco servindo nos conflitos, mas proporcionando aos
realizadores de cinema excelentes oportunidades para cenas épicas,
caso do célebre navio que conduziu Cleópatra à entrevista com Marco
António (Fig.7), em Tarso, na Cilícia.

Fig. 7 - Rcconstituiçào cinematográfica de 1934 do interior do famoso navio real de
Cleópatra

As guerras no Oriente e as perturbações económicas e SOClatS
que delas resultaram criaram um enorme problema de pirataria, que se
estendeu até às costas sicilianas e italianas, estimulado durante os
conflitos pelo recurso, por parte dos opositores a Roma, em especial
pelo rei do Ponto, Mitrídates VI, durante as duas violentas guerras em
que procurou coligar vários inimigos da hegemonia romana, a primeira
das quais se iniciou em 88 a.c. com o massacre generalizado dos
comerciantes itálicos instalados cm diversos centros mediterrânicos,
onde haviam ganho progressivamente o controlo das actividades

lê Morrison / Coatcs, pp.90, 109; Casson, pp.97-123
4' Casson, pp.137-140
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comerciais. Como é evidente, os piratas não se preocupavam
particularmente com a escolha das suas vítimas, sobretudo depois que
as guerras terminaram, uma vez mais com a vitória romana, tornando-
se um tlagelo incontrolado. Como durante este período a Itália viveu
também a chamada Guerra Social, que envolveu os Romanos e os seus
aliados itálicos, a falta de meios navais que se verificou em certos
momentos do conflito pode relacionar-se também com alguma
dificuldade em recrutar equipagens entre os SOCÚ navales, em parte,
pelo menos, temporariamente inimigos. O problema não terá durado
muito tempo pois quando Espártaco tentou abandonar a Itália, em 71
a.C. não o pode fazer, mesmo com o apoio de navios piratas da Cilícia,
ficando isolado no Estreito de Messina". Seja como for, a pirataria
obrigou, no quadro na nova ordem mediterrânica estabelecida por
Roma, a intervir em força para salvaguardar a liberdade de navegação
e os bons negócios que a exigiam e, como sempre, o abastecimento da
cidade de Roma.

A propósito da atitude romana em relação ao poder naval, no
período posterior às Guerras Púnicas, o historiador Raymond Bloch
considerou ter havido falta de precaução e desinteresse pela
manutenção de uma frota em permanente estado de prontidão,
considerando mesmo que o Senado esbanjou poderosos meios navais,
destruindo os navios eapturados ou oferecendo-os aos aliados". Não
concordamos com esta opinião, pois, de uma maneira geral, Roma teve
quase sempre capacidade de resposta adequada às ameaças que se
foram desenvolvendo, uma vez que a experiência mostrara que o
sistema de forças mistas criado anteriormente funcionava de forma
conveniente. Não esqueçamos que existiam navios em reserva e que as
dificuldades sentidas no século I a.e. se devem atribuir, em parte, a
questões de política interna, uma das maiores ameaças, em todos
tempos, à manutenção de meios navais operacionais. Não se tratava,
nem assim podia ser, de transformar navios de guerra em navios
comerciais, tanto mais que estes dificilmente poderiam navegar sem
que aqueles garantissem a segurança das rotas marítimas. Devemos
aqui considerar um outro factor, permanente, que é o da economia.
Manter uma grande frota implica pesados encargos financeiros e o
Senado entendia não valer a pena, perante os inimigos previsíveis,
manter uma esquadra de enormes proporções. A destruição ou
cedência de navios capturados é uma prática habitual, quando o

44 V. Diakov, História de Roma, Lisboa, s/d, pp.246-247
.' Bloch. p.64-66
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vencedor sente poder dispensá-los, como aconteceu, por exemplo, com
as unidades capturadas ou rendidas aos Aliados, na Segunda Guerra
Mundial; no caso português recordamos os torpedeiros austríaeos que
nos foram cedidos no final da Primeira Guerra Mundial. Quanto às
perturbações internas, capazes de prejudicar a eficiência de qualquer
poder naval, lembramos as greves que se abateram sobre os estaleiros
franceses em 1939, com graves prejuízos na construção de navios de
combate, como o grande couraçado Richelieu. Devemos, portanto, ter
alguma condescendência para com as dificuldades, talvez menos reais
do que alguns historiadores consideram, sentidas pelos Romanos
quando alargaram a sua acção ao Mediterrâneo Oriental.

Voltando à questão da pirataria, esta sim, bem preocupante,
Roma viu-se obrigada a reorganizar o seu dispositivo naval, até então
centrado no combate de esquadras e em operações logísticas. Os
piratas controlavam praticamente o Mediterrâneo Oriental, a partir de
numerosos portos situados na Cilícia e nas ilhas, como Creta". Os seus
meios eram poderosos, embora de início preferissem navios médios ou
pequenos, que lhes permitiam praticar abrigos costeiros e águas
fluviais, onde podiam passar despercebidos. As equipagens, como é
habitual neste caso, eram variegadas, o que não impedia que actuassem
de forma coordenada, inicialmente ao serviço dos estados inimigos de
Roma, depois de forma livre, embora pretendessem, em certas
ocasiões, representar uma força resistente à expansão romana.

De início os Romanos sentiram dificuldades em enfrentar a
acção dos piratas, numerosos, fugidios e quase sempre bons
marinheiros. Quando atacados em terra retiravam-se para o mar, onde
eram difíceis de perseguir e destruir. As primeiras operações
conduzidas no mar e em terra não obtiveram resultados significativos,
a ponto de forças piratas terem atacado a Sicília e saqueado a Ilha de
Delos, importante centro religioso e comercial. Este último ataque
obrigou os Romanos a uma resposta à altura do desafio, sendo
atribuídos em 67 a.c. plenos poderes para toda a área ameaçada,
incluindo o interior até 70 quilómetros de distância da costa, a Gneu
Pompeio (Fig.S), cuja nomeação não fora, aliás, completamente
constitucional. Como os piratas contavam com bases dispersas,
sobretudo na Ásia Menor, Arquipélago Grego, e llíria, o que lhes
assegurava grande mobilidade e apoio mútuo, Pompeio, a quem o
Senado atribuira uma frota de 500 unidades c avultados efectivos
terrestres, legionários e auxiliares, dividiu o Mediterrâneo em 12 ou 13

:r, P. Brulc. Lu piratcric crctoisc hellénistiqu«, Paris, 197'1',
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sectores operacionais. Cada um deles
contava com uma divisão naval e forças
terrestres, conservando Pompeio uma
massa de manohra de cerca de 60
navios, que lhe permitia intervir onde
fosse necessário".

Fig. ~ - Busto de Pompeio Magno
(Ny Carlsberg Cilvptotek . Copcnhaga)

A operação foi um êxito, o que ohriga, para além da capacidade
de comando de Pompeio, a considerar a existência de um excelente
serviço de informações e de um muito eficaz sistema de comunicações.
De notar ainda, e este pormenor nào é falho de interesse, que a frota
empenhada contra a pirataria incluía 270 navios tipo hirreme,
particularmente rápidos e capazes de navegar em águas pouco
profundas. navios semelhantes a muitos dos que equipavam os piratas,
sohretudo os da costa adriática. Pompeio conseguiu uma vitória
completa contra o reduto principal da pirataria, na Cilícia, onde
capturou 71 navios c se lhe renderam outros 306. No total, além de
eliminados numerosos pequenos estados e os portos que os abrigavam,
foram apreendidos pela frota romana perto de 700 navios, 600 dos
quais, como se proclamava num cartaz na cerimónia de triunfo de
Pompeio. em 61 a.C; com esporões de bronze", ou seja, autênticos
navios de combate. Os resultados ohtidos por Pompeio, justamente
cognominado Magno devido ao êxito da campanha, renderam a Roma
novas províncias, somas importantes, a recuperação de parte dos
saques e a libertação de muitos prisioneiros, votados à escravatura caso
não fossem pagos aos piratas os resgates exigidos. A rapidez com que a
grande operação contra a pirataria se desenrolou, no essencial três
meses", subentende a existência de uma rede logística cm terra, capaz
de garantir os ahastecimentos no mar, aspecto fundamental para
garantir a permanência no alto mar de frotas de galeras, dotadas de

)- Apiano, Mlth .. 96: F. Miltner, Gn. Pompeius Magnus, Pauly-Wissova Realencyclopadic der
Classischcr Altcrtumswisscnschaft, XXX1. 2, Estugarda. 19522• co1.2062-2250
)\ Apiano. Mith .• 116-117
4'1 Rougé, pp.120-121
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equipagens numerosas e de fraca capacidade de transporte de água,
alimentos e munições. O que Roma conseguiu mostra que a pirataria
só pode combater-se eficazmente com forte determinação e meios
adequados, sem excluir acções em terra, confirmando, cremos, uma
grande capacidade romana para as coisas do mar e para o uso do poder
naval ao serviço dos objectivos politicas e económicos do Estado, neste
caso coincidentes com todos os que desejavam a segurança da
navegação e dos litorais mediterrânicos.

Infelizmente o período que se seguiu foi marcado por terríveis
guerras civis, à medida que a República se esboroava sob os golpes da
corrupção e de chefes militares obcecados com o poder pessoal, tanto
como sob as realidades do tempo, pois o Império não se coadunava
com as instituições de uma pequena cidade-estado. Neste mesmo
período, que se arrasta até à vitória definitiva de Octaviano, cm 30
a.C, os embates navais entre as diferentes facções foram numerosos,
obscurecendo, naturalmente, uma circunstância que se desenvolve, a
partir de meados do século I a.C, de forma decisiva: as actividades
navais no Atlântico. É certo que os primeiros contactos romanos com o
Oceano se fizeram antes, talvez logo pelos inícios da Segunda Guerra
Púnica, correspondendo a expedição de Décimo Jónio Bruto, em 137
a.C, à qual estão ligados os portos de Cádis e de Lisboa, à primeira
grande acção com recurso a meios navais na costa atlântica, em grande
parte obtidos em Cádis. Como não havia, inicialmente, frotas inimigas
a enfrentar, as missões eram quase sempre logísticas e de policiamento
da costa, o que permitia obviar às evidentes dificuldades que as galeras
mediterrânicas sentiam nas águas atlânticas, tanto mais que os abrigos
escasseavam na maior parte do litoral a norte do Cabo de São Vicente,
onde se situava o limite ocidental da Europa. No Atlântico dos finais
do I Milénio a.C, nada havia que se pudesse comparar ao mar de
vizinhança e de proximidade que os Romanos conheciam no
Mediterrâneo. Como é lógico, as condições vigentes obrigaram a
considerar alterações no equipamento, levando a adoptar,
rapidamente, pormenores técnicos da construção naval atlântica, onde
ela existia. Dado que os inimigos a defrontar no litoral oceânico não
dispunham de nada parecido com o que os Romanos haviam
defrontado no Mediterrâneo, não existiam razões para a utilização
sistemática de grandes unidades de combate, tanto mais que a pirataria
constituirá, no limite noroeste do Império, uma das ameaças mais
graves à ordem romana, como veremos a seu tempo.

Que o equipamento naval romano mediterrânico não estava
adequado ao cenário atlântico provam-no as campanhas de César na

7(,
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Armórica, a actual Bretanha, e na Inglaterra. Na Arrnórica, a frota de
César defrontou os Veneti, cujos navios de grande porte, movidos à
vela, e habilidade marinheira", levantaram graves dificuldades aos
Romanos. Aqui aconteceu, em 56 a.C; no Golfo de Morbihan, uma
das poucas batalhas navais travadas no Atlântico pela frota romana,
constituída em parte por navios construídos na Gália e por outros
vindos do Mediterrâneo, menores que os do inimigo. Os Romanos só
conseguiram vencer inutilizando-lhes o velame, do que resultou
ficarem imobilizados, pois os cascos, construídos com pranchas de
carvalho fixadas por pregos de ferro, eram imunes aos esporões das
galeras". A frota romana contava com uma centena de navios, metade
da frota que os Veneti alinharam na Baía de Quiberon. Nesta
campanha, marcada pela única batalha naval da Antiguidade em que
uma frota à vela combateu com uma frota de galeras, esteve presente,
como conselheiro de César, uma importante figura de Cádis, Lúcio
Cornélio Balbo, reflectindo o permanente interesse deste grande
centro portuário pelas oportunidades oferecidas pelas regiões
atlânticas", No ano seguinte, César desembarcou na Britânia, para um
grande reconhecimento armado, protegendo os transportes com navios
da frota (classis) e com outros construídos expressamente para a
acção". Em resultado das dificuldades sentidas nessa primeira
incursão, César providenciou a construção de navios de transporte
(\ -ectoriac navigia) especialmente adaptados às condições do Canal da
Mancha, a remos e à vela, permitindo desembarcar directamente nas
praias. Foram estes navios os primeiros LST da história naval. Pouco a
pouco, os Romanos iam avançando na experiência atlântica,
fortemente estimulada pela conquista da Gália e pelas acções na
Britânia.

As guerras civis dos últimos anos da República implicaram
muitas movimentações navais e algumas batalhas, com destaque para
as que envolveram as forças dos filhos de Pompeio Magno, sobretudo
Sexto Pompeio, e as forças navais cesarianas e de Octaviano, antes do
grande embate entre este e Marco António. Depois do assassinato do
ditador, Sexto Pompeio enfrentou, no Mediterrâneo Ocidental, com
grande poderio marítimo, em parte assente nas unidades recebidas do

'<, Guillcrm, pp.4K-Óó. Não concordamos com a influência púnica sobre a construção
naval da Arrnórica, muito diferente da mediterrânica, proposta por Alain Guillcrrn
'I César, Bell.Gall., III, K-15
-; Vasco Mantas, O Atlântico e o Império Romano, Revista Portuguesa de História, 36,
2,2002-2003, pp.454-455. Sobre os Balbos: J. F. Rodríguez NciJa, Confidentes de César.
Los Ralhos de Cádiz, Madrid, 1992
" Morrison / Coares, pp.119-125
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pai, em parte facultado pelas numerosas clientelas familiares, os
membros do Segundo Triunvirato. Estas frotas dos finais da República,
dispersas pelo Mediterrâneo, eram numerosas e contribuirarn
frequentemente para alterar o equilíbrio de forças entre os opositores
e. particularmente. entre os triunviros. O herdeiro de César, o jovem
Octaviano, parecia, inicialmente. mal posicionado para o substituir,

pois dispunha de muito poucos navios,
fraqueza gravíssima num cenário que
implicava a regular deslocação de tropas
por via marítima e a necessidade. para
quem controlasse a Itália, de sustentar
os abastecimentos a Roma, postos em
causa por Pompeio e seus aliados.

Fi~. l) - Busto de Marco Vipsánio Agripa
(Museu do Louvre. Paris)

Octaviano compreendeu de imediato o valor do poder naval no
conflito, nâo arriscando as suas forças antes de constituir uma marinha
operacional. quer do ponto de vista dos efectivos, quer da instrução das
cquipagcns, por vezes ministrada em terra firme quando se tratava do
exercício dos remos. Entendendo-se provisoriamente com Marco
António. através de uma série de negociações difíceis. conseguiu deste
a cedência de 120 navios em troca de algumas legiões, isolando o
terceiro membro do triunvirato, Lépido. Conseguida a formaçáo de
uma esquadra significativa. reforçada ainda pela adesão das ilhas da
Córsega e da Sardenha com os meios navais aí destacadas, Octaviano
passou novamente ú acçào no Estreito de Messina contra Pompeio. O
comando da frota, em 37 a.C; foi confiado a Marco Vipsânio Agripa
(Fig.lJ), um notável chefe naval e excelente estratega.

No ano seguinte, em Nauloco, perto de Messina, a esquadra de
Octaviano quase destruiu completamente a de Sexto Pompeio.
salvando-se apenas 17 navios". Nesta batalha parece ter sido utilizado
pela primeira vez um engenho talvez derivado do ('OI1'lIS, o arpão

<, Rouuc. pp.12'+-126: Monison.Coatcs. pp.15'+-157. Sobre A~ripa: .I. M. Roddaz .
.vlarcu» Agrififi{{. Roma. Il)~.+
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(/lllIJ!ax), eficiente e menos perigoso para o navio atacante, bem como
um avultado número de liburnas, um tipo de navio rápido, com duas
ordens de remos (Fig. IO), copiado dos navios da Dalmácia. Em
Setembro de 200R foi descoberto no mar, perto de Messina, um
esporão de bronze, de pequenas dimensões, que poderá ter pertencido
a uma liburna ".

ht'-.IO - Rcconstituicâo. destituída dos remos. de uma liburna dos inícios do século I

Depois da vitória sobre Pompeio, rapidamente eliminado,
Octaviano excluiu Lépido do Triunvirato, recebendo os meios
militares, nomeadamente os navios, que este possuía em África, o que
lhe deu o domínio de todo o Ocidente. A guerra contra António era
apenas uma questão de tempo. Todos sabiam, perante o sucedido, que
o poder naval decidiria a favor de um ou de outro: ln the next [our
vcars. with Octavian iII Italv and Dalmatia and Antony in Armenia, Syria
anil Grccce, events ~n'r(' leading IIp to the final engagements o{ the civil
II'ars, [ought at sea": As inconsequências da política oriental de
António, sobretudo a sua associação à rainha do Egipto macedónico,
Cleópatra VI L tiveram consequências desastrosas para o general
romano. É certo que esta associação lhe facultou copiosos meios
financeiros e o reforço de uma frota de grandes navios de combate
(Fig. 11). mas as perdas de ordem política foram pesadas e habilmente
aproveitadas por Octaviano, agora senhor de uma eficiente esquadra,

() espmüo foi encontrado por uma banhista perto da praia de Acqualadronc, a
pouca profundidade. e recuperado pelos mergulhadores da Guarda Costeira italiana.
Encontra-se actualmente exposto no Museu de Messina. Sobre as liburnas: Silvio
Pancicra, l.ibuma. Epigr.rphica.l S. 1956, pp.130-15K Morrison / Coares. pp,76, 316-317
'I, Morrison Coares. p.157
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dotada de bom material e excelente moral. António e Cleópatra
reuniram em Éfeso, na Ásia Menor, várias centenas de navios,
deslocando-se a armada para a zona do Golfo de Ambrácia, no
Noroeste da Grécia, em 32 a.c., onde António construiu campos de
inverno, junto a Actium ou Aktion. O período de inactividade que se
seguiu foi bem aproveitado por Octaviano e por Agripa, enquanto que
as tripulações da frota de António, sobretudo os remadores, sofreram
os resultados das doenças e da falta de abastecimentos, gravemente
prejudicados por acção da frota de Agripa. O moral desceu e as
deserções aumentaram na mesma proporção.

Fig. II - Relevo de Palestrina com representação de um grande navio de guerra do
final da República (Museu do Vaticano)

A enorme frota reunida em Éfeso acabou por se reduzir a pouco
mais de 200 navios, 60 dos quais egípcios, queimando-se muitos dos
excedentários, por falta de equipagens e de combatentes. Os navios
eram de maiores dimensões que os da frota de Octaviano, mas esta
contava com excelentes tripulações, aguerridas e motivadas. Como
quase sempre sucedeu com as grandes batalhas da Antiguidade, a de
Áccio travou-se muito perto da costa". A esquadra de Octaviano nem
sequer embarcou as velas, um empecilho em combate, ao contrário do
sucedido com os navios egípcios, o que pressupõe uma segunda
intenção por parte de Cleópatra. As fontes sobre a batalha são
relativamente numerosas, e uma delas encontra-se numa obra de

'7 Morrison Coatcs, 157-165

so
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referência da cultura ocidental, a Eneida de Vergílio, onde a batalha de
Áccio representa o c1imax da história romana". As fontes não são
totalmente coincidentes quanto ao número de navios envolvidos, mas
permitem considerar que Octaviano e Agripa dispunham de uns 400,
incluindo liburnas, e António e Cleópatra uns 200, superiores em
porte, mas com equipagcns incompletas.

Os navios de Octaviano dispuseram-se em ordem de batalha,
bloqueando o acesso ao mar à esquadra inimiga, postada à entrada do
golfo, com os navios egípcios à rectaguarda da formação (Fig.12).

o
Anacforium

1•
MAR JÓNICO Golfo de An IbraCI.:1

o Actium

_ Forças de Marco António
_ Forças de Octaviano

Leukas

Fig.12 - Batalha de Áccio: I - Campo de Octaviano; 2 - Campo de Marco António;
3 - Navios de Cleópatra

Por volta do meio-dia, aproveitando o vento, a ala esquerda da
esquadra de Marco António quebrou a formação e atacou, movimento
acompanhado pelo recuo da ala direita de Octaviano e pelo avanço da
sua ala esquerda, iniciando o envolvimento do inimigo. Apesar da
batalha se encontrar indecisa, observada da costa pelas tropas dos dois
contendores, a decisão resultou da fuga da frota egípcia, obedecendo a
Cleópatra, logo seguida por Marco António. O combate prosseguiu até
ao final da tarde, quando os navios e as tropas em terra se renderam a
Octaviano". Esta fuga de Cleópatra e de Marco António tem sido

Virgílio, Aen, VIII, 671-713; M. H. Rocha Pereira, Estudos de História da Cultura
Clássica, II, Cultura Romana, Lisboa, 20094, pp.301-3U6
," J. M. Carter, The Battle of Actium, Londres, 1970; Morrison / Coates, pp.165-17U
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analisada vezes sem conta. Não vamos fazê-lo aqui, limitando-nos a
reconhecer que a batalha marcou o fim da oposição militar organizada
a Octaviano, que tomará Alexandria no ano seguinte, num simples
passeio militar, anexando o Egipto, último dos grandes reinos nascidos
da divisão do Império de Alexandre e anulando uma dinâmica de
desfecho imprevisível.

Fig. 13 - Vestígios da colocação dos rostra no santuário comemorativo de Actium
(foto de W. Murray)

Dos navios que sobreviveram à batalha, uns foram desarmados
ou enviados para portos como de Forum Iulii (Fréjus tO, uma das bases
navais de Octaviano. Este reconheceu a importância da vitória obtida
cm Áccio, levantando aí um imponente santuário em honra de Marte e
Neptuno, decorado com esporões de bronze seleccionados de forma a
que todos os tipos de navios da esquadra vencida estivessem
representados (Fig.13). Embora os rostra tenham desaparecido há
muito, os encaixes para a sua fixação no muro do santuário permitem
confirmar as diferenças de tamanho daqueles?'. A batalha de Áccio
confirmou a capacidade de comandante naval de Agripa, que vai ser

"" H.-P. Eydoux, Promenades duns la France antique, Paris, 1965, pp. 137-148; M.
Rcddé !J.- C. Golvin, Voyages surta Mediterranée romaine, Arles, 2005, pp.120-121
1;1 William Murray, Le trophé naval de la victoire d'Actium , Les Dossiers de
l'Archéologic, 183, 1993, pp.66-73
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um dos principais colaboradores de Augusto, título que o imperador
recebeu em 27 a.C. na reforma do Estado e na estruturação da nova
ordem imperial. Roma é uma potência hegemónica, a partir de então
sem qualquer poder naval capaz de perturbar o seu domínio do
Mediterrâneo e a sua presença noutros mares.

A nova situação obrigou a reconsiderar a estratégia naval
romana, levando a uma definição precisa das missões a cumprir, que,
em condições normais, excluindo guerras civis, não implicavam grandes
batalhas navais. Na verdade, ao longo dos cinco séculos que durou o
Império, apenas se pode destacar o apoio das frotas italianas ao
imperador Otão, contra Vitélio, no ano dos quatro imperadorcs'", a
hatalha naval de Crisópolis, no Bósforo, em 324, também num cenário
de guerra civil, neste caso entre Constantino e Licínio, a que
poderemos acrescentar a derrota em 467, pelos Vândalos, através de
brulotcs, de uma esquadra combinada dos impérios ocidental e
oriental, ao largo de Cartago. É esta acalmia nas actividades navais que
leva muitos investigadores a desprezarem a importância da marinha
romana imperial. Na verdade, a tranquilidade existente, apenas
quehrada por alguns actos de pirataria, é uma prova da eficiência do
policiamento dos mares e dos meios nele utilizados.

Para garantir o cumprimento de missões que são prioritariamente
de vigilância, transporte e apoio logístico, Augusto decidiu dotar a
marinha romana de navios adequados a esse tipo de missócs,
abandonando-se as grandes unidades, substituídas por outras de menor
porte, confirmando uma evolução iniciada anteriormente. Navios como
as hexeres ou as quinqucrrerncs ocorrem apenas como capitânias das
diferentes frotas ou como unidades de parada. Foi criado um novo
dispositivo naval, adequado à situação, fixando-se as bases principais
em Miseno, precedida por Portus Julius, na Baia de Nápoles", e
Ravcna, no Adriático. Este sistema de forças, que inicialmente contava
também com o porto militar de Forum Iulii, permitia grande
flexibilidade através de destacamentos atribuídos a determinadas
estações navais, permanentes ou temporárias. Garantia-se, assim, uma
eficiente operacionalidade, ampliada com a criação posterior de outras
esquadras e respectivas bases, como a Classis Britannica e a Classis

'Llcito./l/I/ .. II. 12, I: Chcstcr G. Starr, TIlI' Roman Impcrial Navv 31 13.c. -A. D.324,
Ch icago. Il)IJ.F pp.1 S 1-1 S2 ( = Starr, Nu: Y)
., (i. E. Rickman. lhe /1rc!wl'%gy and Historv o] Roman Ports, Thc lntcrnational
Journal of Nautical Archacology, 17, 3, 19~~, p.25~; Starr, Navy, p.11-14
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Germanica, cujas funções se relacionavam com o controlo das águas
em torno da Grâ-Bretanha, Mar do Norte e curso do RenoM.

Fig.14 - Relevo votivo eom indicação da trirreme Radians,
pertencente à Classis Bntannica

(Museu de Boulognc)

As frotas britânica e gerrnaruca tiveram permanente actividade
no apoio às operações desenvolvidas pelos Romanos na região, como
sucedeu durante as importantes campanhas empreendidas na
Germânia antes e depois do desastre militar de Teutoburgo, assim
como, posteriormente, na conquista e consolidação do domínio
romano na Britânia'". Convém sublinhar que foi Roma o primeiro
Estado da Antiguidade a contar com duas fachadas marítimas
significativas, mediterrânica e atlântica, cada uma com características
próprias, reflectidas nas soluções implementadas pelo Império.
Assim, embora recorrendo a modelos experimentados no cenário
mediterrânico logo no início do principado de Augusto, verificam-se
adaptações inspiradas pelas condições locais e missões a desempenhar.
Se a frota germânica contou com grande número de pequenos navios
fluviais, usualmente muito influenciados pelas embarcações fluviais do

ir4 Michcl Rcddé, Mure Nos/rum. I.es injrastructurcs. lc dispositiict l'histoirc de li/ matine
sous i'Empire romain, Roma, IlJ~6, pp.145-3IlJ. Esta obra actualiza em alguns aspectos
o livro clássico de Chester G. Starr, sem o substituir
ir' Starr, Navv ; pp.141-144
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Rcno'", parece não haver dúvidas quanto ao material naval da Classis
Britannica ter incluído liburnas e trirremes (Fig. 14), tal como nas frotas
pretorianas estacionadas na Itália, provavelmente construídas segundo
modelos pré-dcterminados'".

Um levantamento das unidades conhecidas através de fontes
escritas, sobretudo epigráficas, mostra que as trirrcrncs eonstituiam o
tipo de navio predominante nas frotas de Miseno e de Ravcna'",
contando a primeira com cerca de 50. Apesar das dificuldades que o
Atlântico levantava à utilização destes navios, a ponto de Calígula ter
ordenado que a transferência de unidades do Canal da Mancha para o
Mediterrâneo se fizesse através dos rios da Gália e por terra", a rota
atlântica, sobretudo depois do início da conquista da Britânia, ganhou
importância, sobretudo no que respeita ao movimento logístico, pois os
custos de transporte eram muito mais baixos do que os resultantes do
recurso aos rios gauleses711

, circunstância que seguramente interessava
ao poder imperial. A construção de grandes faróis, corno os da
Corunha. Dovcr e Boulogne, reflecte um interesse evidente pelo uso
estratégico da rota atlântica. Para além do Atlântico, os Romanos
controlaram também parte do Mar Vermelho, através de estações
navais estabelecidas cm Berenice e em Myos Hormos, na costa egípcia,
atendendo à importância da navegação comercial entre o Egipto e a
Índia, aproveitando o regime das monções. Tudo isto mostra que o
Império Romano considerava o mar um elemento fundamental para o
exercício da sua hegemonia (Fig. 15). A este propósito escreveu Tácito
o seguinte: As [ronteiras do Império eram no Oceano ou em rios
distantes. Exércitos. provincias, esquadras, todo o sistema estava
interligado 71.

II, V. O. Hockman. Das lagcr Altenburg, die Germanische Floue und die romische
Rhcinschíjfuhn, Kolncr Jarbuch, 31, 1998, pp.317 -350
". Starr, Navv, p.\53
" Caxson, pp.141-\42. 355-357
I," Srarr. Navv, p.152
_"Kcvin Grccne, lhe Archaeology ofthe Roman Economy: Londres, 1986, pp.40-41
-, Tácito, AIIII., L 9
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As esquadras romanas podiam utilizar portos comerciais sem
instalações militares específicas, ainda que alguns deles tenham
recebido melhoramentos de ordem logística ou defensiva quando
receberam regularmente navios de guerra. Assim aconteceu, por
exemplo, em Apolónia, na Líbia, cujo porto interior dispunha de um
abrigo para navios (navalia v. com lO rampas (Fig.16), o que permite
considerar a presença de um destacamento constituído por outras
tantas liburnas da frota de Alexandria!'.

hg. Ih - l'onncnor do porto de Apolonia, com os abrigos (lIum!iu) destinados ÚS

liburnax (rcconstituicào artística de J .-e. Goivin)

o Norte de África contava ainda com outro porto militar, onde
estacionava a frota da Mauritânia, Caesarea (Chcrchel), hoje na
Argélia. cujas Iunçóes eram, sobretudo, de policiamento do sector
meridional do Mediterrâneo Ocidental. À frota de Alexandria, enorme
cidade marítima comercial, cabia em parte, a vigilância da frota
anonár ia que transportava o trigo egípcio para Itália, a primeira a
contar com navios comerciais idênticos, produzidos em série!" assim
COIllO a vigilância no Nilo. O mar foi utilizado não apenas como um
espaço estratégico militar, mas como um valioso meio de coesão,
facilitando contactos e garantindo a circulação de muitos produtos
considerados essenciais, quer para o Estado, quer para a economia
privada, sobre a qual a intervenção daquele só se fez sentir no Baixo

-, (i. B . .lonc-, J. H. Littlc. Coastu! \C1/!CIIlCll/S iII Cvrcnaicu . Journal 01' Rornan Srudics,
Ill. 1'J7 I. pp.7-+-75: Reddé Golvin, p.32. Apolónia poderá ter sido uma das bases da
( Iassi-; nova l.ibvca
•Starr. Nu\Y. pp.lOLJ-120: Cassou. pp.2LJ7-2LJLJ
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Império. Um célebre mosaico existente em Mérida, outrora capital da
Lusitânia, mostra bem esta centralidade do mar na concepção imperial
do mundo roman07-l, entendido como uma imagem do cosmos.

A maior parte das bases permanentes fora da Itália remonta ao
imperador Cláudio, governante que demonstrou evidente interesse
pelos assuntos marítimos, a que talvez não tenha sido alheia a classe
dos libertos, profundamente envolvidos no comércio marítimo. A este
imperador se ficou a dever a construção do grande porto marítimo de
Óstia (Portus A ugustii , junto à foz do Tibre, de primordial importância,
juntamente com o de Puteoli (Pozzuoli), para o abastecimento da
cidade de Roma, aspecto crítico da política de pacificação social
inaugurada por Augusto". O estabelecimento da principal base naval
romana em Miscno, junto a Puteoli, reflecte indiscutivelmente a
importância que a zona do Golfo de Nápoles possuía no âmbito das
actividades marítimas romanas (Fig.i7), constituindo eventualmente
um pólo de concentração dos poderes político (Capri), económico
(Pozzuoli) e naval (Miseno).

Fig. 17 - Imagem do Golfo de Nápoles: 1 - Misenum: 2 - Putcoli: 3 - Caprcae:
4 - Ncapolis; 5 - Mons VeslI\"iw

-" M.-H. Ouct, La mosaiquc cosmologiquc de Mérida. Conimbrigu, IR. 1979. pp.5- 103;
19. 19RO.pp.5-127
-, G. E. Rickrnan, The Com Supply of Ancient Rome, Oxford. 1980; Bondcwijn Sirks,
Food [or Romc. The Legal Structure of the Transportation and Processing ot Supplies [or
thc Imperial Distnbutions in Rome and Constantinople, Amesterdão, 1991
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No Adriático, a base de Ravena, um pouco menos importante e
anterior à de Miscno, mas menos influenciada pela presença próxima
de grandes centros urbanos civis, abrigou uma frota numerosa até
cerca de 330, quando Constantino deslocou para Constantinopla, a
capital do Império, que o Ocidente estabeleceria em Ravena, onde se
conservou uma reduzida força naval. As duas frotas italianas, de que a
de Miscno era a principal", operaram em todo o Mediterrâneo, como
provam os testemunhos epigráficos, e, como dissemos contavam
maioritariamente com liburnas e trirremes (Fig. IS).

Fig. IK - Pormenor da Coluna de Trajam), terminada em 113, com representação de
uma liburna e de uma trirrernc

Havia outras frotas, com missões regionais, contrariamente às
estacionadas na Itália. Já referimos algumas, equipadas
maioritariamente com liburnas, às quais devemos acrescentar as frotas
da Síria, com base principal em Seleucia, na foz do Orontes, do Ponto,
com base em Trapezus (Trebisonda) e depois em Cysicus, no Mar de
Márrnara, e da Mésia, à qual competia a vigilância de parte do curso

", Sturr, ,IVil\Y. pp.13-26. Sobre a interessante estrutura social em Miscno: A. Parma,
Classian, vctcrani c società cittadina a Miscnum, Ostraka, 111,1,1994, pp.43-59
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do Danúbio", Convém ainda referir a Classis Pannontca, baseada em
Taurunum, na zona de confluência do Savc e do Dravc com o Danúbio,
a única de todas as frotas que tinha funções exclusivamente fluviais.
Vegécio, no seu célebre tratado reconhece a importância das missões,
nào apenas de ordem fiscal e policial, exercidas por estas frotas fluviais,
sobretudo nas fronteiras, autêntica Brown-water navy do Império,
escrevendo: Penso que mio vale a pena falar dos barcos de patrulha nos
rios, que selo muitos utilizados, diariamente, nos postos de vigia do
Danúbio. O seu uso [requente resultou num maior conhecimento do que
aquele que os antigos teriam para testemunhar".

Fig. 19 . () forte romano de I'm1111 Adurni (Portchcstcr ). pertencente ao l.i/1I1

Saxonicum,
() castelo no interior foi levantado pelos Normandos

Os imperadores romanos, de uma maneira geral reconheceram
sempre o valor do poder naval e respeitaram a política preventiva
estabelecida por Augusto e ampliada por Cláudio, embora por meados
do século II, talvez em consequência da atitude defensiva e de
contenção militar desenvolvida por Adriano, se tenha verificado

- Starr. Navv, pp. I()6·156: O. Bouncgru M. Zahariadc, Lcs [orces navalcs riu Bus
Dunubc C1 de la Mcr Noite aux F'-Vl" Sedes. Oxford. 1996
-,Vcgécio, Epit.. IV, 46
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enfraquecimento da capacidade naval romana. As graves perturbações
que se verificaram por essa altura no Sul da Península Ibérica, devido a
incursões mouras, poderão reflectir uma situação de menor
preparação. sobretudo no Mediterrâneo Ocidental. A anarquia que
marcou parte do século III não contribuiu, naturalmente, para
melhorar as coisas. Algumas frotas foram estiolando, eventualmente
substituídas por milícias navais, dotadas, como parece, de navios civis
armados, que surgem nas fontes com a designação de Barcarii'".

Fig. ':W- Moeda de Alccto, representado como imperador, figurando uma galera com
características nórdicas

A Classis Britannica, cuja base principal era Gesoriacum
(Boulogne ), na margem francesa do Canal da Mancha, não perdeu
importância, tanto mais que os povos da Germânia rapidamente
desenvolveram capacidades navais, logo anunciadas em 69 por uma
força batava que enfrentou a esquadra romana junto ao RenoxlI

• A
frota possuía diversas bases secundárias, com instalações portuárias
muito sumárias'". Pelos finais do século III foram construídos
numerosos fortes na costa inglesa (Fig.19), destinados
fundamentalmente a apoiar a esquadra e a defender o litoral contra os
ataques Saxões e Francos, o Litus Saxonicum", A frota britânica está

_" Em Arrica e na Britàuia: C/L VIII 2156R; Not . Dig, Occ .. 40. 22. O vocábulo barca.
possivelmente de origem púnica, ocorre numa inscrição luso-romana de Balsa, perto
de Tavira (C/L II 13=/RCP 73)
'" Starr. Navv, pp.144-146
'I ./. Mcrtcns, Oudcnburg. romeinse legerbasis aan de Noordzeckust, Bruxelas,1972
-, Rcddé, p.159; ./. Stcphcn, /71e Roman Fons 01' the Saxon Shore, Londres. 1979; J.
Cottcril. Saxon Raiding and the Role 01'the Late Roman Fons of Britain, Britannia, 24.
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ligada ao único episódio sério de usurpação imperial suportada pelo
poder naval, correspondente ao domínio de Carausio e Alccto na
Britânia e parte da Bélgica (Fig.20), entre 286 e 296. Os testemunhos
que nos ficaram mostram que as frotas empenhadas nesta região
possuíam, por essa época, navios com características mistas,
mediterrânicas e germânicas, incluindo equipagens em parte, pelo
menos, recrutadas entre os Bárbaros. O mesmo sucedeu com a Classis
Germanica, cuja principal base era a cidade de Colónia (Colonia
Agripina), ampliando o recurso a navios de construção mista, sobretudo
as lusoriae utilizadas ao longo do Reno (Fig.2I).

Considerando as características do Império Romano, o recurso
ao recrutamento naval fora da Itália nada tem de extraordinário,
sobretudo no Egeu e no Oriente'". Não podemos esquecer que,

1993,pp.227-239. A hipótese de considerar os fortes como simples feitorias fortificadas
parece-nos pouco credível
1'3 Rougé, pp.138-14ü
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salvaguardando as diferenças culturais entre estas populações, elas se
mostram romanizadas na melhor acepção da palavra, não faltando
testemunhos do orgulho que sentiam por servirem o Império,
reflectindo uma espécie de espírito imperial não isento de
pragmatismo, idêntico ao dos auxiliares das legiões (Fig.22).

fig. 22 - Ara funerário de Montanus, oficial da liburna AI/rala. pertencente à frota de
Ravena (Museu Arqueológico de Classe).

As cartas de marinheiros egípcios recrutados são esclarecedoras,
não se tratando de documentos oficiais, desta dinâmica integradora da
marinha romana e das possihilidades de promoção social que tal
permitia. Num desses papiros um tal Apion, aguardando colocação na
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frota de Miseno, termina a carta endereçada ao pai informando que o
seu novo nome é Antonius Maximus": Novo nome, novo estatuto,
equivalente a progressão na altamente hierarquizada sociedade
romana. Outra questão que tem sido regularmente discutida é a do
recurso a escravos como remadores. Salvo raras ocasiões, e mesmo
assim passaram à condição de libertos, os remadores das armadas
romanas não eram escravos, sendo designados oficialmente como
militares (milites), tal como o restante pessoal naval". Durante a época
imperial, razoavelmente pacífica quando comparada com os séculos
artcriores, a função da marinha não se esgotava nas missôes de
natureza marcadarncntc militar, cabendo-lhe outras, reconhecidas
pelas populações do Império, como a execução de trabalhos
portuários, a luta contra o banditismo no litoral, a transmissão de
notícias, o socorro a náufragos e o auxílio em grandes catástrofes
naturais. como no caso da erupção do Vesúvio, em 79, quando o
almirante da Classis Misenensis, Plínio, o Antigo, morreu ao socorrer os
habitantes das cidades vítimas do vulcão". Entre as missões confiadas
aos marinheiros recordamos também uma muito curiosa, a qual
consistia na manobra do toldo (velum) que protegia do solos
espectadores do Coliseu, para o que existia em Roma um
destacamento permanente da frota de Miseno. Tudo isto contribuía
para uma imagem positiva das forças navais, cujos membros não
cidadãos (peregrini) passaram a receber o direito latino provavelmente
durante o principado de Vespasiano'".

A longa duração do Império e a sua extraordinária expansão
ditaram flutuações estratégicas, sem que o Estado alguma vez tivesse
descurado completamente o valioso instrumento hegemónico que era o
poder naval, respeitando o conhecido aforismo si vis pacem, para
bellum. Quando o poder naval começa a enfraquecer, e com ele as
actividades marítirnas'", estamos perante uma das consequências da
transformação do Império, mais do que do resultado de decisões
políticas. No mundo romano, Oriente e Norte ganham importância
crescente e a própria capital idade afasta-se da cidade eterna. Vegécio,
nos finais do século IV, traça do poder naval romano um quadro que
se inspira quase exclusivamente no passado, já não compreende a

q Micliigcm Papvri. VIII, 4YO; Raymond Chcvallicr, Voyagcs ct dcplaccmcnts duns
I 'Empirc romain. Paris. IY:-I:-I.pp.Y3-Y4
" Ulpiano, DigcSl.J7. 13; Starr, /11m)'. pp.66-74
\I, Robert Éticnnc, A vida quotidiana C/II Pompeia. Lisboa. s/d, pp.2G-42
,- Starr. Navv, pp.:-I:-I-:-IY
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nomenclatura dos vários tipos de navios c faz uma afirmação que as
realidades rapidamente desmentiram: Sobre esta matéria não se pode
dizer muito, jâ que o mar foi há muito pacificado e a guerra contra os
!)()\'OS bárbaros se desenrola exclusivamente em terra'",

Embora a Notitia Dignitaturn, uma espécie de ordem de batalha
das forças romanas no século V, continue a indicar a existência de
forças navais, na verdade estas parecem ausentes do Mediterrâneo,
pelo menos de uma forma efectiva, nos últimos anos do Império. Os
Bárbaros movimentam-se à vontade, sem que a proibição de se lhes
fornecer navios OLlconhecimentos de construção naval mostre alguma
cficicncia'". Num Estado que se defende através de mercenários, mais
ou menos bárbaros, pagos à custa de enormes sacrifícios fiscais, é
natural que o colapso seja apenas uma questão adiada. Em 429, o rei
vândalo Genserico atravessa da Hispânia para África, ocupando os
territórios do Império e tomando Cartago em 439. Numa obra recente,
Brvan Ward-Perkins não hesita em atribuir a catástrofe militar final do
Império do Ocidente à perda das províncias africanas", que eram a
única fonte significativa de rendimentos fiscais depois da invasão goda
da Itália. em 4 lO, pois tal facto impossibilitou o pagamento às tropas",
A perda do Norte de África, dos seus rendimentos fiscais e dos envios
de trigo c de azeite, revelou-se fatal para o Ocidente, por ser incapaz
de controlar o mar, agora dominado pelos Vândalos, que ocupam
também a Sicília, a Sardenha, a Córsega e as Baleares. Para confirmar
os novos tempos, os Vândalos atacam c saqueiam, sem dificuldade, a
cidade de Roma, em 455. Haverá ainda Lima tentativa romana, em 467,
para recuperar a África, terminada em derrota'",

O Império Romano nào podia existir sem poder naval, o que lhe
confere características inquestionáveis de império marítimo.
Recordamos o que Pompeio Magno um dia afirmou, inspirado pelos
exemplos do passado e pelas visões do futuro: Navigare necesse est,

. ~~\'ivcrc non est necesse ..

" Rouuc, [1[1.143-145: K. Randsborg, Thc First Milleniurn A.D. in Europc and lhe
vlcditcnuncan, Cambridge, IlJlJl, p[1.123-126
", Vcgécio. Epit .. IV. 31
'i" (mi. Tlicod .. IX. 40. 24

Bryan Ward-Pcrkins, /1 queda de Roma e o fim da civilização, Lisboa, 2006, pp.61-65
'I' Pitassi. [1.311
,,; Plutarco, Pontp .. SO. 2. Agradecemos cordialmente ao Dr. Luís Madeira a preparação
das figuras deste artigo. As referências a fontes clássicas seguem as normas de L 'Anné!'
Pltilologiquc





OS CAPITÃES DA ÍNDIA EM TERRA E NO MAR NA
VIRAGEM DO SÉCULO XVI PARA O XVII

João Carlos da Silva de Jesus'

o Estado da Índia atingiu a maturidade em termos da sua
estrutura política, administrativa e militar nos finais do século XVI,
principalmente depois das reformas levadas a cabo por D. Sebastião e
D. Filipe I.
A eficácia de todas as instituições criadas e mantidas na Índia ao longo
do tempo depende da qualidade, da quantidade e do zelo dos homens
que as servem e, nesta perspectiva, o mesmo se passa com o dispositivo
militar. tanto terrestre como naval.

A pedra angular do poder português na Índia é os capitães, pois
s;\O eles que executam nos lugares a que estão adstritos, e na medida
das possibilidades pessoais e circunstanciais, as directrizes emanadas
da autoridade política, criando (ou não) as condições para o
estabelecimento de todas as outras estruturas do poder.
Os capitães - a designação frequentemente dada a qualquer pessoa no
exercício de mando militar independentemente do escalão - são
maioritariamente gente oriunda da fidalguia reinai e servem os mais
diversos postos de eomando em terra e no mar ao longo de vários anos,
o que pode configurar uma espécie de carreira cujos objectivos são a
aquisição de honra e riqueza.

No presente estudo apresentam-se resultados prévios dum
trabalho ainda a decorrer - como tal bastante parcelares - onde se
analisam as nomeações régias para o exercício de capitanias em
fortalezas do Estado da Índia nos reinados de D. Filipe I e D. Filipe II
de Portugal.

I A invcstigacào para o presente trabalho decorreu no período em que o A. foi bolseiro
de doutoramento da FeT.
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Por norma era exigido aos candidatos às capitanias das fortalezas
uma experiência de serviço prévio na Índia, serviço esse que teria
necessariamente um carácter militar, já que os postos na administração
também eles eram preferencialmente preenchidos por gente que
servira militarmente.

Das 902 nomeações registadas na Chancelaria Régia para
capitanias de fortalezas entre 27 de Novembro de 1581 e 26 de Março
de 16212 há 492 com a indicação do meio físico onde os nomeados
anteriormente prestaram serviço. A reflexão feita sobre estes dados
ainda não permite determinar com total certeza o meio físico onde
esses homens actuaram, podendo estimar-se com alguma
probabilidade que 46 serviram exclusivamente no mar, 89 unicamente
em terra e que a esmagadora maioria (357) serviu tanto no mar como
em terra'.
O estatuto social dos nomeados para as capitanias da Índia também é
muito homogéneo. As 902 nomeações fazem-lhe 628 referências.

Estatuto Social
Total de referências

estatutárias
628

Casa Real Outros

536
85

92
15

São 39 os diferentes estatutos referidos, mas a esmagadora
maioria são à Casa Real como fidalgos, cavaleiros, escudeiros e moços.
Os detentores de outros estatutos são uma pequena minoria, que
poderá ser ainda mais reduzida se se ponderar o facto dos detentores
desses outros estatutos - nos casos em que são mais elevados ou de
maior destaque - poderem também ter algum dos acima referidos.

" A primeira nomcaçào que ocorre depois do juramento e aclamação de D. Filipe I e a
última feita por D. Filipe II.
, Urna análise mais aturada, compreendendo períodos anteriores e posteriores. poderá
alterar estes dados resultando da afinação ou modificação de critérios que subjazem a
estes ii construção destes dados.
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Alguma historiografia tradicional tem apontado os domínios
ultramarinos como o destino dos filhos segundos e dos ilegítimos, onde
procurariam encontrar os meios de sobrevivência e de obtenção de
reconhecimento que possibilitariam o estabelecimento de casa própria.
Se não h.i nada na documentação compulsada negando essa ideia para
os filhos segundos, jú para os ilegítimos tal não parece ser verdadeiro,
pois St') 2,4(;; dos nomeados são referidos como sendo ilegítimos. Se
bem que estes dados se refiram a um período pós-tridcntino na
sequência do qual os costumes se tornaram mais restritivos, há indícios
deste número pecar por defeito, nomeadamente nomeados sem
referencia it ilegitimidade e que por outras fontes se sabem serem-no.
Deste modo. tudo aponta para que o rácio de ilegítimos seja maior,
mas ainda assim bastante reduzido.

São poucos os titulares de dom nomeados para as capitanias da
índia (menos de I ::FI; ), sendo que nenhum tem à data do provimento
qualquer outro título nobiliárquico. Os detentores da distinção de dom
recebem principalmente. mas não em exclusivo, algumas das principais
capitanias como Chaul, Darnão, Diu, Sofala, Malaca ou Ormuz.

A quase todos estes homens são atrihuídos unicamente o cargo
de capitão. contudo a uma pequena minoria é dada a capitania em
acumulação com outras funções como a de feitor, tanadar ou provedor
dos defuntos. Ideal e legalmente estes cargos não são acumuláveis para
evitar conflitos de interesse e abusos de poder que a falta de separação
de Iunçocx ou de supervisão mútua possibilita. No entanto, nos locais
mais pequenos e de menor rentabilidade essa acumulação é permitida,
favorecendo-se a racionalidade económica em detrimento, por
ventura. da justiça e equidade.

Clpit,-lO

ClpiUIO e feitor

Clpiu-IO e t.madar

Capitão e provedor dos defuntos

Tipo de capitania----------------------~sr
4H

Y 1,Y;;

-------------,-------

27 J.or;;

2 I O.2(/r
--'----- --- .. - ----

Entre I :'lHO e Ih20 dez capitanias atraem :'lW;í das nomeações,
enquanto todas a-, outras - a grande maioria, tanto de maior como de
mc nor dimensão - recebem as restantes 42'; das nomeações.
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Capitania

Mascate
Chaul
Barcelor
Mornbaça e Costa de Melinde
Diu
Damão
Ceilão - Manar
Baçaim
Mangalor
Memorá
Outras

86
63
58
58
54
48
41
41
38
37

378

9,5%
7,W/é
6,4 (/r)

6,4%
6,0%
5,3%
4,Y/é
4,5%
4,2%
4,1%

41,9%

Nos termos do regimento o cxercrcio duma capitania era
limitado a três anos. Deste modo, facilmente se constata que há mais
nomeados do que tempo para se poder exercer. Note-se, a título de
exemplo, que Mascate cm cerca de 40 anos recebe provimentos para,
pelo menos, 258 anos de exercício. Há assim uma lista de espera tão
grande - para todas as capitanias - que a maioria dos nomeados não
tem possibilidade de exercer o cargo, nem por si nem por seus
herdeiros. Também dificilmente se consegue vender um cargo, dado o
tempo que o investidor levaria a recuperar o investimento. Além de
tudo o mais, nove destas nomeações são para exercícios de duração
superior ao regimentalmente estabelecido, indo esse tempo de quatro
a doze anos.

A atribuição duma capitania é um prémio de carreira; é algo com
que o veterano da Índia é recompensado depois de vários anos de
serviço.
No período compreendido neste estudo sabe-se os anos de serviço na
Índia à data da atribuição da capitania a 376 indivíduos. Legalmente
tem de se ter oito anos como tempo mínimo de serviço nos domínios
para se requerer uma capitania. O tempo médio de serviço destes
homens é de treze anos. Há, no entanto, uma minoria de setenta
indivíduos (18,6%) com dezassete ou mais anos de serviço na Índia na
data em que lhes é atribuída uma capitania, havendo mesmo uns
poucos com mais de trinta, e até mesmo quarenta, anos de serviço.
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Anos de serviço N.º de indivíduos
40
37
36
34
33
32
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17

2
1
1
1
1
1
4
I
2
1
5
4
3
5
5
1

10
4
9
9

0,5%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
1,1%
0,3%
0,5%
0,3%
1,3%
1,1 %
0,8%
1,3%
1,3%
0,3%
2,7%
1,1 %
2,4%
2,4%

Como acontece com qualquer norma legal no período, há
excepções àquilo que o normativo obriga, assim há 29 indivíduos
(7, 79() com menos anos de serviço do que o devido para poderem
receber uma nomeação.

Há 45 indivíduos nomeados sem direito a qualquer ordenado,
recebendo somente os designados próis a que tiverem direito. Os
demais não recebem mais do que 600 mil réis anuais para o exercício
das capitanias mais importantes, como Goa, Malaca ou Ormuz, mas o
leque remuneratório começa nos 50 mil réis anuais para as capitanias
menos importantes ou geradoras de menor receita.

Parcos rendimentos para quem serviu largos anos muitas vezes
com sacrifício (quase 2% foi capturado pelos inimigos) e sofreu danos
físicos permanentes: mais dum quarto foi ferido nalgum momento das
acções em que se viu envolvido, sendo que quase 3% do total, e quase
I 1fi( dos feridos, ficou a padecer de lesões permanentes - «ficou
aleijado».
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Dos 902 indivíduos referenciados neste trabalho 691, ou seja
77%, participaram em 113 operações militares diferentes, sendo certo
que muitos deles estiveram envolvidos em mais do que uma operação,
proporcionando-lhes em média uma boa experiência de combate - o
que também é revelador do estado de conflitualidade permanente em
que o Estado da Índia estava inserido e no qual procurava prosperar e
sobreviver.

Campanha

N.ºde
envolvidos que
receberam uma

capitania
Cunhalc - dois ataques (1599-I()OO)

Chaul (1570-1571)
Ceilão - guerras de

Armada do Sul de D. Martim Afonso de Castro (1606)
Sul - Guerras no
Goa - cerco de

Damão
Onor - Tomada de

100r - destruição de
Barcclor - Tomada de

173
llH
59
54
23
16

14
10
9

H

Das 691 referências de homens envolvidos em operações
militares 484 referem-se às mesmas dez e só 207 para as restantes 103
operações, o que dá, para estas últimas, uma média de dois homens
por operação com direito a recompensa com a capitania duma
fortaleza.

A maior parte da actividade militar relevante nos currículos
destes homens é a desenvolvida no mar. Para este facto não será alheia
a disposição das posições portuguesas nas costas do Índico e Extremo-
Oriente e o papel que têm as armadas para a sua exploração e
sustentação.

É no mar que se dão a maioria dos recontros e é também o
serviço nas armadas que geralmente possibilita maiores rendimentos,
pois se os soldos se pagam só nos períodos embarcados, ninguém
enriquece com eles. São as armadas que possibilitam o pequeno trato e
até mesmo o comércio em que estes homens têm de se envolver, nem
que seja como forma de subsistência - pois muito poucos têm rendas
que os sustentem. Outra fonte de reeeita, tanto para o Estado como
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para os seus militares, é o saque das embarcações capturadas. As
armadas destinando-se à protecção da navegação portuguesa não
deixam de ser usadas no corso e na pirataria contra alvos que se
proporcionem e é desta actividade que virá - muito provavelmente - o
maior rendimento dos soldados da Índia.

A capitania de navios, e mais ainda a capitania-mm de armadas,
é o tirocínio ideal para a revelação de um bom capitão de fortaleza;
elas são o ambiente ideal para a aquisição da experiência do mando
muito mais que a capitania de soldados em terra, muito mais sujeitas
ao arbítrio do capitào-rnor de soldados.

No entanto não é só a experiência e a capacidade individual que
conta para o acesso às capitanias, sejam elas quais forem. Neste
período. o estatuto e as redes sociais a que os indivíduos pertencem são
tão ou mais importantes que as aptidões pessoais. A pertença à Casa
Real é condição quase que essencial para o acesso às capitanias da
l ndia. Só raramente dependentes de outras casas ou gente de origem
mais humilde - e esta tem de ter um grande currículo - acede a esses
cargos. o que demonstra claramente ser a Índia um domínio real para
ser distribuído entre os servidores do rei.

O topo de uma carreira, a boa recompensa por muitos anos de
bom serviço. está na atribuição duma capitania de fortaleza. Isto era o
que se pa-.sava nos primeiros anos dos portugueses na Índia e
continuava a ser a doutrina vigente nos finais do século XVI e inícios
do X VII. Contudo a grande quantidade de gente que tinha de ser
satisfeita e a necessidade constante de enviar mais gente para a Índia,
ao mesmo tempo que as finanças reais ficam cada vez mais
depauperadas, obrigam ao aumento do número de provimentos em vez
do pagamento de tcnças que remunerem os bons serviços feitos. Disto
resultam dois efeitos: por um lado reforça-se o efectivo português na
Índia. pois 0-. providos em cargos da Índia tinham de para lá tornar e
servir enquanto não entrassem nos respectivos cargos e ofícios; mas
por outro lado criam-se listas de espera enormes ao ponto de na maior
parte das capitanias os providos não terem qualquer possibilidade de
vir a exercer o cargo, restando-lhes a consolação de poderem testá-lo e,
a dada altura. vendê-lo a quem quisesse esperar por essa oportunidade.
Um outro efeito negativo para o interesse do Estado era que por essa
via as capitanias - e outros cargos - acabavam por ser exercidos por
quem não estava convenientemente habilitado ou não correspondia a
perfil idealizado ao tempo do provimento.
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CAPACIDAD NÁUTICA, POTENCIA EXPANSIVA,
DESARROLLO ECONÓMICO
NÁUTICA INDÍGENA Y NAVEGACIÓN ULTRAMARINA

Mariano Cuesta Domingo
José Luis de Rojas y Gutiérrez de Gandari!la

INTRODUCCIÓN

En todos los análisis que se emprenda sobre el pasado, es
manifiesta la dependencia de las fuentes de información. Esta
obvicdad se convierte cn dura realidad en el caso de la navegación
amerindia y, sin embargo, es preciso valorarlo para buscar analogías o
diferencias respecto a la náutica extra americana coetánea.

En la América prehispánica, el investigador se ha!la supeditado a
los frutos de las cxcavaciones arqueológicas, porque el de sarro !lo de
sistemas de escritura se produjo, exclusivamente, en la Mesoamérica
precolombina. Sin embargo tampoco éstas han legado documento
algum} de tal carácter sobre este tema ya que lo único que han
mostrado hasta ahora es la presencia de mercancías lejos de sus lugares
de producción así como la aparición, esporádica, de objetos que
rcprcsentan algunas embarcaciones simples; sin embargo la mera
presencia de los objetos fuera de su lugar de su origen no revela la
forma en que circularon. En el Viejo Mundo, por el contrario, idiomas
sencillos, con fácil escritura, dieron lugar a sobreabundantes
manuscritos y grabados.

Así pues la invcstigación sobre la náutica indígena se ha!la
supeditada, como casi siempre, a la existencia de textos escritos
dcspués de la !legada de los europeos; de tal modo existen testimonios
que se refiercn a episodios dei contacto y los que narran la vida en la
época de colonización durante la que algunos viejos rasgos
pcrmanecieron vigentes; incluso se dispone de relatos de indígenas
navegantes en la época independiente.

EI tema ticnc sumo interés por cuanto contribuye a explicar la
población de América, la arribada europea ai Nuevo Mundo y el por
qué dei no descubrimiento dei Viejo Mundo por individuos
procedentes de lo que se dio en lIamar Nuevo, Indias y más tarde
América. Un continente, en tanto que ente aislado, carente de medios
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y técnicas que imposibilitaron a sus pobladorcs una aptitud para
alcanzar horizontes geográficos más aliá de los océanos circundantes.
En contrapartida, en la época (siglos XV y XVI) quedarem
pasivamente ai acccso de pobladorcs procedentes de otros tcrritorios,
extremo orientales y extremo occidentales deI Viejo Mundo cuyos
habitantes cstuvicran pertrcchados de una cultura material muy
evolucionada; entre sus elementos culturales se halla una náutica
susccptible de trasladarlos con seguridad, rapidez, cornodidad,
capacidad (arqueo) y facilidad más que suficientes para cruzar esa
paradójica frontera que aparecia permanentemente ante sus ojos.

POBLADORES DE UN NUEVO MUNDO, NAUTAS PRECARIOS

La ocupación deI ecúmene fue facilitada por la cvolución del
género humano y por los condicionarnientos dcl rncdio, por cambios
genéticos y adaptaciones y, sobre todo, fuc completada por la dispersión
dei hombre y su llcgada a América. A tal efecto, el nomadismo y la
scdentarización con la domcsticación de plantas y animalcs, los cultivos
básicos y asociados así como cl desarrollo tecnológico, comercio y
transportes, dio lugar a la aparición, primero, y, dcspués a un diálogo
entre agricultores o "civilizados" y pastores o "bárbaros" además de la
coexistencia de pueblos salvajes y primitivos. La población, migraciones,
invasiones e irnpcrios fueron el fruto de la sucesión y sirnultancidad de
grupos humanos de estos niveles, presentando analogias y diferencias con
elementos facilmente perccptiblcs y objeto de algunos entusiastas
trabajos aunque dignos de mcjor causa.

Modificaciones en el clima y, en general, deI ecosistema dieron
lugar a dcsplazamientos en busca de mayor confort, suficiente cxistencia
de agua y sol, abundancia de plantas comestiblcs, presencia de animales
de caza: y, también, cl contacto con otros grupos humanos que darían
lugar a la lucha por la supervivcncia y, poco dcspués, también por la
supremacia, aI control o dominio de territorios acogedores. Tampoco
faltaria algún êxodo colectivo bajo la figura de migraciones ccm todo su
bagaje o traslado a ticrras libres ampliando sus horizontes geográficos y
produciéndosc intercsantcs fenómenos de rcadaptación, de
incorporación de nuevas técnicas y de invención de otras.

Las sociedades establecidas aumentaron su espacio fronterizo
mediante conquistas, tomaron posesión, irnpusicron una toponimia y
ocuparon el espacio y, a vcces, cuando se mostraban como hordas
vagabundas, daban lugar a la expulsión cu ando no a al exterminio de los
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antiguos ocupantes; si lo hacían como o ccm ejército el resultado era una
invasión: cuando lo ejecutaba un grupo armado con una adrninistración
se trataba de una colonización. Para ello se bastaron los propios pueblos
aborígenes cn su intcrrclación con los más próximos antes de recibir a
otros contingentes humanos.

Si se fija la atención en lo que anticipadamcntc denominamos
América. esta sistemática tuvo su evolución en un ticrnpo relativamente
breve, Los primeros descubridores de aquel territorio macro continental
fucron las poblaciones aborígenes. Calcular el grado de dcnsidad
poblacional indígena, que no originaria, dei Nuevo Mundo ha dado lugar
a cálculos minuciosos y detallados, con metodologias incornparables, que
han llegado a conc1usiones dispares; baste recordar que las estimaciones
mayorcs en número llegan a multiplicar por veinte los cálculos de menor
cuantía. La rcalización de cómputos se complicaron considerablemente
cuando se estiman poblaciones a partir de la cncrucíjada americana de
1492: el rnestizaje irrumpió como un fenómeno de importancia cultural y
demográfica; finalmente, la incorporación masiva de otra]s] etnia[s] de
origcn africano incrementaron la cornplejidad dei problema
ostcnsiblcmcnte.

Y cs que las Indias durante los últimos rnilenios, insistimos, se
configura de forma insular, separada por las dos mayorcs masas
oceânicas y aproxirnándose en los extremos scptcntrionales ai Viejo
Mundo por sendos "pasillos"; menos largo y más accesible el oriental I,

más profundo e imposiblc para viandantes el occidental '. Porque
aunque desde hace siglos se viene especulando sobre cl origen de los
primeros habitantes de América, cuándo arribaron, cómo pudieron
Ilegal', por donde pasaron, qué los movió a movilizarse en aquella
dirccción o cs que surgicron en aquel continente, cuántos poblaban
aquclla macro isla en 1492 y tantas otras cuestiones, la prcgunta queda
cn cl airc rctóricamente. En este momento la pregunta pertinente es
de donde procedía la población aborigcn de las Indias Occidentales
antes de la arribada de los primeros europeos y, posteriormente, de los
dcmás procedentes ele otros lugares; cn todo caso fueron originarios
dei Viejo Mundo. inmigrantes sobre cl Nucvo.

Marginada con prontituel una cfímcra teoria, rioplatense, sobre
un origcn autóctone, quedó sancionado el origen alóctono de la
población amencana. En consccucncia, con una perspectiva
cartográfica -y otras- América pucdc ser observada como un objeto

I Dohlc: península de Kamchatka y de Alaska a través de las islas Aleutianas. Adernás
dei menos verosímil desde la península de Chukotka a la de Seward.
~ Península Escandinava-Islandia-Groenlandia-pcnínsula de Labrador.
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aislado cuya comunicación con los demás podía producirse, solamente,
por mar; o, en condiciones especiales, singularmente, por tierra. Estas
últimas condiciones se dieron oportunamente; como es sabido, un
cambio climático cíclico hizo que la bajada de las temperaturas
originara la congelación de enormes cantidades de agua marítima
haciendo que el descenso dei nivel de los mares permitiera aflorar un
pasillo, un istmo de unión entre el NE de Asia y el NO de América.
Por allí se filtraron en el Nuevo Mundo los primeros pobladores en dos
aportaciones sucesivas, separadas por miles de anos. Posteriormente,
inundado el pasillo y de nuevo aislado el inmenso territorio, estos
primeros descubridores de América se extendieron sobre su superficie
explorando el continente, adaptándose a él, aclimatándose,
multiplicándose y diversificándose, tanto en lo étnico como en lo
cultural.

Llegaron a constituir un mosaico complejo y desigual pero con
respuestas análogas ante medios parecidos; así ante la existencia de
agua fluvial, lacustre o marítima aprendieron a construir artefactos
para superar los obstáculos (com unicación) o para explotar los
recursos (pesca, comercio, etc.). EI hecho constituye un universal en la
Humanidad. La construcción de embarcaciones y su manejo alcanzó en
todos los pueblos el nivel de suficiencia para su modus vivendi, para sus
propias necesidades; en algunas sociedades se avanzó hasta desarrollar
una técnica que además de la supervivencia y la convivencia pudiera
proporcionar, a los más ambiciosos, la supremacía sobre otros pueblos
próximos o más distantes; con ellos podían entrar en conflicto
conforme a las armas puestas en juego, según el número de miembros
de cada grupo, en relación con las respectivos estrategia, logística y
táctica, pero siempre en función de la capacidad náutica.
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Rccrcación de la náutica indígena (De Bry)

NÁUTICA INDÍGENA VERSUS NAVEGACIÓN OCEÁNICA

Así pues, descubierta América por sus primeros y foráneos
pobladorcs, los posteriores contactos fueron a través dei mar. Unos
contactos que pudieron ser episódicos aunque nunca inocuos; que
pudicron alterar en algún modo la sociedad de recepción y hasta quedar
incorporados a alguna leyenda c incluso alcanzar la categoría de mito
(hasta Quetzalcoatl puede quedar incluido en esta categoiría); o
pudieron pasar sin pena ni gloria o, como tantos otros, perderse en la
mar: en todo caso fue improbable el retorno a sus puntos de origen. Su
trasccndcncia no es fácil de determinar e imposible de valorar si no es
cjcrcicndo una especulación compleja y de fiabilidad dudosa.

Un avance técnico considerable vino dado por la acción de
"Dcscubrimicnto", cuya principal nota es, precisamente, el retorno a la
base de partida, originando un impacto importante en la sociedad
receptora y en la emisora. Un progreso indudablemente debido al
dcsarrollo técnico que permita una capacidad náutica de a1canzar un
território y volver a la base, una pericia en los tripulantes para
cnfrentarsc a la travesía y, sobre todo, a la navegación de regreso y,
también, una intrepidez de los hombres, imprescindible para enfrentarse
a las procelosas aguas "por mares nunca de outro lenho arados".

Sin embargo hay que aceptar que la navegación e!emental es
consustancial con el hombre ubicado en un entorno acuático, la
propiamcnte dicha (la marítima, tanto más la oceánica) ha constituido
uno de los complejos culturales más importantes de la Historia. La
náutica con sus materias afines es la protagonista en el proceso de
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descubrimientos geográficos y contactos culturales. O existía una
potencia náutica o - mar por medio - no podía haber un protagonismo
activo en los descubrimientos, exploración y colonización, ni en el
comercio ni en el traslado de población. Tal proceso universal hizo que
esta técnica alcanzara la categoría y fuera sinónimo de progreso, siernprc
y especialmente entre los siglos XIV y XVIII Y aún posteriores.

En cuanto a la náutica indígena americana se hallan relatos
hispánicos desde los primeros contactos; destacan dos escuetos de
referencia marítima, uno en la costa de Yucatán y otro en la de
Túmbcz. Alguno más, terrestre, entre los que podemos encontrar los
caballitos de totora que se utilizaban en cl lago Titicaca y en la costa
peruana, fundamentalmente para pescar y la continuidad deI uso de las
balsas. Por otra parte tenemos la evidencia de la masiva utilización de
canoas cn los lagos de la cuenca de México, en torno a la ciudad de
Tcnochtitlan abastcciendo a la capital azteca desde su Iundación y,
posteriormente. durante la etapa hispana. Un caso distinto seria el
hallado entre los relatos de las navegaciones de los indígenas de la
Tierra de Fucgo y de las canoas de los indios deI noroeste de América
dei Norte.

Pcro tanto las canoas mcsoamericanas como las embarcaciones
andinas carccían de condiciones, y tampoco se encontraban en los
lugares pertinentes, cn el caso de los lagos, para posibilitar una
cxpansión política y cultural a través de las aguas marinas. La
navegación oceânica es harina de otro costal, supeditada ai impulso de
los vicntos y condicionada por la acción de corricntcs.

Náutic.. cn Tcnochtitlan (dctalle elells/urio ele Santa Cruz. BN ele Espana )
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De las otras regiones americanas de las que se han obtenido
tcstirnonios muy recientes, estos indicios solamentc garantizan la
antigüedad de las navcgaciones. Así ocurrc cn el extremo meridional
de América, donde los indígenas navegaban en canoas hechas de pieI a
través de traicioncras corrientes en la Tierra de Fuego por cjernplo, y
cn la costa Noroeste de Nortcarnérica, donde diferentes grupos fueron
capaccs de construir grandes canoas eon las que se adentraban cn el
oceano para pescar. También en los grandes ríos como el Orinoco y el
Amazonas los indígenas fueron capaces de navegar en canoas
fabricadas vaciando troncos de árbolcs, Y no debemos olvidar las
Antillas, de uno de cuyos lcnguajes, el caribe, procede la paI abra
"canoa" que ha quedado incorporado ai patrimonio universal. Pero
vcarnos algún tcstirnonio histórico.

Fábrica de una canoa por vaciado mediante agua calicntc, fuego

y utcnsilios líticos (De Bry)
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Colón en la Península yucateca

EI caso de comercio prehispánico más impresionante es el que
presenciaron Colón y su tripulación durante su cuarto viaje, cu ando se
toparon por casualidad con una gran canoa mercante cerca de las Bay
Island. La mayoría de la información que tenemos sobre ese encuentro,
cn diversos cronistas, se refiere a los productos con los que
comerciaban. Herrera describe el encuentro:

En habiendo salido a ti erra don Bartolomé Colón, I1egó una
canoa de indios tan grande como una galera y de ocho pies
de ancho; iba cargada de mercaderías de hacia Poniente, y
debía de ser de tierra de Yucatán, porque no está de allí
sino de treinta Ieguas o poco más; traía en medio de la
canoa un toldo de esteras de palma, que en la Nueva
Espana I1aman petates; iban dentro de él las mujeres, hijos,
hacienda y mercaderías sin que agua de la mar ni deI cielo
las pudiese mojar.
Eran las mercaderías muchas mantas de algodón muy
pintadas y de diversas colores y labores, y camisetas sin
mangas y sin cueIlos, cortas hasta la rodiIla y aún menos
también, pintadas y labradas, y almaizares que en Nueva
Espana I1aman mastil, con que los hombres cubren sus
partes secretas, también pintados y labrados; muchas
espadas de madera con un canal en los filos, y aIlí pegadas
con fortísimo betún y hilo ciertas navajas de pedernal,
hachuelas de cobre para cortar lena, cascabeles y patenas,
crisoles para fundir el cobre, almendras que I1aman cacao,
que en Nueva Espana tienen por moneda; su bastimento era
de pan de maíz y raíces, que en Nueva Espana I1aman
caomites, y en las islas axis y batatas, y el vino era deI mismo
maíz, que parecía cerveza. Iban en la canoa veinticinco
hombres que no se osaron defender ni huir viendo las
barcas de los cristianos'.

Sobre las rutas y las condiciones de navegacion, casi todo es
especulación. Thompson afirma que el comercio se producía entre eI
puerto de Xicalango, en el actual estado mexicano de Tabasco, y

; HERRERA Y TORDESILLAS, Antonio de: Historia General de los hechos de los
castellanos en las Is/as i Tierra Firme dei Mar Océano. Ed. de M. Cu esta Domingo, 4
vols. Universidad Complutense. Madrid 1991: 1,428.
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recorria la costa hasta la actual Costa Rica aunque aventura que podía
llegar hasta Panamá, para obtener oro '. Otra ruta, también de
cabotajc, iría dei istmo de Tehuantepec hasta el Soconusco, y quizás
hasta Guatemala, como apunta el mismo autor. Y es que el comercio
intra americano seria de cabotaje, con muchos puertos intcrrnedios en
cl recorrido, hasta el punto de que Thompson !lega a !lamar a los
mayas putunes, protagonistas, "los fenicios de América" "; nos parece
hiperbólico, aunque si se refiere a que eran los más activos
comerciantes marítimos dei Nuevo Mundo, tal vez tuviera razón,
aunque tarnbién cs cierto que, hahlando de los mayas, Eric Thompson
no era precisamente imparcial. Y lo mismo podríamos dccir de quienes
rcivindican protagonista náutico extraordinario para otras culturas
ameríndias .

• ' ~1
r : .•, .. .

..".\
I

Náutica maya (Templo de los Gucrreros de Chichén Itzá)

Las noticias sobre las embarcaciones que recogen los
investigadores modernos son aún más escuetas y proceden
directamente de las fuentes antiguas: La canoa, tan larga como una
galera, de dos metros y media de ancho y con una tolda en el media,
llcvaba más de veinticinco hombres, así como mujeres y nifios, Una
rcprcsentación de estas embarcaciones, aunque no está claro si se trata

, THOMPSON, J. Eric. S: Historia y religion de los mayas. Siglo XXI, México 1975, 164.
< TIIOMPSON: Historia y religion, 164.
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de las que se dcdicaban aI tráfico marítimo, aparecía cn un mural dei
Templo de los Guerreros de Chichén Itzá; hoy está perdido. En la
pintura se reprcsentaba una batalla que se desarrallaba parcialmente
en el agua". Viendo la imagen no se percibe cn realidad signos de
batalla, sino la vida de un pueblo a orillas del agua por más que las
canoas parecían transportar guerreros.

La balsa de Túmbez

Un dia, cn alta mar, los marinas divisaron en el océano Pacífico
incaico, para gran sorpresa suya, una gran vela latina que prirncro
tomaron por la de una carabela. En realidad, se trataba de una balsa de
gran tarnario bien habilitada, con un pequeno toldo, un timón y una
tripulación de diez índios. Los cspanoles apresaron la embarcación y
quedaron maravillados aI descubrir, y en gran cantidad, un verdadera
cargamento de productos muy diversos: objetos y adornos de oro, de
plata, mantas, rapa de de lana y de algodón, delicadamente trabajada,
collares de perlas realzados de esmeraldas y de piedras finas, una
especie de balanza para pesar oro y muchas conchas rojas".

'-,r ..-~
La balsa dei Guayas vista por Jorge Juan (siglo XVIII)

(, WESTHEIM. Paul: ldcasjundamentalcs de! arte prehispánico en México. Ed. Era.
México. 1975. 132.

LAVALLÉ. Bernard: Francisco Pizarro y la conquista dei lmperio Inca. Madrid 2005:72.
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La balsa parece haber tenido una capacidad de treinta toncles.
Estaba hccha de gruesos paios de balsa atados con cucrda de cabuya.
Terna una toldilla, también de balsa, donde la tripulación y las
mercancias podían protcgersc de las olas, y cstaba equipada con velas
de algodón. EI surtido de los bienes que transportaba ticnc sus
sorpresas; era inevitable que los europeos citaran cn primer lugar los
objcios de oro y plata. Se trataba de adornos de toda clasc, para el
cabello y los tobillos, pulseras y pendicntes, carnpanillas y chaquira,
cspcjos y recipientes; o como dicen las crónicas, "Traían unas mantas
de lana y algodón y camisas y aljulas y alcáceres y alarernes y otras
muchas ropas todo lo más dello muy labrado de labores muy ricas de
colores de grafia y carmcsy y hazul y harnarillo y de todas otras colores
[ ... 1 e figuras de aves y anyrnales y pescados y arboledas y trayan unos
pesos chiquitos [... 1 como hechura de romana [... ] Todo esto trayan
para rcscatar por unas conchas de pescado de que cllos hazcn quentas
coloradas como condes y blancas que trayan casy el navio cargado
dcllas' y, a guisa de cornparación el tcstimonio de Hcrrcra: "Pasó
dcscubricndo hasta Coaquc, y caminando por la derrota dei Poniente,
rcconoció por alta mar una vela latina de tan gran bulto que lc pareció
carabcla, cosa que tuvicron por muy cxtrana. y ai fin hallaron que era
balsa. y la tomaron, con dos muchachos y trcs mujercs; y de las
prcguntas que lcs hicicron por senas, cntendicron que eran naturalcs
de Túmbcz: mostraron lana hilada y por hilar de sus ovejas, de las
cualcs dccían que había mucho oro y plata'".

La cxpedición era la de Bartolorné Ruiz cn 1526 y el
acontccimicnto animo a Francisco Pizarro a proseguir con sus planes
expansivos. Más adclantc, cuando ya se iniciaban las carripanas, las
balsas apareceu de nuevo. Francisco de Xerez III menciona las de
Túrnbcz, que navegaban por la costa y llcgaban a las islas, ofrecidas por
cl cacique a los cspariolcs. Un matiz poco relevante ai cfecto cs el que
plantca Szaszdi": crcc que Herrera se equivoco y confundió el
encuentro con la balsa procedente de SaJango (1526) con la de Túmbez

S\\I\,\()-XLI{I/: Rclacion cl« !OS primcros dcscubrinucntos. En Raúl Porras
Barreneehea. Ctuulcnu»; de His/()rill de! Perfi. tomo 2. París 1'):17 [1527-21\ l. 65-66.
\11 I{R \. John V: {li onianizucion cconomica dcl Estado IIlUl. Siglo XXI. México 1971\,
I')').
lIIRRIK\: l lixtoria Gcncr«! de los !ICe/lOS, Dccada J. libro 1\. capítulo 1.1.
"IRI/. Francisco de: Vcrdadcn: rclacion de /1I conquista dcl Pcrú. Ld. de Conccpción

Bra\o. Ilistoria Ih. Madrid 191\5: n. 74. 75.
S/.\\/IJI. Adam: "Ln torno a la balsa de Salango (Ecuador) que capturo Bartolorné

Rui/·. ,llll/lIrio de Fsttulu»: Americanos XXXV: 45:1-554. Scvilla !lJ7g.
\')7K: 54())

115



MARIANO CULWA DOMINGO, msi; LUIS DF ROlAS Y GUTlF:RRFZ DF GANDARILLA

(1528), una opinión que es compartida por Alcina, Alonso, Bouchard y
Guinca".

Espinoza!' examiná los datos existentes sobre la balsa, su
contenido y sus tripulantes y postula que procedía de Chimú y deI
Imperio Inca. Entre los argumentos está el conocimiento deI quechua,
aunque acepta que los marineros podían ser políglotas. Finalmente
propone que la tripulación podía componerse de tumbesinos,
huancavilcas, paches y guayacondos. Por su parte, la isla de la Plata
que aparece siempre asociada a este episodio sería una especie de
"puerto de intercambio" aI que, según Espinoza, incluso podían Ilegar
embarcaciones de Mesoamérica. Es un entusiasmo difícil de compartir
habida cuenta de la técnica náutica.

No es fácil encontrar en la bibliografía noticias sobre la
existencia de la navegación y comercio marítimo en la Suramérica
prehispánica; cu ando se halla alguna sueIcn reducirse a imágenes
míticas (arribada de Naymlap) o generalidades, no exentas de cierta
tendenciosidad, y más inforrnación sobre las mercancías que se movían
que sobre la forma en que se realizaba el transporte.

Un ejemplo resulta siempre ilustrativo: La especialización
artesanal había Ilegado a una situación tan importante, que tuvo que
dar como resultado un notable desenvolvimiento deI comercio
marítimo hasta el extremo que, con justicia, hay que considerar a los
habitantes desde Chincha a Paches como las primeras nacionalidades
marítimas de la historia andina por haber creado y controlado un
comercio naviero amplio y fioreciente, conforme expone Espinoza.

Las páginas siguientes las dedica a especular sobre cómo se
producía el comercio, a quien beneficiaba y qué productos involucraba,
apareciendo de nuevo la alusión a los fenicios, "con la diferencia de
que los chinchanos no se dedicaban a la piratería como aquellos", en
palabras deI propio Espinoza. Sobre las formas y capacidades de las
balsas apenas se dice algo: "Las balsas o barcas chinchanas y
tumbesinas, impulsadas con remos y belas [sic] triangulares, en gran
número surcaban los mares de Chincha a Paches y a veces hasta
Panamá y Nicaragua Ilevando y trayendo riquezas y elementos de

I, ALClNA. José; Alicia ALONSO; Jean-François BOUCHARD y Mercedes GUINEA:
"Navcgación precolombina: el caso deI litoral pacífico eeuatorial: evidencias c
hipótcsis". Revista Espanola de Antropologia Americana XVII: 35-73. pg. 4lJ. Madrid
IlJ~7.
11 ESPINOZA. Waldemar: Artesanos, transacciones, monedas y formas de pago en cl
mundo andino. Siglos XV y XVI. Banco Central de Reserva de Perú, Lima 1987. 2
volúmencs. I: 164-171.

I I (j



CAPACJDAD NAUTlCA, POTENCIA EXPANSIVA, DESARROI"LO ECONÓMICO

lujo"!'. Hay que dirigirse a otra parte de la obra de Espinoza para
encontrar material sobre las embarcaciones y algunas ilustraciones, en
cl capítulo sobre los transportes.

\

Rccreación de una balsa

La almadía o balsa de madera no es otra cosa que una serie de
troncos que se amarran uno aI costado de otros. Los hacían cmpleando
desde tres a trece puntales; el deI centro más largo y se iban acortando
conforme se alejaban hacia sus respectivos extremos de babar y
estribar. Pera había otras balsas de madera consistentes por lo común
cn una scrie de cinco a nueve vigas, trabadas entre sí con fibras
vcgetalcs; se las ataba con bejucos o lianas una a continuación de la
otra, en tal forma que el tronco central sobresalía, a modo de proa y
quilla, para cortar el agua. EI número de palas siempre era impar,
habitualmente cinco, siete ... , como recuerda Espinoza: "El deI centro
más largo y grueso como pértiga de carretero donde iba el timonero.
Su hcchura ofrecía, pucs, la figura de una mano tendida, con los dedos
cn escalera a los lados deI cordial. Encima elaborahan un tablado para
no mojarse, tan amplio que podía dar cabida a cincuenta hombres y
trcs caballos".

Un tablado elevado formaba un puente sobre el que se elevaba
una choza con tejado a dos aguas, utilizada para albergar a la
tripulación y la carga que podía cstropcarse con la humedad. A proa se
rcscrvaba un espacio para hacer de cocina. En el centro se lcvantaba
un mástil que soportaba una vela triangular "de amplias medidas".

'" ESPINOZA: Artesanos, transacciones I: 133.
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"Dos series de derivas móviles, insertadas verticalmente en los
intersticios y entre los troncos, en las zonas de popa y de proa, ai
aumentar o disminuir alternativamente el calado, servían tanto de
estabilizadores como de timones direccionales (guara), Poseía
extraordinaria capacidad de flotación, enorme habitabilidad y
seguridad en su puente elevado, gran validez de los aparejos de
propulsión. Permitía la navegación de altura, incluso a nivel
oceánico"l', EI mismo autor afirma que las más grandes podían lIevar
varias toneladas II, de carga y más de 20 pasajeros, aunque pensamos
que en csa cifra se incluía la tripulación. Parece que la navegación se
hacía de forma individual, no agrupadas en t1otas, por lo que la
capacidad total de movimiento marítimo se ve disminuida. La
capacidad de navegación de estas ernbarcaciones fue pu esta a prueba
por Thor Heyerdahl en 1947, eon la balsa Kon- Tiki, en la cu aI cruzó el
océano Pacífico; no deja de ser una proeza y, sin embargo, carece de
valor histórico para nuestro intcrés.

Alcina y otros con buen criterio" limitan la zona en la que se
utilizaban las balsas a los lugares en los que se obtenía la madera del
mismo nornbrc con la que se construían, utilizándose en otras partes
canoas, sobre todo en los ríos, y embarcaciones hechas de totora; ni
que decir tiene que la forma fue aprovechada en otras latitudes y con
maderas menos propieias aunque con la misma utilidad. Acosta brinda
una descripción: "Haccn como unos manojos de juncia o espadarias
secas bien atadas, que aliá lIaman balsas y llévanlas a cuestas hasta el
mar, donde arrojándolas con presteza, suben en ellas, y así caballcros
entran en mar adentro, y bogando con unos canaletes de un lado y de
otro se van una y dos leguas en alta mar a pescar .. , En lIegando a
tierra saem su barco a cuestas y luego le deshacen y tienden por
aquella playa las espadafias para que se enjuaguen y sequen","I~,

I' ESPINOZA: Artesanos. transacciones II: I (I.
II, Que sugiere una evidente y errónea analogía entre tonelada de la época y dei SMD.
17 ALUNA Y oiros: Navegacion precolombina: 49-50,
I, ACOSTA, José de: Historia Natural y Moral de las Indias. Fondo de Cultura
Económica, México 1962, 117-118,
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Embarcación de totora

Se .iprccian cmb.ncacioncs de la costa norte dei Pcrú rcalzudas por una intcrprctación
drtístil'a \ ritual. sobre sendas ccr.imicas mochic« (Musco de América de Madrid)

OTRAS LATITUDES MÁS PROTAGONISTAS'?

Se ha pensado con frecucncia y se ha exprcsado con reitcración la
posiblc arribada de otros protagonistas, inrnigrantcs, a América cn
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tiempo anterior a 1492. Un origen náutico desde Asia u Oceanía por el
Pacífico y desde Europa y África por el Atlântico es visiblemente
comprensible en una imagen cartográfica global. No han faltado las
hipótesis y hasta alguna tesis por analogía estilística como las
establecidas entre las culturas Jomon (Japón) y Valdivia (Ecuador) tuvo
cierta vigencia. Desde Oceanía a Tierra de Fuego o fachada meridional
sudamericana.

Evidentemente la navegación a remo a las distancias que rnucstran
el océano Pacífico y la mayor parte deI Atlântico no eran posibles;
aunque hubicran sido rerncros olímpicos necesitarían un espacio muy
amplio para el transporte de abastccimientos, especialmente de agua
potablc. EI uso de la vela o el de ambas técnicas simultâneamente (remo
y vela, tanto mejor si poseía balancín) presupone la existencia de vicntos
y corrientes propicias como estudio Max Justo Guedes en el Atlântico;
pero los grandes circuitos de circulación atmosférica e hidrográfica en
superficie cn ambos océanos da escasos motivos para pensar en ello
habida cuenta la demografía y la náutica de los pueblos continentales
ascntados en las costa de Asia y África. Cosa distinta san las de Europa.

,·~hap'.dl.'intUlj,!,aftlf'4zff .
I liu'nto u4.n~Si $lA1rtlfZl'~\)On
I

1,-':. ~ ln l'S~ cs hl'zUl. aQm 2l' Se21amO '1ePada cone2a.ndu ,->~",el~

En un sencillo mapa de la Casa de la Contratación se describe el descubrimiento
parcial de la isla de Guam. Muestra esta embarcación nativa, con timoneI, de "velas de
palma" que penden de una verga, con balancín o "contrapeso dei navío a la parte dei

viemo" que navega o "van, casi siempre, a la volina"
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La septentrional sugerida por su náutica y disposición insular en
dirccción Oeste en la que brillaron de forma particular los denominados
"vikingos" tanto por su náutica como por el alcance de sus navegaciones;
cucstión diferente son las dificultades climáticas, la potencia cultural,
capacidad demográfica y las condiciones ambientales dei eventual
territorio de arribada y de partida así como el impacto en los respectivos
ámbitos. La de la península Ibérica fue asunto mayor; situada en ellugar
oportuno, desarrollada la técnica náutica ai máximo, en la época
pertinente, colocada en las inmediaciones de vientos alisios propicios y
con un apoyo en las islas inmediatas; cruzar el océano se hacía factible.

POR MARES NUNCA DE OUTRO LENHO ARADOS

Logrado el contacto y hallada la ruta de tornaviaje, se desarrolla
una cornunicación marítima más o menos fluida en consonancia con los
hornbres, técnicas y medios empleados; la cornunicación dio lugar al
conocimiento y, de inmediato, se estableeió un deseo de control, que es
lo que marcó el êxito de esa empresa con particulares notas de
aventura, con elementos de epopeya como se perciben en la
documentación, cn las crónicas, en la Historia, en la literatura y en cl
arte. Que irrumpió cn la ética y la autocrítica; que se exacervó en la
crítica interesada, que se hipertrofia en la diatriba anacrónica y en la
extemporánea.

En todo caso es el origen de las colonizacioncs, otra cuestión más
tardía es la colonialización, y por consiguiente se estableció una
relación desigual que -ya se ha mencionado- desde la lucha por la
supervivencia dejó paso ai afán por la supremacía. Inévitablemente se
produjo la secuencia en cl mismo orden: supervivencia (ejemplo Colón
en Jamaica cn el cuarto viaje), supremacía (Vasco de Gama, Hemán
Cortés Francisco Pizarro ... ), colonizaeión (con la contundencia de
alguanas armas sutiles: idioma, derecho, religión, modos de vida ... ).
Desde el punto de vista de los sujetos agentes, fue todo un éxito. Las
rivalidades y tensiones entre Portugal y Espana, a estos efectos, fueron
poco relevantes. Los importante para aquellas potencias náuticas es
que la acción fue un triunfo; y cuando se produce la secuencia
contacto, cornunicación, valoración y control, lo inmediato es la
cxplotación dei éxito. Pero un adquisición que, en el caso de Espana,
aspiraba a una colonización en toda regia.

121



'vf/lRIA NO CUF:S//l DOMINGO, JOSF LUIS DE ROlAS Y GUTlÉRRf2 DL GANIJ/lRILL/l

Diferencias entre la caravana y la navcgación en cuanto a la tucilidad, capucidad.
vclocidad. scguridad y rcntabilidad dei transporte

Un aprovechamiento y usufructo que exigiría la reordenación dcl
tcrritorio, la puesta cn valor según nuevos modos de producción, la
difusión de su propia cultura en cl convencimiento que es lo rnejor, el
dominio de las rutas deI mar y la defensa frente a competidores que,
incxorablcmcnte, surgirán ai olor dei éxito. Todo este proceso
trasccndcrá en la Historia hacia otros conceptos tales como el
colonialismo y la dependencia, cl neocolonialismo y la neodependencia
con tintes distintos. He ahí el origen de lo que denorninábarnos
cxtcrnporáneo y anacrónico, cuando éstos últimos echan la vista atrás
rccrcándosc cn un victimismo interesado y se recrcan viendo las verias
abiertas sin intentar restarias la hemorragia; cn un ejercicio
autocomplaciente de descargar la culpabilidad propia sobre las
espaldas, ajenas y alejadas.

En consecuencia, la capacidad técnica, particularmente de la
náutica, se tradujo en una potencia cultural, en un vigor expansivo y
dio lugar a un éxito económico eurpopeo; se produjeron secuelas que
no fueron dcscadas ni tampoco evitablcs; se originó un proceso de tres
siglos en que la nota fundamental fuc una heterogénea cornplcjidad,
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Las técnicas en cl Viejo Mundo habían avanzado hasta proporcionar
aI hornbrc progresos importantes que multiplicaban su fucrza

LA NÁUTICA PENINSULAR

EI progreso náutico dei Mediterránco y la neccsidad de buscar una
via fucra dc las Columnas de Hércules impulsá a Portugal y Castilla,
posteriormente a otros reinos europeos, a buscar nuevas oportunidades
por el Oeste o por el Este pcro siempre en el Oriente,

Entre la curiosidad y la sorpresa

Tanto más dc la primera cuanto mayor era la dosis de Ia segunda
en un círculo que parecia inconc1uso. La náutica europea de la época,
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brillante, permitía euforias en cl Viejo Mundo, como muestran la
prcgunta retórica de Pedro Mártir de Anglería (1497):"t:Qué cosa te
puedo presentar más exquisita que eI notificarte lo que la Naturaleza tuvo
escondido hasta los tiempos en que nosotros habiamos de nacer?". Era una
época coincidente cn europea con el apogeo de las ciudades, idónea para
manifestaciones de contraste con el desarrollo de mercados y bazares,
donde convivían envidia y suntuosidad, donde coexistían palacios y
corrales de vecinos donde había mansiones con rico mobiliario y casuchas
con carencias clamorosas, en que se simultaneaba vestidos de moda con
andrajos harapientos, donde abundaban los adornos y afcites, todo tipo
de abastecimientos pero también el hambre y la peste. Fue cuando las
cspecias y las drogas se hicieron necesarias y hasta imprcscindibles
convirtiéndose en vector, en un vehículo difusor de rasgos y complejos
culturales así como de otras mercancias de lujo, lucidas por los Rcyes,
cxhibidas con ostentación por la aristocracia y, cómo no, imitado por la
burguesía. Era cuestión de dinero, oro o relumbrón; poderoso caballero.
Y para obtener oro podían ejercerse diversas actividades; alguna de ellas
era tan sencillas como el ejercicio dei comercio, otras tan simples como la
piratería o el bandidaje y, por fin, otras tan complejas como organizar
una guerra.

De tal manera se efectuaron algunas empresas en tierras de
frontera o en el mar (divisoria por excelencia que tiende a unir lo que
contribuye a separar); sobre unos espacios en que se realizaba una
actividad también límite, ai borde de la ley, entre el comercio y la
piratería, donde participaron con entusiasmo aristócratas, comerciantes y
marineros; todos ellos convenientemente estimulados por las coronas. Se
cfectuaron viajes por tierra y mar; se ejerció el comercio y la pesca y esas
fueron las ensefíanzas náuticas; los hombres asentados en los litorales se
familiarizaron con el mar y el océano, esa verdadera frontera ibérica
cuyos archipiélagos inmediatos (Canarias, Azores, Madeira)
constituyeron su particular finis terrae. Portugal, primcro, y después
Castilla cfectuaron descubrimientos geográficos como culminación a
todo un proceso de expansión territorial, de larga duración y amplio
radio. Castilla, finalmente, se halló en las condiciones idóneas para
descubrir un Nuevo Mundo: era el momento oportuno y adecuado,
disponía de las bases pertinentes que se hallaban en la cabeza de la
trayectoria posible, en el momento crítico, con los medios precisos, bajo
la Corona dispuesta e imprescindible y por los tripulantes competentes.
Portugal tenía unos objetivos bien definidos; otras potencias europeas
tenían entonces intereses distintos.
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Castilla y la Espcciería quedarem unidas por un proyecto
dcscubridor y mercantil, el colornbino. EI Descubrimiento de 1492
constituye la acción descubridora y cs cl germen de la actividad
colonizadora que sin dejar de tcncr su carga aventurera presenta
inmcnsas dosis y dotes de pcrdurabilidad. Pero para tamafia empresa era
preciso disponer de armas cscncialcs, Es cierto que se ha hahlado hasta la
sacicdad de las convcncionales, pero la verdadera arma y herramienta deI
dcscubrimicnto y colonización fue la Náutica. Su perfeccionamiento y
domínio era prioritario por cuanto constituía el testimonio y el eje
impulsor de una cultura enormemente rica -ai menos en lo material y
técnico- en comparación con las que entró en contacto cn ultramar sin
rncnoscabo de las excelencias de las culturas aborigenes'".

Lo que "Ia Naturalcza tuvo escondido", América, hizo que, hasta
1492, la Historia universal fuera la deI Viejo Mundo. EI mundo
Mediterrâneo jugó un papel rector en gran parte dei proceso expansivo:".
Un Mediterráneo que en el mediodía de la Edad Media cambió de ritmo
y sentido cn su actividad; de rodeado de naturalezas hostiles y enemigos
crudelísimos pasó a una óptica de "conjunto de maravillas presidido por
la fratcrnidad universal". Mentalmente se estaba en disposición de
ampliar horizontes geográficos, técnicarnente algo dehió mejorar para
que eso pudiera ser factiblc. Tras un cnsayo a fines dcl siglo XIII, en el
XIV las islas Afortunadas se incorporaron para siempre aI mundo
científico europeo: aparecen en la cartograffa, en el derecho
internacional púhlico (consideración papal) y fueron ohjetivo de
numerosas cxpediciones".

Con todas las salvedades, Canarias lIegaron a convertirse en el
escenario para un ensayo general de toda la prohlemática que, siglo y
medio más tarde habría de surgir en América. EI archipiélago canario,
para entonces inició su misión de escala en el proceso de descubrimientos
atlánticos cn la etapa de máxima rivalidad castellano portuguesa y
también de orientación definitiva de sus descuhrimientos geográficos de
ambos puehlos. Es la era de los descubrimientos que fue más -con ser
mucho- que un periodo de arnpliación de horizontes geográficos. Con la
cxploración deI mundo se procedió, involuntaria o intencionalmente,
desde la hetcrogcncidad hacia una razonahle homogeneidad que

,,' ('llSL\ DOMI\lGO. M. (Dir. y cd.): Thc Amcrican Prchisponic legated (2000 h.C-1550).
Epsi Art, Nucva York 1997.
'iI ('[fESTA DOMINGO. M: Rumbo a lo desconocido. Navegantes y descubridorcs. Madrid.
lY92.
" Amplia bibliografia. siguc vigente la obra clásica de PlcREZ EMI3IO, F: Los
dcscubnmicnto» cn c/ Atlântico y la rivalidad castellano portuguesa hasta el tratado de
Tordcsillas. Sevilla 194K
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conducía a unificar ese innumerable archipiélago cultural, que impulsaba
hacia la cohesión de lo plural, que concluía en una verdadera Historia
Universal más aliá de las particulares parcelaciones. Mcrced ai fenómeno
de la intcrcornunicación se rompía el pernicioso aislamiento de algunos
macroespacios terrestres; todos fueron visitados si se hallaban ai alcance
de una nave.

Lo marítimo se hacía sinónimo de descubrimiento, de dominio
técnico, frente a lo continental que sin dejar de sedo parecia equivaler
más a exploración, conquista y dominio político. En el proceso
dcscubridor se cruzan mares nunca anteriormente navegados, se hallan
cspacios antes ignorados, se configura cl contorno completo dei Mundo,
incluído uno Nuevo; se puso, finalmente, en contacto la mayoría de las
culturas merced a la acción de una particularmente activa, la cristiana
intercomunicante; y se desarrollaron los descubrirnicntos (de la geografía
física y humana). Se crcó, en una palabra, una nueva imagen dei Orbe.

En el Nuevo Mundo ninguna cultura presentaba una capacídad
técnica, náutica, capaz de desarrollar rutas comerciales cstables, rápidas,
baratas y cómodas a distancia considerable, a ultramar. Es evidente que
no lo precisaban para su modus vivendi; pcro cs obvio que tal actitud y
eventual falta de aptitud fue clave en un aislamiento continental dentro
de un Orbe pcrrncable e inevitable y permanentemente comunicante.
Puede afirmarse que no existia ningún pueblo amerindio que se hallara
cn disposición de alcanzar espacios poblados, extra continentalcs con
cfecto transculturador alguno para cl eventual grupo receptor y, mucho
menos, rcgresar a sus bases con repercusiones para las gentes que los
hubicra apoyado y enviado. Es más, las etnias habitantes dei Nuevo
Mundo eran pueblos fundamentalmente "continentalcs" de espaldas ai
mar. Es cierto que hay referencias marítimas en leyendas preincaicas,
tampoco cabe duda sobre la existcn en América de puehlos con
interesante actividad tluvial y algunos con una notable acción marinera".
Es incuestionablc la importancia de la balsa, de la canoa caribe y de los
bellísimos barcos de los indios dei "Noroeste". No obstante, es asimismo
manifiesto que alcanzaron longitudes oceânicas de escaso éxito cn el
Pacífico, archipiélago de Colón o islas Galápagos", por cjcmplo, cuando
más se engolfaron cn el mar y vivieran para contarlo. Por otra parte cl

" Vcanse los antiguos trabajos de RIIFY: Man across thc sca: problcms 01'prc-columbian
contacts. Austin IlJ7L BLI\SON (cd.): "Thc sca iII thr prc-cohunbian world". Washington
llJ77: EDWARDS. C.R: Aboriginal wutcrcraiton lhe l'acijic coas! 01' South Atncrica. Los
Angeles 1%3.
" ('ULSTA DOMINCiO. M.- "Las islas Galápagos cn la dinâmica dei oceano Pacífico". RI'1'.
de Historia Naval. IV. 12: 5-36. Madrid IlJK6
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resto de los pucblos situados en las márgenes opu estas a América en los
oceano Atlântico y Pacífico tampoco se hallaban en disposición de
"dcscubrir": sin embargo era un momento en que a pesar de la manifiesta
incapacidad náutica de los pueblos asentados en África cs cuando, de
flicto, se hacía ya inevitablc el hecho colornbino. Otra cosa son las
condicionantes oceânicas y atmosféricas que tuvieron un rol csencial.

En vcrdad, la Geografía jugó un importante papel en los
dcscubrimicntos así como los descubrimientos tuvieron una enorme
rcpcrcusión sobre la Geografía; no podía ser de otro modo. EI ejemplo
más característico es el cartográfico: en la primera fase ha de remontarse
sicmpre a la figura de Ptolorneo, en la segunda el elenco es innumerable
aunque con algunos nombres propios muy destacados, Entre tanto se
IIIUllUU "fdllld:'lllLU LjUC CdJJIUlfCl la IgllurallCJa sonre 10 no arcanzaoo y que
fuc lentamente desvclándose con noticias reales, de viajeros. Como
corolario a lo anteriormente expuesto puede arriesgarse, para 1492, una
contundente afirrnación todo lo polémica que se quiera: cl desarrollo
tecnológico se traducía en una potencia cultural. O lo que es lo mismo, la
potencia cultural sintetizada, acrisolada, en los pueblos dei suroeste
curopeo y manifestada a través de su capacidad náutica los convirtió en
sujetos agentes dei descubrimiento; la insufieiencia náutica indígena
propicio su actitud paciente, receptora, Un esquema (con todas las
dcficicncias que se quicra) podría ilustrarse bajo una espiral con las ideas
de comunicación, conocimicnto y control; capacidad técnica, dominio de!
medio y la [ortaleza o fragilidad en cl contacto cultural; y, finalmente,
como resultante, el aislamiento, dominio y reordenaciôn o colonizacián, si
se quicrc, culminando con la resultante de sumision y servidumbre. Otra
cosa cs las armas propiamentc dichas, los capitales, las cosmografías,
cosmogonías, tcologías, etc, que no son sino parte de las culturas y, su
posterior secuela de neo colonizacion y dependencia",
Vida I' muerte a tres dedos de distancia

No todo fue tan scncillo, tarnbién se manifestaron deficiencias:
"Navegando se cncornicnda ai viento y a las tímidas olas la hacienda y
cosas y se pone la vida a tres o cuatro dedos de la muerte, que cs el
grueso de la tabla dei navio':". Así pues, accptado que el instrumento

, ClISL\ DOMINGO. M. "Ticrra nucva e ciclo nuevo. Navegacióll, geografia y Mundo

Nucvo". BoI. Rcal Sociedad Geográfica, CXXVIII, 13-37. Madrid 1992.
" G;\RcíA DE P;\I.ACIO, D: lnstruccion náutica (edición y cstudio) M. Cu esta Domingo.
Musco Naval. Madrid 1993.5.
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clave fue el barco; obviamente a vela". Era una nave más capaz, más
lenta, menos predecible aunque podía portar algún arma de fuego de
calibre mayor. Surgió un elemento distinto, la carabela - y la nao - (la
galera tenía otras virtudes y deficiencias y el galeón tuvo otras utilidades,
en las "carreras de Indias"). Debía ser un buque de pequeno calado. Un
barco ensayado a lo largo dei siglo XV que a finales de la centuria triunfó
en todas sus posibilidades y en las debidas proporciones. La carabela
tomó la vela redonda, de gran capacidad popa, de energía "renovable", de
fácil manejo; también conservó la vela latina (triangular) susceptible de
aprovechar vientos no propicios y hasta casi contrarios, barlovenenteando
o a la bolina. Dio, pues, lugar a un aparejo mixto; su esquema se basa en
las velas redondas en los paios mayor y trinquete y latina en el de mesana.

He aquí el elemento fundamental en los primeros descubrimientos,
en la Era en que proliferaron, y juntamente con la nao constituyeron la
clave de la gran empresa ultramarina. Su capacidad de carga estaba
destinada a almacenamiento de víveres y pertrechos; los imprescindibles
para repuestos e igualmente necesarios para la supervivencia", también
elementos para un comercio incipiente y elemental en que se desarrolló
toda una picaresca en perjuicio dei aprovisionamiento, en detrimento de
los viajeros. Una de las preocupaciones se hallaba en el tamario de la
nave; optimizar las dimensiones, capacidad, velocidad, scguridad y
defensa fueron dignas de atención constante",

2" La vieja galera dejó su posición predominante a un barco de horda elevada, de casco
vcntrudo, una nave "manca" (no impulsado aremo) sino por la fuerza deI viento sobre un
vela triangular (latina) y cuadrangular ("redonda") colocada sobre una palo central y, en su
caso, alguno otro auxiliar.
27 L()PEZ-Ríos, F: Medicina naval espanola en los grandes dcscubrimientos geográficos,
Barcelona 1992.
2' En tiempos de paz se podia ser más flexible "pueden ir a las dichas Indias todos los
navíos de eualquier porte que sean -dicen las Reales Ordenanzas de 1531- y con las armas
que los maestres quisieren", pero en ticmpo de guerra los navíos debían ser, según las
mismas Ordenanzas, de "más portes o armados". Es una idea frecuentemente reiterada
que, de no cumplirse, lleva consigo la denegación de autorización para viajar a Indias.

12H



(lI'/lCf[)AD NAunCA. POTENCIA I~XPANSIVA,DESARROI"LO ECONÓMICO

La Mincr miscncordiac para personajes y para naves. En la "Virgcn de los marcantes"
de Alejo Fernandez (Alcázar de Sevilla) se haee un pequeno catálogo de

cmbarcacioncs de la época

Guía de pilotos

Con todo lo neccsario y una buena navegación, solamente faltaba
!legar a buen puerto y para cllo hacía falta algo más que orar ante la
imagen de una Virgcn de dcvoción marincra. Hacía falta pericia para
tripular la nave; una cualidad producto de otras de índole personal y de
acurnulación de cxperiencia .. "Yo, el primero que redujo la navegación ...
cscribicndo práctica y teórica de ella, dando regias verdaderas a los
marincros, mostrando camino a los pilotos":", Sin embargo la experiencia
colectiva, proccdía fundamentalmente, de una navegación secular de
cabotajc; era una experiencia sencilla, insuficiente para cruzar cl océano
cn ambas direcciones. Se hacía preciso poseer una peculiar intuición
marinera y el conocimiento de algunas técnicas. Por ello tripulación, cn
las cxpcdiciones dcscubridoras, era un cuerpo social reducido,
incompleto, fuertcmentc jerarquizado con un rol estrictamentc
cstablccido cumplido a rajatabla. EI número de tripulantes debía ser el

'! CORTÉS. Martin: Compendio de la Sphera y dei Arte de Navegar (cd. y estudio de M.
Cucsta Domingo). Instituto de Historia y Cultura Naval. Madrid 1991, III.
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justo, ni más hombres de los necesarios ni menos de los irnprcscindiblcs;
era cuestión de espacio, de sobrecarga, de orden y polida; de
supervivencia. Una estratificación cstablecida a través de oficialcs
(capitán, maestre y piloto), suboficiales (contramaestre con su ayudante),
despensero, alguacil, carpintero, calafate, tonclero, marineros, grumetes,
veedor, cirujano, escribano, lengua, condestable, y quien dirige la
navegación, maneja los instrumentos y cartea: el piloto.

Pero "navegar es conservar el rastro de la nave en medi o deI mar";
no había otras referencias que los cuerpos celestes y, a pesar de su
conocimiento, en tanto que la náutica indígena seguia anelada en técnicas
repetitivas, consuetudinarias. Sus progresos se difundían merced aI
triunfo de la irnprcnta y a la difusión deI dominio de la lectura y escritura.
Es por ello que este cúmulo de experiencia náutica más las idcas
cxprcsadas por cosmógrafos fue dando lugar a pequenos libros
ilustradores intencionadamente redactados, principalmente, para
cxpcrtos y aprendi ccs, aunque también para Rcycs y Príncipes. Así surge,
entre otros, el Breve compendio de Martín Cortés,

AI igual que sucediera con las Sumas de otros autores, constituye
una síntesis realizada sobre un contcnido complejo pero sus ensefianzas
lIegaran a estar aI alcance de muchos lectores más; es un método de
facilitar el estudio de esta temática a la manera que el propio título de la
obra de Martin Cortês indica: "Breve compendio de la sphera y de la Arte
de Navegar, con nucvos instrumentos y rcglas, ejcmplificando con muy
sutiles.

En clltinerario de navegación de Escalante de Mendoza (manuscrito dei MN de
Madrid) se aprecia esta "demostrucion de nao que va navegando contra vicnto y por

punta de bolina". La nave, "San Gravicl". de Vasco de Gama. tarnbién muestra la
razón entre la obra vim y muerta que contrasta sobrcrnanera con la de las naves

indigenas cn América

l'lO
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En cl ltinerario de navegación de Escalante de Mendoza
(manuscrito dei MN de Madrid) se aprecia esta "dcmostración de nao
que va navegando contra viento y por punta de bolina", La nave, "San
Gravicl", de Vasco de Gama, también muestra la razón entre la obra
viva Y muerta que contrasta sobremanera con la de las naves indígenas
en América.

Todo un "Arte" era esta síntesis de técnica y ciencia en que se
com pendia todos los conocimientos teóricos y prácticos realizados por los
cxpcrtos. Un Arte y Ciencia - que de todo tuvo y aún mantiene -
patrimonio de los países más avanzados; como dijera el poeta
nortcamericano R.W,Emerson "Ias naciones más adclantadas son
xicrnprc las más marincras"; para Portugal y Espana de la primera Edad
Moderna el mar fue uno de sus fundamentos.

La navcgación a vela tenía dos elementos que condicionaban su
movimicnto: vclocidad y dirección; el efecto de vientos y corri entes
tuvicron una acción capital (cualquicr contacto precolornbino quedó
minimizado con cxccpción de la población). Los navegantes (XIV)
hubicron de poner en juego toda su capacidad y conocimicntos para
luchar contra los imprevistos (huracanes, por cj.) o con la cornplcjidad de
la dinâmica cn cl Atlántico o Pacífico SUL Y es que no solamcnte tienen
aprovcchamicnto náutico los vientos generales; también los periódicos,
los locales y hasta las brisas. Pero en la náutica y, por ende, de los
dcscubrimicntos era y cs preciso considerar unos elementos capitales:
rumbo, distancia, latitud, longitud, carta náutica y, en lo que todo lo aúna
la teoria y práctica de la navegación.

EI mapa lo dice todo

Su importancia ha sido senalada, su perfeccionamicnto tornó un
ritmo acelerado como consecuencia de los descubrimientos; la imagcn
dei mundo quedo ampliada, sus dimensiones definitivamente
estahlecidas y la pcrfccción cartográfica fue aumentando al ritmo
continuo que marcaban las cxploracioncs. Junto ai cartografiado de
simples líneas litorales ("rasguno" atribuido a Colón sobre la Espafiola)
surgicron los nuevos mapas mundi (Juan de la Cosa, "Cantino" ... );
dcspués se rcprescntaron otros espacios. Por ello, la cartografía fue
mejorando su fidelidad; se pasó de la carta arrumbada a la "carta
cuadrada" con cl crnpleo de los paralelos y meridianos y, como dice
Martin Cortês, sabicndo las alturas de] palo de algunos cabos principales
y pucrtos y ciudades famosas; poniendo todas las costas, puertos, islas,

1)1
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cabos, ciudades, ríos, bajos y otros lugares según -explica García de
Palacio- indican los "padrones" aprobados o por haber el cartógrafo
medido distancias y calculadas las alturas con el astrolabio".

La cartografía principal de los descubrimientos corresponde a la
dcsarrollada durante el reinado de los Reyes Católicos y de Carlos
C I. La primera con los preparativos, realización dei descubrimiento, el
contlicto bilateral con Portugal y la resolución dei compromiso así como
la creación de "un nuevo orden mundial". La segunda, capital en lo
científico-técnico por su madurez, progreso así como avance constante
en el conocimiento y en la calidad. De forma institucional, se menciona
la Casa de la Contratación (Real Cédula, Reyes Católicos, 14, enero,
1503) con un objetivo que su título exhibe pero con otros cometidos
científicos y técnicos de máxima categoria. Sus cargos hicieron decir a
Fernández de Navarrete que era una verdadera Universidad para
promover los adclantamientos de la Marina o, también, una verdadera
escuela politécnica que tanto enserió a Europa (A. von Humboldt). Yes
que una de las resoluciones más inteligentes tomadas por la Casa fue la
confección de un "Padrón Real" o mapa patrórr".

Todo contribuía a la navegación; inicialmente imprecisa. Partía de
un puerto y su destino se hallaba en las costas de un territorio;
posteriormente habrá un puerto de sal ida (Sevilla) y uno de arribada
(Santo Domingo, Cartagena, Veracruz, etc.). En la derrota, singladuras
plenas de acontecimientos y, también, de temible inactividad. Antes de la
partida se aprovisionaba e incorporaban a bordo los instrumentos y
cuanta información (regimientos, tablas, cartas e instrucciones) estuviera

,<, CLJESTADOMINGO, M. Y A. SURROCA (coord. y ed.): Cartografia medieval hispánica.
Imagen de un mundo en construccion. RSG. Y SLNE. Madrid 2009.
" CEREZO MARTÍNEZ, R: La cartografia náutica espanola cn los siglos XIV, XV Y XVI.
CSIC. Madrid 1994; CUESTA DOMINGO, M. Normativa para dcscubrimientos y Ordcnanzas
dei Bosque de Segovia. Colcgio Universitario. Scgovia 1994; CUESTA DOMINGO, M. "La
cartografía arte u oficio. Dcscubrimientos e Imago mundi". El tratado de Tordesillas.
Instituto de Estudios de Iberoamérica y Portugal. Valladolid 1997
""Mandamos (sancionaba Fernando el Católico, 15(8) que se haga un padrón general; y
porque se haga más cicrto, mandamos a nuestro oficiales de la Casa de Contratación de
Scvilla que hagan juntar todos nuestros pilotos, los más hábiles que se hallaren ... se haga
un Padrón General cl cual se Ilama Padrón Real, por el cual todo los pilotos se hayan de
rcgir c gobernar... asimismo mandamos a todos los pilotos de nuestros reinos y senoríos
que, de aqui adelantc, fucren a las tierras de las índias, descubicrtas o por dcscubrir, quc
hallando nucvas tierras ... en viniendo a Castilla vayan a dar su rclación aI dicho nucstro
Piloto Mayor con los oficialcs de la Casa de la Contratación de Sevilla porque todo se
asicnte en el dicho Padrón Real a fin de que los pilotos sean más cautos y cnscfiados en la
navcgación". Es preciso mencionar entre los grandes cartógrafos a Morales, San Martin,
Vcspucio, Garcia de Toreno, Ribero, Santa Cruz, Gutiérrcz (Diego y Sancho) así como a
Jerónimo de Chaves; las cartas de Ribero y el "atlas" e islario de Santa Cruz, etc.
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disponible. Posteriormente se levaba el anela, se elcgía una derrota, se
iba tomando cl "punto de fantasía" y anotando las incidencias de la
navcgación y, si todo iba felizmente (lamcntablemente hubo numerosas
dcsgracias}, se o anclaba en el punto de destino. Ciertamente, "siendo
este camino [en cl mar] tan dificultoso. La mejor cxplicación es.pintado
cu una carta":".

Ignorancia o negligencia

Para los rnarincros cualquier cálculo era una prueba complicada y
hasta insalvablc; su bagaje no sobrepasaba el uso de la brújula y la sonda,
el recue ruo de su experiencia. Aparcció en Sevilla (1519) el primcr
tratado y descripción del Nuevo Mundo, era la Suma de Geographia dei
bachiller Martín Fcrnández de Enciso14• Se iniciaba la etapa más brillante
la de náutica espafiola; la aparición y rcedición de Sumas, Compendios,
Rcgimicntos, Artes y Tratados, sin contar con los "Espejos'' y "Luces" de
navegantes ("Antorcha" cn otro país) fue abundante y su traducción tuvo,
insistimos. interés económico. En general se trataba de pequenas obras
de lectura fácil, asequibles a cualquier curioso pero útiles para los
navegantes. Constituían síntcsis para ilustrar a príncipes y para lectura de
los rcycs pcro también para otras gentes, como demuestra el hecho de
que se publicarem y reprodujeran; un interés propio y foráneo que vino
motivado por la frecuente dcscripción de tierras americanas que tanto
intcresaba a gobiernos y mcrcaderes, Así se explica que una obra tan
modesta como la de Fernandez de Enciso fuera editada en 1519, 1530 Y
1546 (fuc traducida e impresa cn inglês). En 1535 apareció el Tratado de
lu Ls(era y de! ane de marear de Francisco Falero y, después, la notable
obra de Pedro de Medina" su A,1e de Navegar (1545), su Regimiento de
navcgacion (Scvilla 1552 y 15(3), la Suma de cosmographia y su A,1c de
na, 'egm; publicado con profusión por toda Europa (en tres cuartos de
siglo Iuc editado 14 veces en Francia, tres en Italia, tres en Holanda, dos
cn Inglaterra, una en Bélgica; además, Medina ticnc otros escritos como
xu crónica Libro de las Grandezas y cosas memorables de Espana (I 549)lh y
otros.

('ORTLS: Compcndio de la Sphera . LXI v".

" ld. de M. Cucsta Domingo. Musco Naval. Madrid 1<)87.
• ClISL\ l)OVlIVóo. M: La obra cosmográiica y náutica de Pedro de Medina. Ed. de!

Banco Central Hispano. Madrid 1<)<)8;CCFSTA DOMINGO. M: "Inéditos de Náutica".
Com lJS olhos nu céu e us pés na Terra. Academia Portuguesa da História. Lisboa. 2008.
ILn proccso de cdición I.
" Ed. de M". Pilar Cc ESTA DOMINc;o.Pedro de Medina. Libro de grandezas y cosas
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Un elenco historiográfico" en cl que se hallaba toda la navegación
especulativa y práctica, lo empírico, Ias teorías y reflexiones; también sus
percepciones e intuiciones. La seguridad aumentaba ai poder informar a
tantos nuevos pilotos que súbitamente fueron necesarios para Ias
"carreras de las Indias''; también para los competidores que supieron
valorar aquel caudal de saber y traducirlos. Pero como afirmara Martín
Cortés "Pocos o ninguno de los pilotos saben apenas leer y con dificultad
quieren aprender y ser cnseriados':",

A MODO DE CONCLUSIÓN

Como se ha indicado, la capacidad náutica dei mundo cristiano
occidental y particularmente de Portugal y CastilIa, a fines de la Edad
Media se manifestá en una potencia expansiva que los lIevó a descubrir
los litorales e islas de todo lo que fue el océano Atlántico, Índico y
Pacífico así como a entrar en contacto con los pueblos asentados en
aquellas costas.

Por lo que respecta a Nuevo Mundo ese conocimiento les !levó a
una comunicación fluida, a una colonización intensa y a un desarrolIo
económico floreciente cuyas repercusiones en toda Europa fue
clamoroso. La náutica indígena, precaria, y su imposible navegación
ultramarina revirtió en su propia fragilidad.

Consecuentemente podría establecerse una igualdad en que la
razón entre la capacidad náutica y la potencia cultural de un pueblo
vendría a equivaler a Ia existente entre Ia eficacia y potencia expansiva
y el desarrolIo económico de un estado.

El poder dei Estado en el mar se puso de manifiesto hasta el
punto de poder generalizarse aquel pensamiento de Temístocles: Quien
es dueiio de los mares lo será también, más pronto a más tarde, del imperio.
Lo fue sin duda de la construcción deI imperio colonizador de Ia Edad
Moderna.

mcmorables de Espana. Instituto de Espana. Singular. Madrid 1994 [acornpana a la cdición
Iacsirnilar del libro de Pedro de Medina].
" Bibliografía en la que cs preciso senalar algunos títulos más: BAÜUERO. Humberto
(coord.): Historia da Marinha Portuguesa. Lisboa 1998. Factores de la [ormacion de Portugal
COI/lO nacion maritima hasta Ilegal' a ser potencia naval. Homens, doutrinas e organizaçao,
1139-1414: PEDROSA. F. G. (coord.) Historia da Marinha Portuguesa. Lisboa 1<)97.Navios.
marinheiros e arte de navegar. 1139-/499: GARCÍA. J. Manuel (coord.). Historia da Marinha
Portuguesa. Lisboa 1999. A viagem de V de Gama à India. 1497-1499. Lisboa 1999.
Adcmás de la obra de F. C Domingues y de J.M. M. Pereira.
"CORTÉS: Compendio de la Sphera, XXVI.



DE SOFALA AO BAZARUTO: O NEGÓCIO DOS MARES OU
LM MAR DE NEGÓCIOS NO SÉCULO XVI

Ana Cristina Roque

Resumo

A chegada dos Portugueses ao Índico no início do século XVI
marca, na Costa Oriental de África, o início de um processo de
contactos c intercâmbios com as populações locais que se revelaram
fundamentais para a concretização e consolidação da presença
portuguesa na região. Daqui resultou, entre outros, o conhecimento e
a aprendizagem de conhecimentos e práticas locais cuja adopção, por
parte dos portugueses, constituiu uma garantia para o êxito de uma
política de implantação do poder português, nomeadamente no que
respeita ao domínio do mar, sendo que este domínio revestiu formas
de natureza muito diversa.
Uma dessas formas foi a progressivamente apropriação do negócio de
construção e frete de embarcações e do trato de bens alimentares na
costa de Sofala. Negócio florescente antes da chegada dos Portugueses
ao Índico e que, ao longo do século XVI, prosperará com base no
estabelecimento de uma rede marítima de transportes e serviços, que
asseguram e testemunham a crescente importância da presença
port uguesa na região.

A chegada dos Portugueses ao Índico na viragem do século XV
marca, na Costa Oriental de África, o início de um processo de
contactos e intercâmbios que se revelaram fundamentais para a
concretização e consolidação da presença Portuguesa na região, sendo
o estabelecimento da feitoria de Sofala em 1505, a trave-mestra em
que assentará boa parte da estrutura dessa presença no primeiro
quartel do século XVI.

Para a coroa Portuguesa, as informações decorrentes da viagem
de Vasco da Gama (1497-98), evidenciavam a necessidade de
estabelecer uma feitoria na costa oriental africana como indispensável
ao projecto de controlo do comércio do Índico, no pressuposto de que
não seria difícil substituir os mercadores muçulmanos que, de há
séculos, dominavam o complexo comercial intercontinental que
articulava a costa africana com a Índia e o Oriente.



AN\ CRISTINA ROQCt

Neste sentido, na armada de Pedro Álvares Cahral (1500), seguia
Saneho de Tovar com instruções precisas para instalar a feitoria em
Sofala e dar início ao trato. A urgência que marca o arranque deste
processo levou mesmo à nomeação de um novo feitor, que segundo
Gaspar Correia viajou com a armada de João da Nova em 1502,
mesmo antes do regresso de Cahral e na ausência de informação que
confirmasse ou não a abertura da feitoria, e que este novo feitor só não
ficou em Sofala porque, na Aguada de S. Brás, tiveram notícia de que a
feitoria não fora ainda estabelecida I. O que, manifestamente,
representava um contratempo nos planos da coroa para a região, já
que a feitoria só viria a ser estahclecida em 1505 com Pedro de Anaia.

Contudo, este atraso permitiu a D. Manuel precisar as linhas de
orientação da sua política para a região, suhlinhado a necessidade de
"assentar" feitoria cm Sofala e Quíloa, para garantir o controlo dos
principais pontos de articulação do comércio com o interior do
continente africano (Sofala / ouro) e com o Oriente (Quíloa / panos e
contas).

O modelo adoptado, a construção de uma feitoria - fortaleza,
revelava a ideia que os portugueses tinham da região e da possível
hostilidade dos seus habitantes, e evidenciava a urgência da
implementação de medidas que viabilizassem o projecto português,
mesmo na ausência de um reconhecimento minucioso da área, da falta
de conhecimento dos usos e costumes dos seus habitantes e, não menos
importante, das característieas específicas da estrutura mercantil que,
por via do Índico, articulava a África Oriental ao Oriente. Porém, a
esta lacuna sobrepunha-se a convicção da importância do trato,
designadamente do ouro, que se considerava justificar de per si o
investimento na sua construção.

Neste contexto, a feitoria de Sofala dava corpo ao sonho
Português de dominar o trato do ouro africano tão necessário ao
"cabedal da pimenta" e, enquanto tal, constituía a primeiro passo no
sentido da construção do que viria a ser o Império Português do
Oriente. No hinómio Sofala-Ouíloa, Sofala era a razão da
prosperidade de Ouíloa, Enquanto porta/porto de saída do ouro do
interior, Sofala constituía para os Portugueses o ponto fulcral deste
comércio, considerando-se que a sua submissão garantiria
automaticamente o controlo da coroa portuguesa. Daí e desde logo, a
disponibilização dos meios militares que suportassem esta decisão e o
cuidado na elaboração de estratégias de ocupação, de par com a

i CORREIA, Gaspar (1497/1502). p. 232 e seguintes.
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dcfiniçào de uma rede de alianças locais que pudesse, de algum modo,
garantir ou facilitar o bom êxito da empresa que se propunham
realizar.

Definido este princípio - ocupar os principais pontos estratégicos
da costa Oriental africana e através deles assegurar o controlo do
comércio do ouro' como o pano de fundo em que assentaria a política
portuguesa naquela costa, estabeleceu-se um plano de ocupação cujas
variantes, por demais reveladoras das intenções dos portugueses, não
deixam de expressar também as próprias dificuldades sentidas na sua
irnplcrncntaçáo. Assim, a ocupação da costa obedeceu a quatro
modelos diferentes, em função da especificidade de cada uma das
situações. a saber, a conquista de posições pela força das armas
(Ouíloa ), a submissão à soberania portuguesa expressa no pagamento
de um tributo (Zanzibar), o estabelecimento de alianças preferenciais
com parceiros importantes na região, (Melinde) ou, como em Sofala, a
implantação num espaço negociado com as chefias locais que implicava
a disponibilização de um espaço físico e, inerente a ele, a concessão de
direitos comerciais exclusivos.

A implementação desta política pressupunha igualmente que o
comércio desta costa seria doravante monopólio da coroa portuguesa,
de que os "naturais" seriam respeitados e os "mouros" se subjugariam
ao poder português, aceitando o pagamento de tributos, taxas e
licenças impostas pelas autoridades portuguesas ou, se tal fosse
necessário, pela força das armas. Sendo esta última posição a que
prevaleceu nos primeiros anos' em que os portugueses tiveram de
enfrentar a oposição das comunidades muçulmanas que ali, como por
todo o Índico, se encontravam fortemente implantadas.

Nesse sentido, advertiu desde logo Afonso de Albuquerque que
a presença portuguesa só poderia ser respeitada se se dominassem os
principais portos da região:', ainda que tal não significasse negligenciar
a importância de um poder naval, militar, forte.

, () Regimento do Capiuio-mor. D. Francisco de Almeida (1505) é, neste aspecto, um
documento fundamental para compreender as principais linhas da política portuguesa
n,-ll)s(·)para esta região como para o Índico em gerai.

De entre os exemplos mais significativos, destacam-se a conquista de Quíloa e o
saque de Mornbaca cm 1505 às ordens de D. Francisco de Almeida, as campanhas de
Tristào da Cunha na costa Noroeste de Madagáscar em 1506 ou o saque de Oge,
também em 1506. cm que participaram Tristào da Cunha, Afonso de Albuquerque e
Joào da Nova são testemunho inequívoco de acções que se enquadram na perspectiva.
ANÓNIMO (1521 ?), Caps. 70 c 71.
l PATO. R" A dc Bulhão (1903), II. p. 423.
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Porém, mesmo depois de estabelecidas as feitorias e as alianças,
de concretizadas as acções necessárias ao reconhecimento da
autoridade portuguesa na região e de se impor um sistema de licenças
comerciais em prol da coroa, o sistema pensado em Portugal revelava-
se falho de operacionalidade.

A ausência de informações prévias, precisas e credíveis, sobre a
estrutura política, social e económica das comunidades, islâmicas ou
nào, da região, impedira que se tivesse a percepção de corno actuar
eficazmente e só depois de uma instalação, algo precária, os
portugueses se aperceberam da necessidade de alterar algumas das
principais premissas em que assentava todo o projecto de controlo
deste espaço.

As primeiras reacções neste sentido decorreram logo das
negociações entre Pedro de Anaia e Yusuf (rei de Sofala) para a
instalação da feitoria, evidenciando que para conseguir os seus
objectivos, Portugal teria de adoptar uma política que passasse pelo
reconhecimento da importância dos muçulmanos na região e um
posicionamento, menos hostil, face a estes "mouros"; tornando-se
igualmente evidente a necessidade de reajustar a oferta de mercadorias
às preferências e exigências africanas no que respeitava o resgate do
ouro. O desconhecimento do que constituía de facto, a moeda de troca,
para o ouro africano deixara aos portugueses o travo amargo do
insucesso das primeiras transacções.

Os meses que se seguiram à abertura da feitoria foram decisivos
para os portugueses compreenderem a importância e o papel destes
"mouros" e, sobretudo, para aprenderem a lidar com esta situação e a
aproveitá-Ia em benefício próprio,

Operando com base em redes comerciais assentes em relações
de parentesco que ligavam entre si as comunidades das cidades da
costa Norte com as dos modestos portos africanos da costa sul e as das
feiras do sertão, estes "mouros" dominavam o tráfico costeiro e todo o
trato entre a costa e os reinos do interior.

Pelas suas mãos, ou pelas dos seus agentes, passava tanto o giro
do ouro, dos panos e das contas que alimentava o comércio com o
Oriente e fazia prosperar os estabelecimentos costeiros, quanto o
comércio de bens alimentares indispensável à manutenção e
sobrevivência de quem neles viva. Por eles passava ainda o resgate do
marfim e das madeiras preciosas, das pérolas e do aljôfar, das
carapaças de tartaruga e das peles de animais, do âmbar e do óleo de
elefante, dos dentes de "peixe-mulher" e das plantas medicinais, dos
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escravos e até mesmo o do algodão em bruto" de produção regional e
exclusivamente destinado à confecção de panos" que, por tão especiais,
apenas poderiam ser usados pelas elites dominantes locais".

Esta rede englobava ainda outros sectores económicos
fundamentais, como o da construção e frete de embarcações, e as
comunidades que nela se integravam beneficiavam de um
conhecimento secular. passado de geração em geração, que lhes
permitia e garantia uma grande mobilidade e capacidade de adaptação
à mudança.

Tal não significava a ausência de rivalidades e divergências entre
os vários grupos de "mouros" e que, eventualmente, os portugueses
poderiam explorar em proveito próprio. Contudo, a influência destes
"mouros" fora subestimada pela coroa portuguesa e não seria fácil
suprimi-los ou substituí-los, no quadro das disposições dos primeiros
regimentos, tornando-se necessário revelar alguma maleabilidade e
adaptação às circunstâncias para que, progressivamente, fosse possível
dominá-los.

Dos primeiros frutos desta política dará conta Manuel
Fernandes. logo cm Novembro de 1506, ao apostar nos "mouros
amigos e servidores d'el-rei" ~como intermediários entre a feitoria e as
gentes do hinterland, na esperança de conseguir diminuir o comércio
que escapava ao controlo da feitoria. E, independentemente do pouco
sucesso que parece ter tido essa inieiativa, os seus sucessores
preocuparam-se em preservar c, até mesmo, reforçar esta ligação não
só usando oficialmente os mouros como intermediários cm
negociações", como integrando-os nas embaixadas que se enviaram aos
reinos do interior III ou requisitando explicitamente os seus serviços II.

Longe de abandonar objectivos ou abdicar de princípios, este
reposicionamento dos portugueses, que seguia de perto as práticas
comuns entre as chefias locais, correspondeu à tomada de consciência
de uma realidade que impunha alterações pontuais e precisas de que
dependeria a própria feitoria e a sobrevivência de quem nela vivia,
sendo que, neste contexto, a existência das mercadorias apropriadas ao
resgate era tão importante quanto o abastecimento regular das gentes.

< ANÓNIMO (1497), p. 21.
" BARBOSA. Duarte (1516), p. 18: MONCLARO: Pc, Francisco (1569). p. 547 .
. BARROS. Joao de (1552). p. 377
'''Carta (sumario de uma) de Manuel Fernandes ... (1506)". p. 692.
" "Auto passado por Pero Sohrinho ... (1515)", p. 240-246; "Carta de Pero Vaz
Soares ... ( 1513)". p. 466.
III "Mandado de Pcro de Anhaia ... (1506)". p. 508-519.
II Veja-se o "Livro da Ementa de Pedro Lopes ... ( 1515)".
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À dificuldade de apartar "naturais" e "mouros" quando se
tratava de alianças, sobrepunha-se a impossibilidade de os considerar
em separado nos negócios, revelando-se este último aspecto
particularmente significativo no que respeitava à compra de
mantimentos. Embora por regimento, a fortaleza devesse ter sempre os
mantimentos necessários à manutenção da guarnição e moradores
durante 6 meses 12, na prática estes estavam à mercê do que se
conseguia comprar localmente. E se, teoricamente, o que se conseguia
comprar estava condicionado pela oferta no mercado, na prática, a
principal condição resultava da possibilidade de aceder às redes
regionais de produção e distribuição, na sua maioria dominadas por
"mouros", que actuavam em articulação com as chefias dc Sofala.

Neste contexto, todo o sistema de alianças a estabelecer com as
chefaturas locais foi cuidadosamente ponderado pelas autoridades
portuguesas para não pôr em causa o abastecimento da feitoria, num
jogo diplomático que lhes exigiu um esforço de reconhecimento e
abertura no contacto com a terra e as suas gentes. Por sua vez, esta
aproximação permitiu-lhes também o desenvolvimento de relações de
natureza pessoal com as chefias mais importantes da região de Sofala,
bem como a possibilidade de entrosamento nas redes comerciais de
que o resultaram parcerias e associações importantes, sobretudo a
nível particular, e o posterior reconhecimento e a aceitação de muitos
portugueses pelas comunidades locais.

Desta relação ressalta, sobretudo, a relativa rapidez com que os
portugueses da feitoria perceberam as formas de inter-relacionamento
e funcionamento das estruturas locais, começando a adoptar os
mesmos modelos para garantir a sua própria aceitação, a título oficial
ou individual, e de que resultou, ainda no primeiro quartel do século
XVI, a fixação de muitos portugueses pelos matos. Alguns,
reproduzindo relações mais próximas, de amizade, apoio ou
representação, passaram mesmo a residir nas cortes das chefaturas
locais, designadamente no Reino de Quiteve onde chegaram até a ser
considerados como pares I'; enquanto outros, que por crimes e
homízios se viram forçados a abandonar os estabelecimentos
portugueses, se lançaram por conta própria no comércio sertanejo
vindo a alcançar posições de prestígio nas redes mercantis que lhes

]ê "Regimento do Capitão-mór D. Francisco de Almeida ...( 15(5)", p. 234
I' Veja-se o caso de Rodrigo Lobo que, nos finais do século XVI, que recebera de
mercê do Rei do Ouitcve maior parte da Ilha de Maroupe, no rio de Sofala e.
simultaneamente o tinha agraciado com o título de "mulher do rei". SANTOS, Fr.João
dos (1609), p. 139.
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valeram então a sobrevivência e, mais tarde, o estatuto de
intermediários oficiais no comércio com os mesmos portugueses que
lhes haviam imposto o degredo.

Um dos aspectos mais curiosos da história de Sofala é
justamente esta capacidade de sobrevivência e autonomia das suas
gentes pela integração, de facto, nas comunidades locais, em particular
a partir meados do século XVI, quando com os olhos postos no ouro
que passou a circular pelo Zambeze, se assiste a um progressivo
abandono e desinteresse da coroa por aquele que foi o primeiro
estabelecimento português na África Oriental, em benefício da feitoria
de Moçambique que, criada em 1507, começa a impor-se como
principal ponto de apoio português no Índico africano.

Não cabe aqui analisar as razões deste desinteresse mas tão
somente eonsiderar que desta posição decorreu uma clara
marginalização de Sofala que teve como principais consequências, o
crescente poder do capitão - que desde 1577 passou a ser Capitão de
Moçambique e Sofala, o progressivo envolvimento dos moradores e a
sua aceitação entre as gentes da terra e, não menos importante, o
votar-se Sofala a zona de degredo para onde se enviavam os
condenados, e onde marginais e homiziados andavam a monte à
revelia das autoridades da coroa, mas eventualmente ao serviço dos
potentados locais.

Sabe-se que no final do primeiro quartel do século XVI, o
Sachitcvc Ynhamunda contava com o apoio de homiziados
portugueses I~ e que uma das suas filhas era casada com um
português I" que António Fernandes permaneceu junto da sua corte
por cerca de um ano 1(" que portugueses casados e moradores em Sofala
optaram por residir noutros pontos da costa 17 e que degredados,

11 "Carta (Trcslado da) de D. António da Silveira ... (1518)", p. 570.
I' ANÓNIMO (1530), p. 298.
II, De acordo com o "Rol do pagamento de soldos c mantimentos na Fortaleza de
So!ala ... 1518", V. p. 428 - 430, António Fernandes, que já então devia ter cumprido
totalmente a sua pena de degredo, permaneceu na corte de Ynhamunda entre Abril de
1517 c Março de 1518. Sobre o mesmo assunto, João Vaz de Almada, precisa que
António Fernandes, carpinteiro e homem que, já várias vezes foi ao Monomotapa, foi
acompanhado de Francisco da Cunha e de João Escudeiro, que já então sabia a língua
da terra. levando consigo uma arca de mercadorias para poder proceder à compra de
mantimentos "quando lhos narn dcscm", "Carta de João Vaz de Almada ... (1516)", p.
282.
,- Veja-se. entre outros o caso dos dois portugueses, moradores de Sofala, casados,
eventualmente com mulheres da terra, e que em 1569 se encontravam a viver junto às
bocas do Cuama. MONCLARO, Pc, Francisco (1569), p. 504.
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fugidos da feitoria, procuravam viver entre a população local". A eles
se devem a maior parte das acções de diplomacia, dos reconhecimentos
do sertão, das suas gentes e das suas potencialidades, parecendo deste
modo preservar-se o papel de que eram incumbidos os degredados no
contexto "oficial" expedições de reconhecimento e sondagem de terras
e gentes desconhecidas I') e de que, António Fernandes é um dos
exemplos mais conhecidos"

A política desenvolvida pelos primeiros capitães de Sofala
tivera o mérito de aproximar os portugueses da feitoria às chefaturas
locais mas, em simultâneo, abrira-lhes os horizontes para a
possibilidade de um frutuoso comércio à margem do monopólio que a
coroa pretendia assegurar. E, se a imposição desse controlo se tornava
difícil porque colidia no mesmo espaço com os interesses de outros que
náo tinham intenção de prescindir dos seus direitos, procurar o lucro
pessoal, directo, pelo envolvimento individual nos negócios, era campo
aberto a todos os que, com algum cabedal, muita ambição e poucos ou
nenhuns preconceitos, quisessem tentar a sorte nos meandros do
mercado regional. E se aos capitães não faltavam os meios para
investir, as mais das gentes da também não desperdiçavam a
oportunidade quando, por falta de dinheiro, a administração lhes
mandava pagar o soldo em panos". A estes, como já anteriormente
referimos, se juntavam todos os que, por imposição ou vontade
própria, se embrenharam nos matos a tentar a sorte contribuindo, uns
c outros, para conferir a Sofala um estatuto muito peculiar.

" Por exemplo. João Scsudo, degredado que. em 1515 andava "Iogido entre os cafrcs".
"Livro da Ementa de Pedro Lopes ... ( 1515)" p. 1\1\.
'" Na história da expansão portuguesa abundam os exemplos de degredados. usados
sobretudo num primeiro reconhecimento das rcgiôc» desconhecidas. Na costa oriental
africana. o exemplo mais conhecido é o de António Fernandes. porém, a
docurncntacâo da época dá conta de muitas outras xituaçócs em que degredados
tiveram um papel importante. Veja-se. entre outros. "Carla de Pcro
Quaresma ... 150h". pp.h24-h2h. o Regimento (projecto de) de Cid Barbudo ... (1505'?) ou
a "Carta de cl-rci para Pedro Ferreira Fogm;a.( 15(7). p. 26-21\.
'<I Degredado c carpinteiro de profissão. António Fernandes procedeu ao
reconhecimento dos sertões de Sofala entre 1511 c 1515. após o que terá sido
"embaixador" português à corte do Sachitcvc. Os resultados das suas viagens foram
conhecidos na época através dos ..Apontamentos de Gaspar Veloso" (1512) c da
"Carta de Joáo Vaz de Almada (1516)". Para os estudos sobre as viagens de António
Fernandes ver. TRACEY (llJ40). LOBATO (1960) c DICKINSON (llJ70).

Numa avaliacào dos possíveis inconvenientes desta situação. refere Afonso de
Albuquerque cm 1510 que nào se deve permitir que. em Sofala, se comprem
mantimentos na terra a troco de panos pois tal contribui para urna diminuicào do
resgate do ouro. PATO. Bulhão (llJ03), III. p. 434.
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Ainda que aliciante, não é nosso objectivo discorrer sobre as
múltiplas razoes da tão apregoada decadência de Sofala e das
consequências do pagamento em panos às gentes da feitoria, nem tão
pouco das eventuais medidas para melhorar a sua situação". Contudo,
não podemos deixar de referir que tanto essa decadência quanto a
diáspora portuguesa pelos sertões e ilhas de Sofala decorre, por um
lado, da tentativa de aplicação de uma política algo desajustada e falha
de instrumentos capazes de a implementar, designadamente ao nível
da estabilidade, manutenção e segurança da feitoria e das suas gentes
e, por outro, de razões internas à situação política dos reinos e
chcfaturas africanas que em nada dependem da presença ou influência
portuguesa na região. Umas e outras dificultaram a concretização do
domínio do comércio pela coroa portuguesa e facilitaram a
proliferação de núcleos marginais, predominantemente mercantis, nas
màos de portugueses.

Na segunda metade do século XVI, o sertão e ilhas de Sofala até
à baía de Lourenço Marques está cheio de portugueses, que vivem
entre os cafres e negoceiam livremente em marfim e outras
mercadorias. Ao núcleo inicial constituído na sua maioria por fugitivos
ou homiziados, foram-se juntando também sobreviventes de
naufrágios, que optaram por ficar pelo sertão fazendo pela vida e que
não raro, ainda que actuando por conta própria, acabarão por se
tornar os intermediários indispensáveis ao comércio dos portugueses
em toda a região.

Neste contexto, tornar-se-ao particularmente importantes
algumas famílias de "naturais da terra" designadamente as que, como a
de António Rodrigues, se viram forçadas a abandonar as imediações
da feitoria e se estabeleceram na foz do Save e nas Ilhas do Sul. Uma
vez instalados c beneficiando, por um lado, das relações familiares que
os ligavam à gente da terra e dos saberes inerentes a essas relações e,
por outro, do conhecimento da região e do modus operandi tanto dos
mercadores mouros quanto dos portugueses, assumirão em pouco
tempo, a liderança c o controle dos principais sectores da vida
económica da região.

Em finais do século XVI, António Rodrigues, natural de Sofala e
que por homizio vivia ora no terras do Bazaruto ora nas dos Rios de
Monernonc, controlava não só o circuito de produção, distribuição e
comercialização de mercadorias e bens alimentares a partir de
Bazaruto e o da construção naval e frete de embarcações a partir de

" Uma síntese sobre estas questões pode ver-se em ROQUE, A. C. (2003), Parte L
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Monemone, como o da própria circulação de pessoas, já que dele
dependiam as autorizações das embarcações e as dos eventuais guias
que as acompanhavarrr", Deste modo exercia, em absoluto, o controlo
da circulação de pessoas e bens numa vasta área que, compreendia a
região a Sul de Sofala e ilhas até Inhambane; e se, enquanto homiziado
fora expulso de Sofala, as autoridades da feitoria viam-se regularmente
condicionadas pela necessidade de recorrer aos seus serviços.
Testemunho da importância regional destas famílias, António
Rodrigues foi apenas um entre muitos outros portugueses ou de
famílias de "naturais da terra" que continuarão a ter, no século
seguinte, um papel decisivo na economia da região e na relação
particular com as chcfaturas locais".

É certo que, na maioria das vezes, quando se aborda esta
questão, a tónica é posta sobretudo nos grandes negócios à margem da
coroa, nomeadamente no dos capitães de Moçambique e Sofala, que
protegidos pelos privilégios do seu próprio cargo negociavam
livremente em proveito próprio e à revelia da coroa, ou no crescimento
do comércio de contrabando. Porém, não menos relevante e
eventualmente mais importante do ponto de vista do impacte e
importância da presença e influência portuguesas na região, é
justamente esta diáspora de portugueses. Anónimos ou não, dominam
regiões onde a coroa não tinha, oficialmente, qualquer implantação e
nas quais, por via da sua integração e aceitação pelas gentes da terra,
detêm uma posição privilegiada que virá a ser fundamental no
estabelecimento das relações oficiais entre Portugal e os Reinos da
costa oriental africana.

Esta dispersão, mais ou menos voluntária, foi a principal
responsável pela difusão da influência portuguesa nas áreas marginais
às directamente frequentadas ou oeupadas pelos representantes da
coroa portuguesa, como pode comprovar o Capitão Estevão da Veiga,
sobrevivente do Naufrágio da Nau S. Tomé em 1589. Na sua longa
marcha desde a Terra dos Fumos a Sofala" valeram-lhe o apoio e as
informações dos naturais da terra eom nomes Portugueses, que
falavam Português porque por ali, "algumas vezes, posto que raras,
vinham Portugueses comprar marfim":"; sendo que a maioria destes

'1 "Naufrágio da Nau São Thorné ... (1589)", in SILVEIRA, L. (s/d), pp.I-34.
'4 Vejam-se, entre outros, os casos de Joseph da Fonseca Coutinho referido cm
"Account of the Portuguese Possessions ... (c. 1810)", pp. 371-383 ou de António
Álvares Teixeira, a que se faz referem no "Papel da notícia que deu da Fortaleza de
Sofalla ...( 1698)", flA7
25 Id. Ih.
2" "Naufrágio da Nau São Thomé .... (1589)", in SILVEIRA, L. (s/d), p.13.
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mercadores actuavam por conta própria a partir das áreas onde se
tinham estabelecido, como o mesmo Capitão pode comprovar em
Inharnbanc, Monemone, Bazaruto e Funbaze

Deste modo, e esta é uma outra componente que muito
raramente é abordada, apesar das embarcações que os portugueses
mandavam ao resgate do marfim ou outras mercadorias levarem
sempre mouros e cafres ao seu serviço e alguns deles como "línguas", e
de muitos destes portugueses, em especial os fugitivos e homiziados,
aprenderem a( s) língua( s) local( ais), este fenómeno de dispersão teve
também como resultado, a disseminação da língua portuguesa nessas
mesmas áreas contribuindo para que o português, ao longo do século
XVI, se fosse impondo como língua de comércio nas áreas onde a
presença ou influência portuguesas se foi tornando significativa.

Mais do que as directrizes oficiais do reino, que em muitas áreas
ficavam por cumprir, foi o comportamento e a acção destes
portugueses que constituiu um elemento fundamental para o
estabelecimento de contactos e relações comerciais com as diferentes
chefias locais, e para o progressivo reconhecimento de recursos e
potencialidades de regiões que, de outro modo, teria sido muito difícil
de obter. Foi o início de um processo de inter-culturalidade e de
aprendizagem mútua de saberes e conhecimentos que viabilizou aos
portugueses a possibilidade de permanência nesta região. Ainda que
nem sempre muitos destes contactos tenham dado origem ao
estabelecimento oficial de relações económicas preferenciais e se tenha
perdido, no tempo, o que poderia ter sido um resultado mais efectivo
deste inter-relacionamento, não podemos negligenciar a sua
importância num tempo em que Portugal procurava firmar a sua
presença no Índico e num contexto em que ainda persistia o sonho de
um el-dorado africano que viabilizaria aos portugueses o seu possível
domínio.

À medida que a coroa foi concentrando as suas atenções no
Vale do Zambeze, e num processo quase paralelo, os portugueses de
Sofala vão-se embrenhando no sertão, ganham prestígio e respeito
junto das chefias locais, tornam-se senhores nas ilhas e, pouco a pouco,
vão dominando o trato regional dando mostras de uma enorme
capacidade de compreensão e integração nas estruturas locais,
familiares e comerciais, que a administração portuguesa tardou
oficialmente cm perceber.

E se é verdade que o negócio de Sofala ficou sempre muito
aquém das expectativas da coroa, não é menos verdade que, os
negócios de Sofala, de lucro fácil e garantido, passaram muito cedo
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para as mãos de portugueses e que estes, mesmo quando sob signo do
degredo e da marginalidade, vieram a assumir um papel de destaque
de que a coroa viria também a beneficiar.
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QUANTO À PESCA, MUITOS FORAIS MANUELINOS
EST ÃO ERRADOS

Fernando Gomes Pedrosa

A Expansão Marítima iniciada no séc. XV foi um objectivo
grandioso que obrigou a sacrificar várias actividades, entre as quais a
pesca. Ao abandono a que a pesca foi votada está associado o
desconhecimento de alguns conceitos elementares: a dízima e a
portagem.

A DíZIMA E A PORTAGEM

A dízima do pescado está mencionada na generalidade dos forais
dos sécs. XII e XIII, como o de Santarém (1179): «( ... ) E a
almotaçaria seia do conçelho da uilla, e seiam metudos os almotaçees
pelo alcayde e pelo conçelho da uilla, e dem de foro ( ... ) da besta de
pescado I dinheiro ( ... ) e da barca de pescado I dinheiro ( ... )
Pescadores dem dizima ( ... ) de pescado de fóra dem dizima ( ... ) Da
carrega do pescado a qual ende lcuarem homens de fóra, dem VI
dinheiros ( ... ) E pala alcaydaria de cada huuma besta que ueer de fóra
cum pescado dem II dinheiros, e da barca do pescado mehudo II
dinheiros, e de todo outro pescado dem seu foro ( ... )>>.1 O foral tributa
o pescado quatro vezes:

1. Almotaçaria (emolumento para o almotacé): de cada besta de
pescado 1 dinheiro, de cada barca de pescado 1 dinheiro.

2. Dízima do pescado: pescadores paguem dízima.
3. Portagem: o pescado que vier de fora pague dízima; os

homens de fora paguem 6 dinheiros por cada carga de
pescado que levarem.

4. Alcaidaria (emolumento para o alcaide): de cada besta que
vier de fora com pescado 2 dinheiros, de cada barca de
pescado miúdo 2 dinheiros, e todo o outro pescado pague seu
foro.

Esta fórmula, com ligeiras variantes, é reproduzida em todos os
forais.

I Portugaliu«: Monumento Historica, Leges et consuetudines, vol. I, fase. III, 1863, pp.
40)- 410. Versão em português, Colecção de Livros Inéditos de História Portuguesa,
Academia Real das Ciências de Lisboa, tomo IV, 1816, pp. 534-539.
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Só a dízima indicada em 2), que os pescadores pagam, é que incide
sobre o produto da pesca. A outra dízima, indicada em 3), a portagem,
incide sobre o pescado que entra na povoação para nela ser vendido. Por
exemplo, o que os pescadores descarregam em Lisboa e é depois
transportado para ser vendido em Santarém, paga em Lisboa a dízima 2)
e em Santarém a 3).

Alexandre Herculano" não interpretou bem e lançou a confusão
nos autores que o seguiram: «( ... ) Nos forais do tipo de Santarém, as
disposições relativas à portagem envolvem também a açougagem ( ... )
Na enumeração das portagens vemos mais de uma vez repetir-se o
mesmo objecto com a designação de igualou diversa quota ( ... ) o
pescado é, numa parte, sujeito apenas à solução de um dinheiro em
eada carga ou barco e, noutra, onerado com a dízima. É acaso uma
daquelas contradições que a mão de redactores inábeis mais de uma
vez introduziu nos diplomas da Idade Média? Fora absurdo supor que
tais erros se reproduzissem em tantos forais do mesmo tipo expedidos
em diversas épocas. O que evidente aí há é uma falta de distinção entre
os direitos pagos nas barreiras e os que se pagavam nos mercados;
entre a portagem e a açougagern».

Não é assim. O foral de Santarém não contém a açougagem,
tributo que se paga no açougue. E a portagem incide sobre o pescado
que entra na povoação para nela ser vendido (paga a dízima) e o que é
comprado na povoação para ser vendido fora (paga 6 dinheiros por
cada carga).

A palavra «portagem», que deriva de porta, começou por significar
o tributo que pagam na porta da povoação as mercadorias que nela
entram ou saem. E passou depois a significar também, em termos
genéricos, «local de cobrança». Outros tributos se pagam na portagem,
incluindo a dízima que incide sobre o produto da pesca. Uma carta de D.
Dinis ao concelho de Tavira, de 23.3.1282, adverte eontra as
transgressões de alguns pescadores que vão ao mar e não pagam
dízima «a mim ou ao meu porteiro».' Em 2.4.1336, D. Afonso IV
arrendou a portagem de Lisboa, incluindo «toda a pescaria assy aziuias
[azevias] come saues [sáveis] come conbõos [covos J come todolos
outros dereitos que eu ei dessa pescaria».' Foral manuelino de Lisboa
(1500): «dos polvos, enxarrocos, lulas, chocos ( ... ) que tomarem com

, História de Portugal ( ... l, t. IV, cd, Lisboa, Livraria Bertrand, 1981, pp. 553-557.
1 João Martins da Silva Marques, Descobrimentos Portugueses. Documentos para a sua
história, 3 vols .. Lisboa, Instituto de Alta Cultura, 1944-1971, vol, I, p. 13. Doravante,
DP.
-l DP, supl. I, p. 391.
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bicheiros, fisgas ou à mão, não paguem dízima nem outro direito de
portagem».' Assim, a mesma expressão, «dízima do pescado que se
paga na portagem», corresponde a dois tributos completamente
diferentes: a dízima que incide sobre o produto da pesca e a dízima do
pescado que entra na povoação para aí ser vendido. Isto tem
provocado grande confusão.

E a confusão é ainda maior porque a palavra portagem teve
outro significado: o de alfândega, O «foral da portagem de Lisboa»,
anterior a 5.10.1377, abrange a portagem (trânsito de mercadorias), a
dízima do pescado (sobre o produto da pesca) e os tributos
alfandegários." Lá se cobravam a «dízima de entrada» das mercadorias
que vinham do estrangeiro e a «dízima de saída» das mercadorias que
iam para o estrangeiro. Uma das mercadorias era o pescado. Por
exemplo, o arenque da Inglaterra ou a sardinha da Galiza (dízima de
entrada), e o pescado português que se exportava (dízima de saída).

Agora, a mesma expressão, «dízima do pescado que se paga na
portagem», corresponde a três tributos diferentes: 1) a que os
pescadores pagam, normalmente dita «dízima do pescado»; 2) a do
pescado que entra na povoação para aí ser vendido, normalmente dita
«portagem»; 3) a do pescado importado ou exportado que paga na
alfândega «dízima de entrada» ou «dízima de saída».

Todas estas dízimas são «direitos reais» (do rei), os litígios sobre
elas decidem-se nos tribunais do rei, mas têm beneficiários diferentes.
A q uc os pescadores pagam (<<dízima do pescado») é quase sempre
doada pelo rei ao senhor da terra. A «portagem» costuma ser atribuída
ao senhor da terra, ao concelho ou à fazenda real. As alfandegárias (de
entrada ou saída) ficam quase sempre na fazenda real.

o DÍZIMO ECLESIÁSTICO

Mas sobre o produto da pesca incidia outra dízima, esta chamada
«dízimo eclesiástico» ou «dízimo a Deus».

Aos foros de direito civil, correspondia o dízimo de carácter
eclesiástico, que se tornou obrigatório no séc. XI e se generalizou no XII.

Este c os outros forais manuelinos, em Luís Fernando de Carvalho Dias, Forais
nuuutrlinos do reino de Portugal e do Algarve conlorme o exemplar do Arquivo Nacional
da I(J/Te do Tombo de Lisboa, 5 vols. Lisboa, edição do autor, 1961-65.

DI'. supl. I. pp. 51 e ss. Outro foral da portagem de Lisboa, semelhante, é de 7.8.15DD
(Francisco dc Sallcs Lencastre, Estudo sobre as ponagens e as alfândegas de Portugal
tscculo» Xl! a XVI), Lisboa, Imprensa Nacional, 1891, p. 89).
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As Partidas de Afonso, o Sábio (Ley 1, XX, Partida 1), definem
claramente o que é o dízimo: «Diezrno es la décima parte de todos los
bienes que los ornes ganan derechamente: e esta mandó Santa Iglesia
que sea dada a Dias ( ... ). E este Diezmo, es en dos maneras: la una, es
aquella que llaman, en latín, predial, que es de los frutos que cogcn de
la tierra e de los árboles. La otra, es llamada personal, e es aquela que
los ornes dan por razon de sus personas, cada uno segund aquello que
gana por su servicio o por su menester»."

Havia portanto dízimos prediais e dízimos pessoais. Os prediais
incidiam sobre os produtos, como o pão, o vinho, a pesca, etc., e os
pessoais, também chamados «conhecenças», sobre os ganhos do
trabalho." O dízimo predial do pescado correspondia a 10% ou oscilava
em torno deste valor. Quanto às conhecenças, encontravam-se fixados
consoante as profissões, mas podiam variar de região para região. Em
1367 estava em vigor uma taxação do bispado de Coimbra; nesse ano
um Pero Fernandes, passareiro, compromete-se a dar por dízimo e
conhecença, de toda a caça e pescado que matar, 20 soldos por ano.'!
Em Sesimbra, uma «carta testemunhável» de 7.4.1410 traslada as
«conhesensas dos fregezes» estabelecidas em data anterior pelo
arcebispo de Lisboa: «( ... ) o pescador de huma barca pague vinte reis,
e assim se majs teuer pague de cada huma ( ... ) pescador de lagosta
pague ojto reis ( ... ) os tailha peixe paguem de oito ate des reis ( ... ) as
Regatejras paguem de seis ate oito reis ( ... )>>.111

O dízimo eclesiástico pertence a quem tiver o direito de
padroado, isto é, o direito de apresentação dos párocos. Normalmente,
o bispo, na sua diocese, mas em muitas paróquias é o rei ou outros
seculares. Nem os forais nem as doações régias se deviam referir ao
dízimo, por não se tratar de um direito real, mas sim eclesiástico,
Considera-se sempre devido à igreja mesmo que não mencionado. I I

7 Maria Isabel Lopez Dias, «Consideracioncs sobre el diczrno», in Actas das /I Jornadas
Luso-Espanholas de História Medieval, vol, II, Porto, 1987, p. 66.
, M. Gonçalves da Costa, História do bispado e cidade de Lamego, vol. I, Lamego, s/cd.,
1977, pp. 393-395.

C) Maria Helena da Cruz Coelho, O Baixo Mondego nos finais da Idade Média, vaI. I,
Coimbra, Faculdade de Letras, 1983, p. 379
III Arquivo da Câmara Municipal de Sesimbra, l.iuro do Tombo da Villa de Cezimbra e
seu Termo, e Limite de Azeitam, fi. 41 v-42, transcrito por Rafael Monteiro, Alguns
mareantes desconhecidos da terra de Sesimbra, Sesimbra, 1961, p. 18, e Jorge Afonso
Silva Paulo, «Aspectos do desenvolvimento da vila de Sesimbra: do castelo ii ribeira
(1165-1535)>>, Sesimbra Cultural, nº 2, Câmara Municipal de Sesimbra, Dezembro de
1992, p. 25.
II M. Gonçalves da Costa, op. cit., p. 394.
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Ou seja, os pescadores pagam duas dízimas. Uma, direito real,
prevista nos forais ou nas doações régias. Outra, o dízimo eclesiástico,
que é direito eclesiástico e pode não estar indicada em qualquer
documento. Os litígios sobre a primeira decidem-se nos tribunais do
rei; sobre a segunda, nos tribunais eclesiásticos.

A DÍZIMA NOVA

No ano de 1420, o rei estabeleceu mais uma dízima, esta
chamada «dízima nova». Até aí os pescadores eram recrutados para os
remos das galés. O rei diz agora que os liberta desse encargo e com o
dinheiro da dízima nova passará a contratar remadores." Mais tarde
dir-sc-á que resultou de um contrato entre o rei e os pescadores. Não
houve contrato - o rei impôs. Com a instituição desta dízima, a
anterior, que os pescadores já pagavam, passou a chamar-se «dízima
velha». Sobre o produto da pesca passaram agora a incidir três dízimas:
a velha, a nova e a eclesiástica.

A PESCA AOS DOMINGOS E DIAS SANTOS

Como era proibido o trabalho aos domingos e dias santos, a pesca
efectuada nesses dias podia ser onerada com outra dízima,
normalmente destinada a fins sociais e benemerentes.

A SISA

A sisa, que vigora desde o séc. XIV, consiste também geralmente
em 10% da mercadoria, a pagar a meias entre o vendedor e o
comprador. Os pescadores que trazem peixe do mar ou do rio pagam
as dízimas, que incidem sobre o produto da pesca, e depois, no acto de
venda, a sisa. Muitas vezes exigia-se que pagassem logo a sisa
juntamente com as dízimas, pelo que não é raro dar-se também à sisa o
nome de dízima.

I' DP. supl. I. p, 96,
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A CONFUSÃO ENTRE AS DÍZIMAS

A esmagadora maioria dos documentos relativos à pesca
menciona a «dízima do pescado». Sem especificar. Mas esta dízima
pode ser. pelo menos, um de oito tributos diferentes: I) velha; 2) nova;
3) eclesiástica; 4) aos domingos e dias santos; 5) sisa; 6) portagem; 7)
de entrada; H) de saída. Isto deu origem a enormes confusões, na época
e ainda agora, em obras publicadas recentemente.

A DÍZIMA DO BACALHAU NO SÉc. XVI

Os portugueses foram dos primeiros na pescaria do bacalhau na
Terra Nova. Todas as informações apontavam no sentido de ser um
pesqueiro riquíssimo, o que se veio a confirmar mais tarde, e o rei D.
Manuel apercebeu-se da revolução alimentar que aí vinha. Estando em
quase todos os portos as dízimas do pescado, a velha e a nova, doadas
aos senhores das terras, como o marquês de Vila Real, ou a outras
pessoas, como o duque de Bragança, seriam eles os principais
beneficiários. O rei poderia, pura e simplesmente, anular as doações,
mas não quis fazer isso a pessoas tão importantes. Optou por outra via.
A de considerar o bacalhau desembarcado por pescadores portugueses,
não «pescado», mas sim «mercadoria», que pagava na alfândega
«dízima de entrada», para a fazenda real.

Os pescadores nacionais, quando traziam peixe fresco, pagavam
as duas dízimas reais, a velha e a nova, além do dízimo eclesiástico.
Quando se afastavam mais. poderiam levar algum sal, para salpicar o
peixe. mas este continuava a ser fresco. Quando iam à pesca longínqua,
por exemplo ao Cabo Branco ou a Arguim, já teriam de salgar ou secar
o peixe, mas tamhém este pagava na portagem as duas dízimas reais,
tal como o peixe fresco; julgamos que esteve quase sempre isento do
dízimo eclesiástico. Em contrapartida, o peixe salgado ou seco que se
importava de outros países pagava na alfândega uma única dízima, a de
entrada.

O bacalhau que vinha da Terra Nova, salgado ou seco, deveria
ser tratado como outro peixe qualquer. O dos pescadores nacionais
pagaria na portagem as duas dízimas reais; o dos estrangeiros, apenas
uma dízima. a de entrada, na alfândega. Mas o rei pretendeu que todo
o bacalhau. desembarcado por nacionais ou estrangeiros. pagasse a
dízima de entrada na alfândega.
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Numa carta de 14.10.1506, ordenou a Diogo Brandão que nos
portos da Província de Entre Douro e Minho fizesse arrecadar por
oficiais do rei «as dízimas do pescado que vem das pescarias da Terra
Nova», não obstante as sentenças «dos juízes dos direitos reais em
favor dos que têm as ditas dízimas», porque, sendo esse negócio
importante, queria antes averiguá-lo. 13

Reagiram os donatários das dízimas do pescado de Aveiro
(Gonçalo Tavares de Sousa), Viana da Foz do Lima (marquês de Vila
Real) e Lisboa (duque de Bragança), interpondo acções em tribunal.

Gonçalo Tavares de Sousa, filho de Pedro de Tavares, a quem D.
João II doara o senhorio de Mira com a sua jurisdição e «as dízimas do
pescado da vila de Aveiro»," obteve sentença favorável, em data
desconhecida, talvez anterior a 1515, porque no foral de Aveiro, desse
ano, o rei diz que ainda está a averiguar o assunto e que entretanto a
dízima do bacalhau será cobrada na vila «como dízima nova»:
«Bacalhaos: E posto que a dízima dos bacalhaus se arrecade agora na
dita Vila como dízima nova devida pelo contrato dos pescadores,
declaramos porém» que ainda se está a averiguar como deve ser."

As dízimas do pescado de Viana, a velha e a nova, foram doadas
pelo rei ao marquês de Vila Real em 1499.1

(, No litígio sobre a dízima
do bacalhau, que opôs os procuradores do marquês aos vedares das
alfândegas do reino e aos juízes da alfândega de Viana, estes
invocaram três argumentos:

a) Das doações do rei, estavam excluídos todos e quaisquer
direitos alfandegários.

b) Na doação feita ao marquês deve entender-se,
exclusivamente, as pescarias nos mares adjacentes a Viana e
não noutros mares remotos ou remotíssimos: «has quaes

I' «Trclado de hua Carla dei Rey, nosso Senhor, açerqua da Dizima dos baealhaos
( ... )>>. TT, Núcleo Antigo. n? 110. Livro dos Registos dei Rei noso síior. das cartas &
alvaras. mandados & outras cartas que o dito Snor manda a esta Alfandega [do Porto],
fl. 46. in H. P. Biggar. Th« precursor: o]' Jacques Canier 1497-1534: a collection o]
docurncnts rctating lo lhe early liistory of lhe dominion of Canada, Ottawa, Govcrnmcnt
Printing Burcau, 19I I. pp. 96-97.
10 Jorge Cardoso. Agiologio Lusitano (. .. ). tomo III. Lisboa. Oficina Cracsbeckiana,
1666. pp. 93. 104.
r-. A.Ci. Rocha Madhail, Milenário de Aveiro. Colectânea de documentos historicos, vol. I
(l)."íl)-I."í 16). Câmara Municipal de Aveiro, 1959, p. 295.
,,, Historia Florestal. Acquicola c Cinegética. Colectânea de documentos existentes no
Arquivo Nacional da Torre do Tombo - Chancelarias Reais, dir. C. M. L. Baeta Neves, 6
vols .. Lisboa, Direcção Geral do Ordenamento e Gestão Florestal, 1980-1993, vol. IV,
p. 159. Doravante, HFAC.
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pescarias erão do pescado q se pescavam nos mares adisemtes
a dita villa e não dos outros q se pescam noutros mares
diferentes e remotos da dita villa e que o bacalhao não se
pescava nas pescarias desta villa nem em mares adisemtes a
dita villa, mas nas costas da Terra Nova e mais rernotissirnos».

c) Sirva de exemplo o caso de Lisboa onde o duque de Bragança
tinha as dízimas do pescado, a velha e a nova, mas não recebia
a dízima do bacalhau: «o duque de Bragança tinha as dyzimas
dos pescados das pescarias da sydade de Lisboa pello que
pertendeo levar os dereytos dos bacalhaos que viesem portar
à sydade de Lisboa ( ... ) se pronunciara que os direitos dos
bacalhaos que viese ha esta cydade não pertenciam ao dito
duque nem se compreendiam nas mais doasóes».

o marquês obteve uma sentença favorável, em 1530, e outras
desfavoráveis, mas foi continuando a receber a dízima do bacalhau. E
não acatou uma intervenção directa do provedor das alfândegas do
reino, em 1564. Em 1595, o juiz da alfândega de Viana proibiu-lhe a
arrecadação da dízima. O marquês apelou para o tribunal da
Suplicação e obteve, em 1602, sentença definitiva e favorável: «Mando
que ao embargante seja restituyda a posse da dizima do baqualhao de
q foy esbulhado ( ... ) seja outro sy restituydo aos fruytos desta dizima
des o tempo em que foy esbulhado». Esta sentença fundamentou-se na
de 1530, que explicitamente confirmara ao marquês a posse da dízima
do bacalhau."

Neste litígio merece atenção especial a argumentação falaciosa
apresentada pelos defensores dos interesses do rei, ao fazerem uma
distinção entre mares adjacentes, remotos e remotíssimos. O rei, nas
suas doações das dízimas do pescado, nunca fizera tal distinção: não
indicava qual o espaço marítimo abrangido.

- As dízimas do pescado de Lisboa, a velha e a nova, foram
doadas pelo rei ao duque de Bragança em 1499. Falecido o
duque D. Jaime em 1532, os rendeiros do seu sucessor (D.
Teodósio), baseados na sentença que o marquês de Vila Real
obtivera a seu favor em 1530, e noutra semelhante a favor de
Gonçalo Tavares de Sousa em Aveiro, passaram a receber as
dízimas do bacalhau, mas o procurador dos feitos do rei

17 Manuel António Fernandes Moreira, «O porto de Viana do Castelo e as navegações
para o Noroeste Atlântico», in Viana - O porto e o mar, Viana do Castelo, Junta
Autónoma dos Portos do Norte, 1987, p. 82.
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intentou acção em 1535, de que resultou uma sentença em 1540
contra o duque:

- Alegação do procurador do rei: ao rei pertence na cidade de
Lisboa a dízima de todas as mercadorias e coisas que vêm de
fora do reino e entram pela foz do rio Tejo, ora sejam «panos
ora pescados ora qualquer outra mercadoria»; «muitos naturais
destes reinos vêm de fora do reino com muitos bacalhaus»,
entram pela foz e descarregam em Lisboa; o duque de
Bragança cobra-lhes a dízima.

- Contestação do duque: em 1499 recebeu do rei, em doação, as
dízimas velha e nova do pescado da cidade de Lisboa, «que
sohyam amdar na portagem»; as dízimas dos bacalhaus
descarregados em Lisboa «se arrecadaram sempre e
acostumaram arrecadar na Casa da Portagem ( ... ) assim como
se arrecadavam na dita casa as dízimas de todos os outros
pescados que à dita cidade vinham», e sempre foram cobradas
pelos rendeiros do duque.

- Réplica do procurador do rei: a doação de 1499 contempla
apenas o pescado fresco que venha a Lisboa, «de qualquer
parte que viesse, sem se entender na dita doação nenhum
pescado seco que viesse de fora parte ( ... ) este tal peixe seco se
entenderá sempre pertencer à alfândega»; quando lhe foram
doadas as dízimas velha e nova, «os bacalhaus não vinham
ainda a este reino»; depois passaram a ir à «Terra Fria» e
«mares altos» pescar bacalhaus e outro pescado grosso, «onde
andavam até fim de Setembro e vêm com os ditos pescados
secos e curados»; a ordenação das alfândegas deste reino
determina que todo o «pescado seco e salgado» que venha do
reino e de fora dele pague dízima na alfândega; «o pescado que
entrava pela barra seco ou salgado já pagara as dízimas nova e
velha no lugar onde fora pescado», e não havia de pagar outra
vez as ditas dízimas, mas sim a «dízima de entrada» como
qualquer outra mercadoria; os pescados salgados e secos que
vinham e vêm de Setúbal, Sesimbra, Algarve, Caminha, Viana,
Vila do Conde e Porto sempre pagaram a dízima de entrada na
alfândega, como mercadoria, sem pagarem as dízimas velha e
nova; portanto, a dízima dos «bacalhaus e pescados secos» que
entram pela foz pertence ao rei e deve ser paga na alfândega.
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- Tréplica do duque: nos termos do foral de Lisboa, qualquer
pescado, quer seja fresco ou seco, deve pagar as dízimas que se
costumam arrecadar na portagem, e não na alfândega; é isto
que se pratica e sempre se praticou em todos os portos do
reino, de todo o pescado que aos ditos lugares venha, quer seja
pescado nos mares e costas destes reinos, quer nos mares e
costas de quaisquer outros reinos e senhorios; numa contenda
igual, no reinado de D. Manuel, entre o procurador do rei e
Gonçalo Tavares de Sousa, sobre a dízima dos bacalhaus que
vinham a Aveiro, houvera sentença a favor de Gonçalo
Tavares; também noutra contenda entre o procurador do rei e
o marquês de Vila Real, sobre a dízima do bacalhau que vinha
a Viana, houvera sentença a favor do marquês; portanto, os
bacalhaus não são mercadoria que pertença à alfândega, mas
pertencem à easa da portagem eomo todos os outros pescados.

A sentença deixou sem contestação os argumentos do duque mas
condenou-o à devolução das dízimas recebidas desde 7.6.1535.ls E o
litígio continuou.

Também aqui toda a argumentação do procurador do rei é falaciosa.
Em 11.1.1542 o duq uc de Bragança escreveu ao rei queixando-se

de ele haver passado um alvará a respeito da pescaria da costa de
África: «a sentença que se deu contra mim foi de bacalhaus da Terra
Nova», porque dizem que esta pescaria se descobriu depois da doação
de 1499; agora o rei manda que isso seja extensivo à pescaria de «toda
a Terra Alta, que é toda a eosta de África, a saber, de pouco além de
Safim contra o Cabo de Gué e Arguim»; ora, dizem pescadores muito
antigos de Alfama que a Terra Alta «de tempo imemorial foi sempre
descoberta»." O rei deu razão ao duque. Este continuou a receber as
duas dízimas, a velha e a nova, do pescado da costa de África que se
descarregava em Lisboa.

Em Aveiro, os herdeiros de Gonçalo Tavares de Sousa
continuavam a receber a dízima do bacalhau. Em 1608 Pedro de
Tavares e sua mulher pretenderam até cobrar do «bacalhau de
segunda mão», isto é, não do que estava na posse dos pescadores (de
«primeira mão»), mas do que já tinha passado para os mercadores.

t, As Gavetas di/ Torre do TOIll/JO, vol. II. cd, A. da Silva Rego. Lishoa. Centro de
Estudos Históricos Ultramarinos, 1962. pp, 627-632.
te) Alberto Iria, {(A~ pescarias no Algarve (Subsídiox para a sua história)», Revista
COII\('/l'i/,I de peixe, Lisboa, n" I lJ4, Maio de 1%2; IAN/TT, Corpo Cronológico. 1171157:
doravante. Cc:.
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Alega Pedro de Tavares que é donatário da dízima de todo o pescado
que entra em Aveiro, Esgueira e seus termos, e também da dízima do
bacalhau que entra pela barra, «pertencendo-lhe a dízima do dito
baquallao, assi da primeira mão, como da segunda, comprado por via
de mcrcansia»: os oficiais da alfândega se intrometeram a arrecadar a
dízima do bacalhau que entra pela barra e foz da dita vila de Aveiro,
«por segunda mão»; «não avia, nem podia aver, distinção alguma entre
hum e outro bacalhao»; numa demanda antiga entre o procurador do
rei e o seu avô, Simão de Tavares, alegando o procurador que era
pescaria novamente descoberta, houve sentença a favor do seu avô;
antes, sempre a dízima do bacalhau foi arrecadada pelo donatário,
nunca pela alfândega; no tempo das guerras com a Inglaterra, o seu pai
andou ao serviço do rei fora de Aveiro, e os funcionários da alfândega
aproveitaram para cobrar «a dízima do bacalhau da segunda mão que
então começara a vir». Alega o procurador do rei: a «dízima do
pescado e bacalhau» que entra nas vilas de Aveiro e Esgueira «por
segunda mão, de pessoas que o não pescam, e o trazem por
mercancia», pertence ao rei e cobra-se na alfândega; Pedro de Tavares
só tem direito a receber a dízima do bacalhau dos pescadores que o
pescam. A sentença do rei, de 20.6.1608, contrariou a pretensão de
Pedro de Tavares."

Em obra recente, Darlcne Abreu Ferreira" minimizou a pescaria
dos bacalhoeiros portugueses, sem qualquer fundamento e
desconhecendo muita documentação, nomeadamente todos os
argumentos apresentados nos litígios acima referidos.

Os portugueses foram dos primeiros na Terra Nova, mas a
importância do bacalhau transformou este pesqueiro numa das zonas
do mundo mais disputadas pelas grandes potências marítimas, que
passaram a enviar navios de corso ou de guerra proteger os seus
bacalhociros e afugentar os restantes. Os reis de Portugal, empenhados
na Expansão Marítima que absorvia todos os recursos disponíveis,
nada fizeram para proteger os seus.

Humphrey Gilbert chegou a São João da Terra Nova em 1583 e
tomou oficialmente posse do território em nome da rainha de
Inglaterra. A notícia chegou a Espanha através do relatório de um juiz

'II A. G. Rocha Madahil, OfJ. cit., vol. I. p. 141.
:1 Tlic cod tradc iII Earlv-Modem Portugal: deregulation. English domination, and the
decline of [entale cod merchants, Newfoundland, 1996. Texto policopiado, tese de
doutoramento cm Filosofia, University 01' Newfoundland.
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de Aveiro com o testemunho de 4 pescadores da vila." A sua intenção
era povoar a Terra Nova, o Cabo Bretão e a Florida, e exigir uns
pagamentos para se poder pescar em certas baías, como se lê no
«passaporte» que entregou a Tomás André, mestre dum bacalhoeiro
de Aveiro." Mas os portugueses lá continuaram até aos finais da
década de 1610. Alguns pescadores de Aveiro foram cativados pelos
mouros quando se dirigiam à Terra Nova em 1618Y

OS ERROS EM MUITOS FORAIS MANUELINOS

A reforma manuelina dos forais (c. 1495-1520) mostra bem o
desconhecimento de alguns conceitos elementares e lançou uma enorme
confusão que persiste ainda hoje." Pretendia reexaminar os forais
antigos e outros documentos, averiguar os usos e costumes e ouvir as
partes interessadas. Segundo Francisco Ribeiro da Silva" as dúvidas
foram depois submetidas a uma comissão de 22 desembargadores e a
revisão final confiada a uma comissão de peritos. No tocante à pesca,
seria obrigatário cumprir dois requisitos fundamentais: 1º) ouvir todas
as partes interessadas; 2º) dispor de peritos medianamente
conhecedores da matéria. Nenhum destes requisitos foi cumprido: não
foram ouvidas todas as partes; os peritos, de pesca, sabiam pouco.

Um foral estabelece a tributação aplicável (a «carga fiscal»), isto
é, quem paga, o quê, a quem. É uma matéria sensível, sujeita a «tráfico
de influências», que exige rigor e isenção. Em 1512 a câmara da
Ericeira decidiu mandar a Lisboa um procurador e um vereador para
tratarem do conduto;" conduto era o número de peixes, isento de

" Caroline Ménard, La pesca gallega en Terranova, siglos XVI-XVIII, Madrid, Consejo
Superior de Investigaeiones Científicas, Universidad de Sevilla, 2008, p. 175.
'1 AGI, Patronato, 265, R. 40 .
.'1 Isabel M. R. Mendes Drumond Braga, Entre a Cristandade e o Islão (séculos XV -
XVII/). Cativos e renegados nas franjas de duas sociedades em conflito. Ciudad
Autonomc de Ceuta, Instituto de Estúdios Ccutis, 1998, p. 39. A última campanha de
hacalhoeiros da Galiza na Terra Nova está documentada em 1614 (Caroline Ménard.
op. cit .. pp. 62-64).
2' Como se vê em Francisco Riheiro da Silva, «A pesca e os pescadores na rede dos
forais manuelinos», in Quinhentos/Oitocentos (Ensaios de História), Porto.
Universidade do Porto, Faculdade de Letras, 2008, pp. 210-243; já antes publicado in
Oceanos. n" 47/48. Lisboa, CNCDP, Julho/Dezembro 200l, pp. 8-28.
'r, «O foral da Feira e Terra de Santa Maria (1514 )>>, Revista de História. vol, XI, Centro
de História da Universidade do Porto, 1991, p. 102.

J. d Oliveira Lobo e Silva, Anais da vila da Ericeira: registo cronológico de
acontecimentos referentes ii mesma vila, desde 1229 até 1943, 1ª ed. Coimbra, 1933, p. 17.
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tributos, que os pescadores podiam retirar para a alimentação do seu
agregado familiar. O processo de reforma do foral de Alenquer durou
() anos, desde 1504 até 1510, envolvendo o concelho e o procurador da
donatária, a rainha D. Leonor; um dos temas em litígio era a dízima do
pescado. 2~ Ora o responsável pela revisão dos forais, Fernão de Pina, e
os seus colaboradores, revelaram «incúria e ávido comodismo»,
notando-se até casos de fraude ou falsificação." Em 1516, quatro anos
depois da elaboração do foral de Viana da Foz do Lima, a câmara de
Viana mandou a Lisboa João do Rego o Velho, fazendo-o portador de
1() cruzados para Fernão de Pina a fim de conseguir a inclusão «de
algumas coysas, que não estavam no forall velho, pusesern no novo»."
E ele incluiu.

Das três dízimas que incidem sobre o produto da pesca, a velha,
a nova e o dízimo eclesiástico, este último pode não estar mencionado
nos forais antigos; e não deve estar, por não ser direito real, mas sim
eclesiástico. E a dízima velha pode estar «escondida», por ter outro
nome, como «vintena», de 20 peixes 1 (Atouguia, Ericeira e Lourinhã)
ou «quarentena», de 40 peixes 1 (Esgueira), ou estar incluída num foro
colectivo. Por exemplo, na Póvoa de Varzim, os moradores pagavam
um foro colectivo de 250 libras, desde o foral de D. Dinis, de 1308,
«polias quaaes lyvras seriam livres de todo outro foro nem tributo», lê-
se no foral manuelino de 1514, que actualizou o valor para 4 mil reais.

Alguns concelhos e pescadores lançaram a confusão entre a
dízima velha e o dízimo eclesiástico. Como este já vigorava desde o séc.
XI L há mais de 300 anos, era «antigo» (<<velho»); seria a dízima velha.
Assim «desaparecia» uma das três dízimas.

Nos últimos anos do séc. XV, pescadores do rio Douro criaram
uma nova povoação junto ao monte de Santa Catarina, no Porto. Em
15.1.1511 o rei doou a dízima velha a Pedro Francisco. Pagavam a
dízima nova a Lopo de Robres, «e que a velha era arrendada pela
igreja de Lordelo, dizendo que ela pertencia à dita igreja, mas como a
dízima velha pertencia ao rei, e não à igreja», doou-a a Pedro
Francisco." Temos aqui um exemplo de confusão entre dízima velha e
dízima «antiga». O que a igreja de Lordelo tem é o dízimo eclesiástico,

'\ Ivo Carneiro de Sousa, A rainha D. Leonor (1458-1525). Poder, misericórdia,
religiosidade e espiritualidade no Portugal do Renascimento, Lisboa, F. Calouste
Gulbenkian. 2002, p. 159.
''I João Martins da Silva Marques, Foral de Esgueira (1515), Figueira da Foz, 1935, pp.
7-K.
'II Manuel António Fernandes Moreira, O município e os forais de Viana do Castelo,
Cárnara Municipal de Viana do Castelo, 1986, p. 243.
'I HFAC, IV, p. 225.
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já muito antigo, cobrado há muito tempo. A mesma confusão está no
Censual da Mitra do Porto (1542): a dízima velha «é o dízimo de todo o
pescado que os pescadores e pessoas que morarem desde a cidade até
Monchique são obrigadas a pagar à Igreja, primeiro que dele se pague
nem tire outro direito»." O que a igreja do Porto tem é o dízimo
eclesiástico, não é a dízima velha.

A mesma confusão está em vários forais manuelinos, como os de
Viana da Foz do Lima, Caminha, Vila do Conde e Atouguia.

FORAL DE VIANA DA FOZ DO LIMA (1512)

O marquês de Vila Real recebia as dízimas, a velha e a nova, por
lhe terem sido doadas em 1499. O rei recebia o dízimo eclesiástico por
ter o padroado da igreja de Viana." Alvará de 12.12.1571: as rendas
dos concelhos não se arrendam de antemão, nem as das igrejas em que
o rei tem a «terça», que são, entre outras, a de Viana da Foz do Lima e
a de Caminha." Havia o costume de repartir o dízimo eclesiástico em
três ou quatro partes, uma das quais para o padroeiro; é a «terça» aqui
indicada.

O foral de 1512 deveria apenas mencionar isto: o marquês
recebe as duas dízimas e o rei a «terça» do dízimo. Mas o texto é
completamente diferente: «{ ... ) se recadará mais para nós [rei] na dita
Villa a dízima nova ( ... ) E pagar-se-há mais, na dita Villa, a dízima
velha dos pescadores à Igreja, de que nós havemos de haver a terça
( ... )>>. A dita «dízima velha» que se paga à igreja é o dízimo
eclesiástico; deste é que o rei tem a terça, por ser o padroeiro.

O concelho de Viana, aproveitando-se da ignorância de Fernão
de Pina e seus colaboradores, e da ausência do marquês, que não foi
ouvido, «mandou-o pela borda fora». Fez «desaparecer» a dízima
velha, e, quanto à dízima nova, o texto diz que é do rei, sem
acrescentar que está doada ao marquês. O foral de 1512 é um mero
disparate sem consequências. O marquês continuou a receber as duas

" Cândido Augusto Dias dos Santos, O Censual da Mitra do Porto. Subsidias para o
estudo da Diocese lUIS vésperas do Concílio de Trento, Câmara Municipal do Porto,
1<)73, p. 351.
3.' Manuel António Fernandes Moreira, O município e os [orais de Viana do Castelo, p.
177.
'.j Joaquim Veríssimo Sertão, Itinerários de El-Rei D. Sebastião (1568-1578), 2ª. cd.,
Lisboa, Academia Portuguesa dc História, 1<)~7, p. 221.
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dízimas como se vê no litígio que sustentou ao longo do séc, XVI sobre
o bacalhau da Terra Nova.

FORAL DE CAMINHA (512)

Caminha foi «enganada»: pagava dízima velha a dobrar. No foral
de 12S4, o rei D. Dinis concedeu à vila todos os reguengos, foros e
tributos reais, excepto «as dízimas da entrada do mar» (tributo
ai Iundegário), metade do navão e o padroado das igrejas, em troca de
1.000 maravedis velhos anuais, que descerão para 700 maravedis
menos 16 soldos em 1321, quando o termo municipal for encurtado a
favor de Vila Nova de Cerveira." O foral novo (1512) actualiza o foro
colectivo para 33.920 reais. Neste foro colectivo está incluída a dízima
velha, mas o concelho e o rei «esqueceram-se», e ela continuou a ser
doada. Em 1499, foi ao marquês de Vila Real que o rei doou as
dízimas velha e nova de Caminha." Tal como em Viana, o rei era o
padroeiro da igreja de Caminha, pelo que recebia o dízimo eclesiástico,
ficando com a «terça».

O foral de 1512 deveria apenas mencionar isto: o marquês de
Vila Real recebe as duas dízimas e o rei o dízimo. Mas o texto é
completamente diferente. Manda pagar ao rei a dízima nova. «E a
dizima velha se recadara dos pescadores soomente da dita villa pera a
IgreJa della da quall antigamente estam em posse. E os outros
pescadores de fora que a dita villa trouxerem pescado pagarão a dita
dizyrna nova se a Ja nom pagaram como dito he e mais a outra dizima
velha nom semdo os privjlligiados da dita vila».

A dita «dízima velha» que se paga à igreja é o dízimo
eclesiástico. Diz também o foral que a «terça» do padroado da igreja
fora outorgada à vila para a construção e reparação dos muros. É por
isso que «a dizima velha se recadara dos pescadores soornente da dita
villa pcra a IgreJa della da quall antigamente estam em posse».

O concelho de Caminha, tal como o de Viana, aproveitou-se da
ignorância de Fernão de Pina e seus colaboradores, e da ausência do
marquês, que não foi ouvido, para fazer «desaparecer» a dízima velha.
Mas o marquês continuou a receber as duas dízimas.

t-, Maria Helena da Cruz Coelho, Homens, cljJaç'os e poderes. Séculos Xl-XVI. I - Notas
do viver social, Lisboa, Livros Horizonte, 19YO,pp, 203, 210.
;, 11FAC, IV, p. \59.
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FORAL DE VILA DO CONDE (1516)

Em Vila do Conde, uma sentença de 12.12.1480 diz que o
mosteiro dc Santa Clara recebe todos os direitos reais, sem nós (rei)
«hy avermos cousa alguma, se nom a sisa c a dizima do pescado, que se
la chamaua dizima nosa»." Esta «dízima nosa» deve ser a dízima nova.
Parece que o mosteiro tem a dízima velha, o que seria confirmado pelo
foral manuelino (1516): os pescadores que trouxerem pescado fresco
pagam «duas dízimas, a saber, a dizima velha que tem o mosteiro e a
outra dízima nova que por contrato dos pescadores nos é devida».
Parece, mas não é. A expressão «dízima velha» refere-se a uma dízima
muito antiga, que é o dízimo eclesiástico.

O mosteiro obteve em 1318 o padroado da igreja matriz de S.
João Baptista de Vila do Conde, como se lê num documento, que
acrescenta: «e escolherão as freiras no repartimento dos dízimos desta
igreja os da pescaria, e o das mais couzas ao vigairo e ressoeiros da dita
igreja»." Em 1524, a igreja matriz de S. João Baptista «foi erigida em
colegiada». Na carta de fundação da colegiada, o arcebispo de Braga
estabelece a separação entre o que fica destinado à igreja e ao
mosteiro. À igreja, «toda a renda de dízimos da terra assim prediaes
como pessoaes e conhecenças, premissas e oblações ( ... ) E a mais
renda dos Dízimos e premissas do pescado de rio e mar appicamos ao
ditto mosteiro ( ... ) assim e na maneyra que hora levão e levarão suas
antecessoras ( ... )>>.''!

Diz-se que «são recorrentes as contendas entre o mosteiro de
Santa Clara e os sucessivos vigários em torno da dízima velha». Não é a
dízima velha. O que os sucessivos vigários disputam é a repartição do
dízimo eclesiástico, porque só este é que eles podem pretender, nunca
a dízima velha, que é um direito real. Também se diz" que uma
sentença do tribunal eclesiástico de Roma, em 14.4.1447, afirma o
direito do mosteiro a toda a dízima do pescado do mar e rio, a pagar
pelos fregueses da igreja de S. João Baptista, enquanto sua anexa. Em
1568 decorria outra demanda entre as duas partes, a qual vai por
apelação ao tribunal do núncio apostólico em Portugal. O que os
«fregueses» de uma igreja pagam é o dízimo eclesiástico; não é a

.,7 Carlos da Silva Tarouca, Canulário do Mosteiro de Santa Clara de Vila do Conde, Vila
do Conde, Associação Comercial e Industrial, 1986, pp. 92 e ss.

Amélia Polónia, Vila do Conde. Um porto nortenho na expansão ultramarina
quinhentista, texto policopiado, 2 vols., Porto, Faculdade de letras, 1999, p. 52.
'" Manuel Amorim, «A antiga colegiada de Vila do Conde», Vila do Conde. Boletim
Cultural, nova série, n? 2, Julho 1988, pp. 5-15.
411 Amélia Polónia, op. cit., p. 287.
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dízima real. Não faz sentido que um litígio em torno da dízima velha,
que é um direito real, seja julgado num tribunal eclesiástico de Roma.

Lamenta-se a abadessa do mosteiro numa carta que escreveu ao
rei, em 28.4.1530: «há seis anos que perdemos a dízima do pescado que
nesta vila temos que nos rendia 80 mil réis, por se deitarem todos os
pescadores a navegar, o que senhor cresce em vosso proveito e nossa
perda»." Lamenta-se de ter perdido uma dízima (o dízimo eclesiástico),
nào duas. Numa relação das demandas do mosteiro, referente aos anos
de 1795 a 1845, está uma contra os pescadores de Vila do Conde; a
sentença contrariou o mosteiro, entendendo que a dízima do pescado
em causa era real e não eclesiástica."

O duque de Bragança é que passou a ter a dízima velha em Vila do
Conde, não sabemos desde quando, juntamente com a dízima nova que o
rei lhe havia doado em 1499. Antes, não sabemos se haveria isenção.
Uma sentença de 19.1.1709 favorece o duque e contraria os pescadores
de Vila do Conde, decidindo que devem pagar de dez peixes dois,
ficando só com oito, e não na forma que eles queriam e tinham
introduzido." Os dois peixes em cada dez correspondem às duas
dízimas, a velha e a nova.

FORAL DE ATOUGUIA (1510)

Pagam a vintena, «em lugar da dízima velha», salvo os vizinhos
chamados francos que estão isentos no foral antigo; e mais «duas
dízimas, a saber, huuma primeiramente de que a Igreja estaa per
muyto tempo de posse», e outra, a nova, ao rei. Do que matarem com
rede-pé, anzol, bicheiro ou nassa, os pescadores pagam as dízimas, mas
os não pescadores só «a dízima velha à Igreja».

O foral usa a expressão dízima velha com dois significados
diferentes, confundindo a «velha» com a «antiga». Primeiro, é a
vintena, o que está certo. Depois, é «a dízima velha à Igreja», o que
está errado. O que a igreja tem é o dízimo eclesiástico, já muito antigo,
cobrado desde há muito tempo.

" Colecção de São Lourenço, vol, I, prefácio e notas de Elaine Sanccau, Centro de Estudos
I Iistóricos Ultramarinos, Lisboa, 1973, p. 333.
I, Joaquim Pacheco Neves. O mosteiro de Santa Clara de Vila do Conde, Câmara
Municipal dc Vila do Conde. 1982, p. 61.
", Manuel Inácio Pestana. A reforma setecentista do Cartório da Casa de Bragança,
Lisboa, Fundaçâo da Casa de Bragança, 1985, p. 308.
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FORAL DE SESIMBRA (1514)

N a reforma dos forais, se uma das partes não é ouvida, eorre
sérios riscos de fiear lesada, eomo sucedeu em Viana c Caminha ao
marquês de Vila Real. Este, quando tomou conhecimento dos novos
textos, deve ter logo interposto acções em tribunal e obtido sentenças
favoráveis a corrigir os forais.

Foi isto que sucedeu em Sesimbra, onde não foi ouvido o
comendador da vila, D. Duarte de Meneses, que era governador de
Tânger.

Sesimbra tem razões de queixa de Setúbal. Ambas pertencem à
Ordem de Santiago, mas em Setúbal as receitas são para a Mesa
Mestral da Ordem, e em Sesimbra para o comendador. Setúbal tem sal
e portanto o poder de obrigar os de Sesimbra a irem lá descarregar
pescado e pagar as dízimas quando forem carregar sal. Isto deu origem
a vários litígios.

Os forais manuelinos de Setúbal e Sesimbra, ambos de 1514,
mencionam o acedar, importante rede de cerco, e a «sacada», nome
que se dava à «dízima de saída» (alfandegária). O rei ficava quase
sempre com esta dízima mas aqui doara-a à Ordem de Santiago.

Foral de Setúbal: os navios de Setúbal que forem pescar ao mar
de Sesimbra paguem as dízimas do pescado, a velha e a nova, em
Setúbal; os mercadores nacionais ou estrangeiros que comprarem
pescado nos acedares de Sesimbra, paguem só uma dízima de sacada, e
não duas, como até aqui, uma em Sesimbra e outra em Setúbal; os
pescadores de Setúbal que forem, em caravelas de Setúbal, pescar a
Sesimbra, e venderem o pescado a mercadores, paguem a dízima de
sacada em Setúbal, mesmo que a caravela não venha com o pescado a
Setúbal, «por ser assim usado antigamente»; mas se os «pescadores e
armadores» pescarem com suas barcas e redes, pagarem as dízimas, a
velha e a nova, e carregarem o pescado «por si ou seu mandado», não
paguem dízima de sacada.

Foral de Sesimbra: os de Sesimbra que forem vender pescado
a Setúbal paguem a dízima velha em Setúbal e a dízima nova em
Sesimbra; quanto à dízima de sacada, de qualquer pescado que se
carregar por mar na vila ou nos acedares, pague-se em Sesimbra.

Reclamou D. Duarte de Meneses, comendador de Sesimbra,
num litígio com o mestre da Ordem de Santiago, que teve sentença
do rei em 1520:
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- Alegação do comendador: os pescadores de Sesimbra que
matavam pescado em qualquer parte, e iam vender a Setúbal e a
outras partes, sempre foi costume pagarem a dízima velha em
Sesimbra, onde são moradores; também sempre foi costume a
dízima de sacada ser paga pelos compradores no lugar onde
compram os pescados e os carregam, mesmo que os pescadores
sejam moradores em outras partes; a dízima de sacada do peixe
que os de Setúbal vendem e carregam no mar de Sesimbra, deve
ser paga em Sesimbra; de todo o pescado que quaisquer pessoas,
de Setúbal ou doutras partes, compravam e carregavam nos
accdarcs dos pescadores de Sesimbra, sempre se pagou a dízima
de sacada em Sesimbra.

- Contestação do mestre de Santiago: sempre foi costume cobrar
em Setúbal a dízima velha do pescado que os de Sesimbra lá
descarregam; a dízima nova é paga em Sesimbra; do pescado que
os de Setúbal apanham ao longo da costa até Sines ou Melides, e
lá o vendem, os compradores pagam a dízima de sacada em
Setúbal, que é recolhida pela Ordem de Santiago; para esse efeito
os oficiais da Ordem, estabelecidos em Setúbal, vão lá, onde eles
compram os pescados, arrecadar a dízima de sacada; os de
Sesimbra pescam com os seus acedares «dentro da foz do rio de
Setúbal», e os têm nos mares «aduccntcs [adjacentes] e
comarcãos a Setúbal», e vão com eles a Tróia, a Mclides e a
Sines, que são lugares da Ordem, e os compradores que
compram nesses acedares pagam a dízima de sacada à vila de
Setúbal; e isto desde há muito tempo; os de Setúbal, quando
pescam e vendem nos mares de Sesimbra, eles mesmos
arrecadam a dízima de sacada dos compradores, sem saírem em
terra, e trazem a dízima de sacada para os rendeiros do mestre,
em Setúbal, sem o almoxarife do comendador de Sesimbra o
saber, nem ver; se os compradores saírem em terra, em Sesimbra,
logo o almoxarifc do comendador os constrange a pagarem outra
vez.

A sentença considera que o comendador provou estar em posse da
dízima velha do pescado que os de Sesimbra vão vender a Setúbal, e
manda corrigir o foral. Manda também que a dízima de sacada do que os
pescadores de Sesimbra apanham nas suas caravelas e accdares, nos
mares dc Setúbal, se pague em Setúbal."

li Biblioteca Nacional de Lisboa, Fundo Geral, ms. 90, nº 9,
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UM LITÍGIO EM ROMA NO SÉC. XVI

No séc. XVI decorreu em Roma um litígio entre, por um lado, o
arcebispo de Lisboa, através do cabido da Sé de Lisboa, e por outro, o
rei e a Ordem de Santiago, sobre o dízimo eclesiástico do pescado de
Setúbal, Sesimbra e Ribatejo. O Ribatejo correspondia à margem sul
do Tejo, entre o Rio Coina e o Rio das Enguias, basicamente a área
dos actuais concelhos do Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete,
abrangida pelo foral de Alhos Vedros (actuais concelhos do Barreiro e
da Moita) e pelo foral conjunto de Aldeia Galega (Montijo) e
Alcochete. ·ti

O litígio começou em 1542, já tinha mais de 2.300 folhas em
1557, prolongou-se ainda por muitos anos e revela bem a enorme
confusão que havia: nem o rei, nem a Ordem, nem o arcebispo sabiam
os seus direitos. O mestre de Santiago, D. Jorge de Lencastre, faleceu
em 1550, e nesse mesmo ano uma bula concedeu ao rei D. João III a
administração dos mestrados das Ordens de Santiago e de Avis para que
as administrasse juntamente com a Ordem de Cristo da qual já era
mestre. D. João III ficou neste litígio na dupla qualidade de rei e de
mestre de Santiago.

A dízima nova do pescado do Ribatejo estava doada ao duque de
Bragança desde 1530.46 O duque tinha também uma parte da dízima
nova de Setúbal, a do chamado «pescado miúdoe.t'desde 1520;4Ka outra
parte seria do rei, segundo o numeramento feito entre 1527 e 1532.
Este numeramento atribui também ao rei a dízima nova do pescado de
Sesimbra."

Quanto à dízima velha do pescado, competia à Ordem de
Santiago receber a do Ribatejo, e, em Setúbal e Sesimbra, receber a
dos pescadores destas e das outras suas terras, como Sines e Milfontes,
cabendo ao rei a dízima velha dos pescadores de fora, nacionais ou
estrangeiros.

Também competia à Ordem o dízimo eclesiástico de Setúbal,
Sesimbra e Ribatejo, por ter o padroado das igrejas.

l' Maria Ângela Beirante, «Alcochete, vila-berço de D. Manuel. Administração,
economia e forma urbana (séculos XV -XVI»>, in O ar da cidade. Ensaios de História
Medieval e Moderna. Lisboa, Colibri, 2008, p. 111.
"" HFAC, V, fasc. II, p.73.
"7 Inácio Pestana, op. cit., p. 29l.
"' HFAC, IV, pp. 285 e ss.
"" Anselmo Braamcamp Freire, «Povoação de Entre Tejo e Guadiana no séc. XV!», in
Archivo Histórico Português, vol. IV, Lisboa, 1906, pp. 355-357.
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Ou seja, a Ordem deveria receber integralmente duas dízimas, a
velha e o dízimo eclesiástico, excepto em Setúbal e Sesimbra, onde
parte da velha, a dos pescadores de fora, era para o rei, Mas os
pescadores só lhe pagavam uma, A questão em litígio era só esta: a
dízima que a Ordem recebia era a velha ou o dízimo eclesiástico? Para
a Ordem, era a velha; para o arcebispo, o dízimo, O dízimo dividia-se
normalmente em três partes, uma das quais para o bispo. Era esta
terça parte que o bispo, neste caso o arcebispo de Lisboa, reivindicava.
O arcebispo estendeu depois o litígio para Lisboa onde também não
recebia a terça do dízimo.

O que os pescadores não pagavam, sabe-se, era o dízimo. Em
1463, o cabido da Sé de Lisboa enviou cartas ao rei queixando-se dos
pescadores do Rihatejo que não pagavam o dízimo." Em 13.6.1486, D.
João II confirmou aos moradores de Setúbal o privilégio outorgado
por D. João I, de apenas pagarem às igrejas o dízimo do sal, figos
passados, uvas e outros frutos, contrariando assim as exigências dos
almoxarifes do mestre de Santiago."

Segundo o numcramento feito entre 1527 e 1532:

- Em Setúbal, o rei tem «as sisas, a dízima da alfândega, a dizima
nova do pescado e as terças do concelho»; o mestre de
Santiago, «os dízimos da terra e do mar»; o cardeal (leia-se o
arcebispo) e cabido da Sé de Lisboa, «o terço dos dízimos de
terra»; o duque de Bragança, «a dízima do meudo do pescado».

- Em Sesimbra, o rei tem «as sisas, a dízima da alfândega, a
dizima nova do pescado, e armações dos atuns, e terças do
concelho, as quais terças tem dadas ao mestre de Santiago».
«Tem o cabido da Sé de Lisboa o terço dos dízimos»."

Os textos estão confusos e com alguns erros. Em Setúbal, o
duque de Bragança não tem a dízima do miúdo, mas sim a dízima nova
do miúdo; o rei não tem a dízima nova completa, porque uma parte, a
do miúdo, é do duque. Não mencionam a dízima velha do pescado, que

'ii Documentos para a história da cidade de Lisboa: Cahido da Sé (. .. ), Lisboa, Câmara
Municipal, 1954, p. 94.
'I Manuela Mendonça. «Documentos relativos às Ordens Militares na Chancelaria de
D. Manuel. Tipologia e conteúdos», in Ordens Militares. Guerra, religião, poder e
cu ltu ra , vol. I, Lisboa, Edições Colibri e Câmara Municipal de Palmela, 1999, p. 82.
< Anselmo Braarncamp Freire, op. cit., pp. 355-357.
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está prevista nos forais manuelinos de Setúbal e Sesimbra, ambos de
1514, confirmando vários documentos anteriores. Em Setúbal, o
mestre de Santiago recebe «os dízimos da terra e do mar», e deveria
dar a terça parte ao arcebispo e cabido da Sé de Lisboa, mas só dá «o
terço dos dízimos de terra». Falta o terço dos «dízimos do mar», que
são os do pescado; as mercadorias que entram ou saem por mar não
pagam dízimo eclesiástico. O texto relativo a Sesimbra é omisso, mas o
mestre de Santiago também receberá «os dízimos da terra e do mar», e
também não dará ao arcebispo o terço dos «dízimos do mar».

Isto é, segundo o nurncramento, a dízima que os pescadores não
pagam é a velha. Pagam o dízimo eclesiástico à Ordem mas esta não dá
ao arcebispo a terça parte.

O litígio começou em 1542, quando o arcebispo de Lisboa expôs
o assunto numa carta ao Papa." Em 16.10.1552 o embaixador em
Roma, D. Afonso de Lencastre, enviou uma carta ao rei." «( ... ) a
concórdia que entre o cabido e a Ordem houve acerca das terças
parece mais fazer por ela que por ele, pelas exceptuações que faz, as
quais parecem concordarem com a doação que os reis passados
fizeram, por onde o recebem, e não por razão da igreja como eles
querem dizer ( ... )>>. Depreende-se que havia uma concórdia sobre o
terço do dízimo, mas com excepções, e não contemplava o pescado.

Defendia em Roma os interesses do rei, desde 1548, o doutor
António Lopes, que seria um jurista subordinado ao procurador dos
feitos do rei, entidade encarregada de defender os interesses do rei em
tribunal. E o rei estava muitas vezes em tribunal por causa das dízimas
do pescado. Já vimos que nesta época, só a dízima do bacalhau deu
origem a três litígios, em Viana, Aveiro e Lisboa. O procurador dos
feitos do rei tinha, portanto, a obrigação de saber qual a diferença
entre a dízima velha (direito real) e o dízimo (direito eclesiástico). Mas
o dr. António Lopes não sabia, e foi «investigar» na Torre do
Tombo"e no cartório da câmara de Lisboa.'6

Enviou uma carta ao rei, cm 10.8.1557. «Este negócio da
demanda da dízima do pescado do mestrado de Santiago que o cabido
de Lisboa traz contra Vossa Alteza é tão importante à coroa do seu

" Joaquim H. da Cunha Rivara, Catálogo dos manuscritos da Biblioteca Pública
Eborense, tomo III, Lisboa, Imprensa Nacional, 1871, p. 78.
,~CC/I /88/149.
" C0I7JO Diplomotico Portugucz (. .. J, tomo VIII. dir. José da Silva Mendes Leal, Lisboa,
Academia Real das Ciências, 1884, pp. 17-22.
," Documentos do Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Lisboa: Livros dos Reis,
tomo VII, Lisboa, Câmara Municipal, 1962, p. 196.
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reino pois do vencimento dela depende segurar-se a outra dízima velha
dos lugares dos portos do mar».

No estado actual do processo, que já tem mais de 2.300 folhas, a
favor do rei se prova: 1) que Vossa Alteza «é senhor do mar adjacente
a seu reino e da sua conquista e que V.A. quando acontece fazerem-se
alguns delitos no dito mar manda fazer justiça dos delinquentes como
senhor dele»; 2) «que os pescadores de seu reino, assim por razão da
entrada das fozes do mar onde entram, como também por ser senhor
do dito mar onde pescam, lhe pagam de tributo a dízima velha como
direito real»; 3) nos forais de Setúbal, Sesimbra e Ribatejo esta dízima
velha é indicada como direito real; 4) «a dita dízima do pescado tem
nome diverso da dízima espiritual [eclesiástica], porque em Portugal
aos direitos de Vossa Alteza, assim como a dízima do pescado e a da
alfândega e as outras dízimas, lhe chamam dízima em feminino, e a
dízima espiritual que se paga às igrejas por razão dos sacramentos se
chamam dízimos»; 5) as dúvidas que há sobre a dízima velha, as
determinam os juízes dos feitos de V.A. que são leigos e seculares; 6) o
arcebispo conhece das dúvidas que há sobre os dízimos espirituais, e
desta dízima nunca conheceu, mas antes os oficiais de V.A. em sua
presença conhecem dela, e o mesmo arcebispo o diz assim em seu
testemunho; 7) os pescadores tomam os sacramentos nas paróquias e
pagam os dízimos das cousas da terra aos reitores, e a dízima do
pescado a pagam à Ordem e a V.A.; 8) os reis continuaram a fazer
doações da dízima velha, como a deram à rainha em Faro, em Lishoa
ao duque de Bragança, em Santarém, Tavira, Viana e Caminha ao
marquês de Vila Real, em Setúbal, Sesimbra e Ribatejo à Ordem. 9) a
dízima nova que os pescadores pagam a V.A. é por um contrato que
fizeram com D. João I; 10) «a sisa do pescado se paga por razão da
compra e venda que se faz, e que não se vendendo não se deve, e que o
mesmo rei D. João I foi o primeiro que pôs a dita sisa, e que a dízima
velha do pescado se devia antes».

O que se prova a favor do cahido é o seguinte: 1) «Algumas
testemunhas dizem que ouviram dizer que a dízima do pescado de
Lishoa a deram os arcebispos aos reis a troco de Alhandra e Santo
António»; 2) os arcehispos de Lisboa estão em posse dos ditos lugares
com os direitos reais e jurisdições deles; 3) 7 ou 8 testemunhas,
pescadores de Sesimbra, dizem que pagam esta dízima velha ao duque
de Aveiro como comendador da Igreja, e que têm para si que lha
pagavam como dízima espiritual por razão dos sacramentos; o mesmo
dizem algumas testemunhas pela dízima velha de Setúbal, e algumas
testemunhas de Lisboa dizem o mesmo; 4) «em Atouguia se paga a
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dízima velha à igreja, e o mesmo na Pederneira, posto que isto da
Pederneira não faz ao caso, porque se prova que também pagam a
dízima velha ao cardeal como dom abade de Alcobaça, e se prova que
o rei D. Pedro fez doação desta dízima ao dito mosteiro»; 5) «também
provam que em alguns lugares de Entre Douro e Minho se paga a
dízima velha às igrejas». Esta é a substância da sua prova.

Diz ainda o dr. António Lopes que, em Lisboa, foi aos cartórios
da câmara de Lisboa e da Torre do Tombo, e neles encontrou
documentação probatória de que Alhandra e Santo António foram
dadas ao arcebispo em troca dos direitos da alfândega. Quanto aos
testemunhos dos pescadores, dizem eles ter lido em certos livros velhos
que a dízima é espiritual. Em Setúbal encontrou uns capítulos em que
consta que do pescado não pagam dízimo a Deus.57

Em resumo, os principais argumentos a favor do rei são: 1) é
senhor dos portos e do mar adjacente, e nessa qualidade recebe a
dízima velha do pescado, como direito real; 2) nos forais de Setúbal,
Sesimbra e Ribatejo a dízima velha é indicada como direito real; 3) as
dízimas reais, do pescado, da alfândega e outras, são femininas
(dízima); a dízima espiritual (eclesiástica) é masculina (dízimo); a
dízima em causa é feminina; 4) as dúvidas sobre a dízima velha são
decididas pelos juízes do rei; sobre o dízimo, por juízes eclesiásticos; as
dúvidas sobre a dízima em causa foram sempre decididas pelos juízes
do rei.

Os principais argumentos a favor do cabido são: 1) alguns
pescadores de Setúbal, Sesimbra e Lisboa julgam que a dízima que
pagam é eclesiástica; a dízima velha de Atouguia paga-se à igreja e o
mesmo acontece em alguns lugares de Entre Douro e Minho.

O Dr. António Lopes, que defende os interesses do rei há 9 anos,
desde 1548, ainda não percebeu que alguns forais manuelinos de Entre
Douro e Minho estão errados, como os de Viana, Caminha e Vila do
Conde: a dízima velha não se paga à igreja. As dízimas velhas de
Atouguia e Pederneira também não se pagam à igreja. Sente até
necessidade de explicar ao rei qual é a diferença entre dízima velha,
dízima nova, dízimo eclesiástico e sisa.

Noutra carta de 6.2.1559 comunica ao rei que se está agora a
disputar a quem toca o encargo de provar: se ao rei, que é esta «dízima
temporal e tributo que se não compreendia na concórdia feita entre o

,7 Corpo Diplomático Portuguez (. .. ), tomo VIII, pp. 17-22. O dr. António Lopes diz,
numa carta de 1.7.1559, que todas as dízimas velhas do pescado do reino, que o rei
pode perder neste litígio, valem por ano 80 mil cruzados (Corpo Diplomático Portuguez,
VIII, pp. 159-160).
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cabido e a Ordem»; se ao cahido, que é espiritual e se paga em razão
das igrejas. Diz também que há alguns anos, no tempo do mestre de
Santiago já falecido, D. Jorge de Lencastre, se decidira em Roma que,
na dúvida, «esta dízima do pescado se presumia ser espiritual».
Alegava o cahido que o mestre já falecido confessara que a dízima era
espiritual."

Com efeito, D. Jorge de Lencastre pensava que a dízima velha
era eclesiástica. Em Sines, outra terra da Ordem de Santiago, só era
autorizada a pesca aos domingos e dias santos, excepto «sardinha e
outros peixes de corso», pagando mais uma dízima à igreja. Na visitação
que lá fez, em 1517, diz que alguns rendeiros a recebem depois dos
outros direitos; os pescadores são ohrigados a pagar a sisa antes de
pagarem a dízima à igreja, o que não se deve fazer; e manda que «depois
de paga a dízima velha que he a dízima de deus, se pague esta dízima
pcra a Igreja», antes dos outros direitos. «E destas dizimas da Igreija sera
ho prior juiz»." Bastaria a D. Jorge, mestre da Ordem de Santiago, ler o
foral de Sines, promulgado 5 anos antes, em 1512, para saber que a
dízima velha não é de Deus: os pescadores de Sines ou outras terras da
Ordem pagam dízima velha à Ordem; os pescadores de outras terras,
nacionais ou estrangeiros, pagam ao rei. Portanto, é um direito real e não
eclesiástico.

Chegaram a ser proferidas duas sentenças na Cúria Romana a
favor do rei e da Ordem, em 29.5.1559 e Maio de 1560.611 O Dr.
António Lopes faleceu em 1562, e o litígio continuou, não sabemos até
quando.

Em 1607, diz Luís de Figueiredo Falcã061 que a Ordem de
Santiago dízima rea!», a qual o rei, como governador e perpétuo
administrador da tem em Setúbal «a dízima velha de todo o pescado e
sardinha, chamada a Ordem», «arrenda ou manda arrendar por conta
da sua fazenda, com ohrigação de sustentar priores e beneficiados, e
outros encargos das igrejas paroquiais da dita vila». Isto é, ter-se-á
chegado a um compromisso: a dízima velha é real, mas assegura os
encargos que competiriam ao dízimo eclesiástico, o qual os pescadores
continuam a não pagar.

Neste litígio impressiona a ignorância de todos os intervenientes:
o rei, o arcebispo, o cabido da Sé de Lisboa, a Ordem de Santiago, os

< ('iJ/I)() Diplomdtico Portugucz, VIII, pp, 98-1 DO,
,,, Arnaldo Solcdadc, Sines, Terra de Vasco da Gama, 2ª, cd. Sines, 1982 (1 ª ed.,
Setúbal, 1%3), pp. lOS, j06.
r,1I Corpo Diplomático. VIII, p. 405.
rol Livro de toda ajazenda (. .. ), Lisboa, Imprensa Nacional, 1859, p.26ü.
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procuradores dos feitos do rei e o Dr. António Lopes que esteve 14
anos a estudar o assunto. Ninguém sabe qual é a diferença entre
dízima velha e dízimo eclesiástico.

Em contraste, noutras regiões do país os interessados nas
dízimas do peseado sabiam muito bem o que estavam a fazer. É o caso
do mosteiro de Santa Cruz de Coimbra e do cabido da Sé de Coimbra
que litigaram durante séculos em torno da pesca no rio Mondego c na
área marítima adjacente. Muitos processos judiciais destas duas
entidades estão copiados nos livros e cadernos manuscritos de A.
Mesquita de Figueiredo, na Biblioteca Municipal da Figueira da Foz, e
neles se vê que dominavam perfeitamente o assunto. Pena é que o Dr.
António Lopes, em vez de «investigar» durante 14 anos, não tivesse a
ideia de ir a Coimbra perguntar ao mosteiro de Santa Cruz ou ao
cabido da Sé.

CONCLUSÃO

A esmagadora maioria dos documentos conhecidos sobre a
actividade piscatória menciona um ou mais tributos. Mas este domínio,
o da tributação aplicável, permanece quase ignorado, mesmo os
conceitos mais elementares, como a dízima e a portagem.

A palavra «portagem» teve vários significados, e a palavra
«dízima» ainda mais, o que deu origem a enormes confusões, na época
e ainda agora, em obras publicadas recentemente. Isto tem implicações
na história da pesca, na história das povoações marítimas e na história
do direito marítimo.



A "ORIENTALIZAÇÃO" DAS ARMADAS PORTUGUESAS NOS
MARES DA ÁSIA NO SÉc. XVI

Vítor Luís Gaspar Rodrigues

Introdução

Os primeiros anos da presença dos Portugueses no Oriente
ficaram marcados, para além do que Jean Aubin definiu como uma
"aprendizagem da Índia" I, pelo confronto entre os partidários de uma
acção marcadamente imperialista e a facção liberal-mercantil, que
advogava uma política menos intervencionista por parte da Coroa e
das suas forças militares.

Todavia, conhecida que foi no reino a incapacidade portuguesa
de concorrer comercialmente com as redes muçulmanas estabelecidas
no Índico, D. Manuel optou por imprimir uma feição
acentuadamente militarista ao processo expansionista em curso-'. A
presença portuguesa, inicialmente diplomática e comercial, assumiu,
assim, um cunho marcadamente militar, que tendeu a agravar-se com
o correr dos anos. Sem conhecimentos técnicos e, sobretudo, sem os
meios materiais para se intrometerem no mundo das especiarias, das
drogas c dos produtos caros, aos Portugueses restava lançarem mão
do único meio de que dispunham para poderem introduzir-se no
sistema comercial do Índico: a sua superioridade militar naval.

l. Razões da afirmação militar naval dos portugueses no Oriente

A enorme supremacia patenteada pelas forças militares
portuguesas nos múltiplos confrontos navais travados com os vários

I
Cf. Jean Auhin, "l.'Aprcntissagc de l'Inde. Coehin 1503-1504". in Moyen Oricnt &

Occan lndicn, XV/eme - Xl Xcme sicclcs, nº4. Paris. Soeieté d'Histoire de l'Oricnt, 1987,
pp. I a 114.
.Ioào de Barros relata os conflitos havidos no seio do Conselho do rei c refere que
alguns dos seus membros se manifestaram contrários ao aprofundamento da
intervenção militar portuguesa no Oriente "por razão do comércio das cousas da
Índia". Cf. Da Asia de .... dos jeitos que os Portuguezes fizeram no descubrimento e
conquista dos mares e terras do Oriente. déc. I. parte II. livro VI. cap. I. Lisboa, Ed.
Livraria Sam Carlos (cd. fac-similada), 1973.
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potentados orientais, responsável em última análise pela criação dos
alicerces do que mais tarde viria a ser designado por "Estado da
Índia", assentou numa série de factores de natureza técnica, táctica,
organizativa, e outros, que importa analisar no contexto mais geral da
realidade asiática. Com efeito, só assim será possível entender com
maior rigor a verdadeira dimensão dos sucessos militares portugueses,
tanto mais significativos quanto, como é sabido, foram alcançados a
largos milhares de léguas das suas bases na Europa, com todos os
problemas logísticos daí decorrentes, e levados a efeito por um
número extraordinariamente reduzido de navios e de homens-'.

O rompimento das hostilidades no Oriente data, como é sabido,
da viagem de Pedro Álvares Cabral que, exorbitando porventura das
directivas que levava - que o aconselhavam a fazer a guerra aos navios
"dos ditos mouros de Meca" e a não provocar "nojo nem damno, antes
toda a homrra e boom trauto aos indianos'< -, ordenou o
bombardeamento de Calicute.

Mas se essa acção militar desenvolvida pela armada portuguesa
de Cabral se revestiu de grande importância, na medida em que
marca a transposição para o Oriente do conflito ancestral que no
Mediterrâneo ocidental vinha opondo cristãos a muçulmanos, e com
ela a afirmação da corrente imperialista; determina, igualmente, o
momento a partir do qual os Portugueses introduziram no Índico uma
táctica de combate naval revolucionária, que fazia depender a sorte
das batalhas do compromisso entre a capacidade de manobra dos seus
navios e o poder de fogo dos seus canhões>, já anteriormente usados
por Gama na costa oriental africana. Abandonava-se, assim, por
agora, o método tradicional da investida-abordagem utilizado quer
pelas marinhas orientais, quer pelas ocidentais. Este facto revestiu-se
de uma extraordinária importância porquanto, como veremos,
possibilitou às armadas portuguesas afrontar com êxito as esquadras
orientais, compostas por efectivos incomensuravelmente superiores,

1

.Sobre este assunto veja-se a obra de Jaime Cortesão, Os Descobrimentos Portugueses,
vol. V, Lisboa, Livros Horizonte, 1976, pp. 1197 e seg.s.
4
Cf. Borrão original de algumas folhas das Instruções Régias (Regimento Real) dadas a

Cabral para a sua viagem, c. Fev" de 1500, in A.N.T.T., Leis sem data, maço 1, n" 21,
publ. por Fontoura da Costa em Os sete únicos documentos de I SOO conservados em
Lisboa referentes à armada de Cabral, Lisboa, A.G.U., 1968, pp. 38 c 39.

'O número muito elevado dc bombardeiros em cada navio da armada de Cabral. a
saber, 1 condestável e 10 bombardeiros, evidencia claramente o propósito das
autoridades portuguesas em dotarem a armada com um poder de fogo capaz de evitar
a abordagem pelos navios contrários. Cf. Gaspar Correia, Lendas da Índia, Porto, Lello
e Irmão, 1975, vol. I, p. 147.
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com um grande número de soldados a bordo, e a actuar próximo das
suas bases, num meio que lhes era familiar.

No Regimento da armada de Cabral era ordenado
expressamente ao capitão-mor que, topando com algumas naus de
Meca, as tomasse "nam jmvestjndo com ellas, podendo escussar,
ssomente com vossa artelharya as fazerdes amainar (",), porque nesta
maneira se faça mais seguramente esta guerra, e se possa seguir
menos dano a jente de vossas naaos'v, Esta directiva, que, como
veremos, presidiu em grande medida à estratégia de combate naval
dos portugueses no Índico durante a primeira década do século XVI,
e mesmo para além dela, se, por um lado, atesta os receios dos
responsáveis manuelinos em defrontar um inimigo dotado de um
número incomensuravelmente superior de homens de armas e navios;
por outro, demonstra que as autoridades de Lisboa tinham já uma
noção bastante aproximada da mais valia que representava possuirem
navios fortes e relativamente manobráveis em mar aberto, sobretudo
as suas caravelas, dotados com tripulações experientes e habituadas às
difíceis condições de navegabilidade do Atlântico, e uma artilharia
claramente superior, manejada por hábeis bombardeiros recrutados
um pouco por toda a Europa.

A adopção desta táctica de combate naval evidencia ainda o
cuidado dos responsáveis pela empresa no sentido de reduzir ao
mínimo o número de baixas das suas tripulações e homens de armas,
num período em que a presença dos portugueses no Malabar era
pouco mais que simbólica - em 1503-04 a defesa de Cochim foi
assegurada por cerca de 130 homens, dos quais 39 se encontravam
adstritos à fortaleza e os restantes embarcados nas caravelas 7 - o que,
naturalmente, inviabilizaria a reposição dos efectivos abatidos, pondo
em risco a operacionalidade dos próprios navios por falta de
tripulação. Aliás, não terá sido por acaso que a batalha de Kappatt,
que ocorreu em Dezembro de 1504 e foi uma das raras refregas
navais travadas neste período pelos portugueses com recurso à
abordagem, se saldou para as forças da Coroa manuelina como a mais
mortífera acção militar até aí realizada'i.

"cr. Borrão original de algumasíolhas de instruções régias (Regimento Real) ...•já cit., p. 44.

Servimo-nos dos números apresentados por Jean Aubin em "L'Aprcntissage de L'Indc ...•
jú cit., pp. 64 a 66.
'Teve lugar em 31 de Dezembro de 1504 e colocou frente a frente alguns navios da
armada de Lopo Soares e a frota comercial de Caleeut. Cf. Relazione di Lunardo da
Clia Masser, publ. em Centenário do Descobrimento da América. Memórias da Comissão
Portuguesa. Lisboa. 1982. apêndice, p. 75; e a Crónica do Descohrimento e Conquista da

177



VílOR I,UÍS GASPAR ROf)RIGUES

Na generalidade dos combates entretanto ocorridos, os
Portugueses procuraram, sempre que possível, manter-se em mar
aberto, por forma a evitar que os seus navios fossem aferrados,
seguindo-se o combate corpo-a-corpo, em que os orientais, dado o
grande número de soldados que possuíam, levariam clara vantagem.
Esse foi, com efeito, o expediante utilizado pelas quatro velas de João
da Nova que, com uma tripulação de apenas 80 homens, conseguiram
suster o ataque de uma poderosa armada de Calicute", tendo aquele
ordenado aos seus capitães que "resistissem com a artelharya, que nos
não cheguem", e quc, para isso, pusessem as suas naus "em proporção
que todas juntamente possam jugar com sua artelharya" 10. Tratava-se,
afinal, como refere Damião de Góis, de procurar evitar que os
inimigos os "abalroassem, porque nisto estava toda a sua salvação" II.

Em paralelo com o uso da artilharia a bordo os Portugueses
passaram também a fazer uso de uma nova táctica de combate naval,
o ataque cm coluna, que, substituindo a tradicional investida frontal
seguida de abordagem, se viria a revelar fundamental para a rápida
afirmação das esquadras manuelinas no Índico. Com efeito, a
utilização dos navios "um apôs o outro", como é referido nas fontes
documentais, avançando frontalmente em direcção ao inimigo e
dando, a uma distância significativa, bordadas sucessivas, ora para
bombordo, ora para estibordo, em simultâneo com surriadas de
artilharia, data de muito cedo. Logo em 1502 temos notícia de que o
esquadrão de Vicente Sodré, composto apenas por caravelas, ao ser
atacado por uma numerosa esquadra de Calecut, de imediato se
postou ao longo da terra "huma apôs outra em fio, que corressem com
todalas velas que pudessem, tirando artilharia quanta pudessem",
facto que lhes permitiu desbaratar os seus opositores, incapazes por
via disso de se acercarem dos navios portugueses c, assim,
procederem à pretendida abordagem 12.

Índia pelos Portugueses, puhl. por Luís de Albuquerque e Adélia Lobato, Separatas
Verdes, n" LXXXVI, Coimbra, r.i.u., 1974, p. 124.
"A armada de Calicutc, conquanto fosse constituída por "cento e tantas velas asi naos
como paraos tudo eheo de mouros", não estava provida de artilharia. Cf. Fernão Lopes
de Castanheda, História do Descobrimento e Conquista da Índia pelos Portugueses, puhl.
por M. Lopes de Almeida, vol. I, Porto, LelJo & Irmão, 1979, p. 96.
III

Idem, lbidem, p. 97.
II

ln Crónica do Felicissimo Rei D. Manuel, parte I, cap. LXIII, Coimbra. Ed.
Universidade de Coimbra, 1949, pp. 156 e 157.
lê

ln Gaspar Correia, Lendas ... , já cit., vol. I, p. 329.
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Importa notar, por outro lado, que essas tácticas de combate
naval, utilizadas pelas armadas da Coroa no Oriente em praticamente
todas as principais batalhas navais ocorridas durante os primeiros
anos, só foram implementadas e, sobretudo, mantidas com os
resultados hoje conhecidos, graças ao extraordinário esforço
desenvolvido a partir do Reino, que permitiu dotar as suas armadas
orientais nâo só com um número cada vez maior de bocas de fogo e
de vasos de guerra, mas também de homens de armas e
marinheiros 13.

Mas se a necessidade de proceder a um reforço dos seus
efectivos resultou de a Coroa ter optado por uma política mais
dcclaradarncnte belicista a partir de 1502, como o atesta o
estacionamento da primeira armada permanente no Malabar, ela
surgiu também como consequência da forte reacção militar
empreendida pelos potentados locais. Na verdade, passado um
primeiro momento de verdadeiro terror e estupefacção, em virtude
das sucessivas derrotas militares sofridas, os muçulmanos e os seus
aliados locais reagiram buscando soluções que lhes permitissem
diminuir a diferença de potencial militar que os separava daqueles.

Com efeito, ao contrário do que alguns historiadores têm
afirmado, os navios malabares, graças sobretudo ao apoio prestado
por trânsfugas italianos lt e ao recurso à sua própria tecnologia, cedo
passaram a utilizar bocas de fogo. Comprovam-no os relatos de
Fernão Lopes de Castanheda e Damião de Góis, que afirmam que em
1503 os paraus malabares se encontravam já providos com artilharia
(duas peças por embarcação), possuindo a frota do Samorim, por
altura do segundo ataque a Cochim, um total de 380 tiros de
artilharia L5, número que, embora deveras considerável, teve, no

. Em I)():2 as caravelas da armada de Vasco da Gama levavam cada uma "trinta
homens, e 4 peças grossas per baixo e per cima 6 falcões e assentados na tolda e palas
pcrchas I() berços e :2 dos falcoes tiravam por popa; os navios levaváo 6 peças por baixo
no convés. e 2 por popa mais pequenas, e por cima 8 falcões e muitos berços e no
porno ,' peças mais pequenas que tiravào por diante; as naus de carga hiào muito mais
artilhadas". o que atesta bem do grande número de bocas de fogo necessários para
prover as armadas anualmente enviadas para a Índia. Idem, lbidcni. p. 33().
. ,

Es,a accào encontra-se atestada pelos relatos dos vários cronistas portugueses. sendo
a xua importancia atestada pelo empenho posto pelas autoridades portuguesas na sua
captura. Sobre o axsunto veja-se o trabalho de Charles Ralph Boxer, "Asian Potentates
and luropcan Artillery in thc l óth-I Sth Ccnturies: A Footnote to Gihson Hill". in 1. M
I!. u. /1. S .. vol. XXXVIII, parte :2. 1(6). pp. [56 a 1'n.
'O. Castanhcda, História do Descobrimento " .. já cit., liv. I. cap. LXVIII. pp. 146 e

,cg.s: Góis, Crónica do Fclicissimo ... , já cit., parte I. cap, LXXXVi. pp. 20 I e scgs ..
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entanto, poucos efeitos práticos sobre as forças da coligação luso-
cochinesa, a exemplo, aliás, do que sucederia noutras refregas!". Daí
que, em nosso entender, a explicação para a inferioridade militar das
armadas malabares não pareça radiear tanto na inexistência de
artilharia a bordo (embora tenhamos como seguro que em termos
numéricos era, pelo menos nos primeiros anos, inferior à utilizada
pelos portugueses), mas antes, e sobretudo, na qualidade das peças
utilizadas, na destreza do seu corpo de bombardeiros e no tipo de tiro
praticado que, ao contrário dos portugueses, visava atingir sobretudo
o velame e não o casco.

Dada a fragilidade de grande parte dos navios orientais que
actuavam no Índico, os canhões utilizados a bordo eram de pequeno
calibre e construídos em ferro de forma a impedir que o seu excessivo
peso e a violência do recuo provocassem a destruição do casco ou o
seu desequilíbrio. Este facto, aliado a uma já de si mais deficiente
construção das peças, em virtude da utilização na Índia de ligas de
ferro de fraca qualidade, era responsável por uma menor eficácia da
artilharia oriental tanto ao nível da potência de fogo e da sua
cadência, como da precisão do tiro!". Essas insuficiências eram ainda
fortemente agravadas pela imperícia dos bombardeiros locais que,
sem grande experiência 18, se transformavam em presa fácil para os
experimentados artilheiros europeus ao serviço da coroa manuelina 19.

Dessa conjugação de factores resultou que os robustos navios de
alto bordo portugueses fossem capazes de suportar o ataque

II>

M. N. Pcarson, por exemplo, ignora estes dados, afirmando que a principal razão das
fáceis vitórias navais dos portugueses radicava no facto de, possuindo melhores navios
e com artilharia a bordo, se defrontarem com "grandes navios mercantes que
transportavam soldados, mas sem nenhum canhão". Cf. Os Portugueses na Índia,
Lishoa, Teorema, 1990, pp. 71 e 72.
17

Gcoffrcy Parkcr afirma que tanto a artilharia turca como a indiana era de muito
menor categoria do que a europeia, revelando-se os seus canhões muito quebradiços
em virtude da fraca qualidade do metal utilizado na sua fundição. Cf. The Military
Revolution: military innovation and the rise of the Wesl, 1500-1 ROO, Cambridge,
Cambridge University Press, 1989, pp. 128 e seg.s.
L" Charles Boxer afirma, a este propósito, que "os artilheiros malabares não tinham
idéia de como se disparava e demoravam imenso a carregar as peças". ln "Asian
Potentates and European Artillery ..., já cit., p. 158.
I')

O estudo das múltiplas ordens de pagamento do soldo e mantimento dos
condcstávcis e bombardeiros em serviço no Índico, que se encontram dispersas pelo
C()f7}(} Cronológico do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, permitiu-nos pereeber a
enorme importância adquirida pelos bombardeiros estrangeiros no seio do corpo de
artilharia portuguesa estacionada no Índico durante, pelo menos, as duas primeiras
décadas de Quinhentos.
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conjugado de um vasto número de naus, galés, galeotas e paraus
adversários que, dispondo embora de artilharia, sobretudo à proa,
não tinham, no entanto, capacidade para provocar a sua imobilização
ou o seu afundamento. A excelente qualidade da artilharia
portuguesa, dotada de um grande número de peças de bronze, e o
desempenho superior dos seus bombardeiros, aliados à capacidade de
manobra dos seus navios permitia-lhes que, depois de colocados a
barlavento, não só evitassem a aproximação das frotas inimigas, mas
que as destruíssem a tiros de canhão, uma vez que a possibilidade de
fuga daquelas eram reduzidas por se encontrarem contra o vento.

Para além disso, a necessidade imperiosa de as suas armadas se
encontrarem dotadas de uma capacidade de fogo que pudesse
contrabalançar a enorme supremacia numérica das forças contrárias e
minimizar os inconvenientes decorrentes de uma logística difícil,
levou os responsáveis portugueses a idealizar algumas soluções
técnicas que, como os célebres "cartuchos'v'', permitiram um aumento
da cadência de tiro, fundamental para manter à distância as
numerosas esquadras inimigas. Por outro lado, e porque temiam
sobretudo o poder de tiro dos arqueiros indianos, não só pelo seu
elevado número, mas também por utilizarem flechas ervadas e
incendiárias, desde muito cedo os portugueses começaram a apavesar
os navios com enormes pranchas de madeira.

Outras razões, no entanto, contribuíram também para que na
generalidade dos confrontos navais ocorridos entre portugueses e
orientais o número de baixas daqueles fosse, descontado por vezes
algum exagero dos cronistas, muito inferior ao das perdas registadas
entre as forças locais. Este facto tem sido atribuído pela generalidade
dos historiadores apenas à acção destrutiva da artilharia que, visando
navios de fraca construção, provocava o seu afundamento e a
consequente morte por afogamento de uma grande parte das
tripulações e homens de armas. Sem pretendermos minimizar o papel
de extraordinária importância assumido pela artilharia portuguesa no
desenrolar do processo, estamos em crer, no entanto, que outros
factores contribuíram também para uma mais eficaz defesa das forças
europeias relativamente às orientais durante as refregas, a saber:

2(1

Gaspar Correia afirma que o grande número de navios muçulmanos afundados
resultou do enorme potencial de fogo da armada portuguesa, cujos bombardeiros
"tanta pressa daváo a tornar a carregar, que carregavão as peças com saccos de
pólvora, que trazião pera isso feitos da medida, que muy brevemente tornavam a
carregar". ln Lendas ... , já cit., vol, I, p. 330.
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o armamento defensivo utilizado pela generalidade dos militares
portugueses e a disposição dos homens a bordo durante os combates.

Em relação a este último factor, importa salientar que durante
os momentos mais acesos da refrega era muito comum entre os
portugueses, nessa altura, permanecerem no convés apenas os
bombardeiros e os seus ajudantes, bem como os elementos
indispensáveis à manobra do navio. Quanto aos restantes
resguardavam-se no piso inferior de forma a evitar uma maior
exposição ao fogo inimigo-I e a facilitar as operações de carga e
disparo das peças de artilharia, normalmente morosas e envolvendo
alguns riscos de explosão. Pelo contrário, as esquadras muçulmanas,
possuindo sobretudo navios de boca aberta e assentando toda a sua
táctica de combate na prática da investida-abordagem, mantinham no
convés a totalidade dos combatentes, que assim ficavam muito mais
expostos ao fogo adversário, o que, naturalmente, se traduzia num
número muito mais elevado de baixas entre as suas forças22.

Os homens de armas portugueses beneficiavam ainda do facto
de, ao contrário da generalidade dos seus oponentes, combaterem
com armamento defensivo - couraças, capacetes, escudos, armaduras,
etc." - que, em muitos dos casos, lhes cobria todo o corpo, tornando-
os praticamente invulneráveis aos projécteis dos adversários, em
especial nos primeiros anos, em que a utilização de armamento
pirobalístico era bastante reduzida e de fraca qualidadc-ô. Assim se
explica que, terminados os combates as baixas portuguesas fossem,
em geral, de pouco significado e decorrentes, na maior parte dos
casos, de queimaduras provocadas por explosões de projécteis,
panelas de pólvora sobretudo, ou pelo rebentamento casual das

'I
As forças muçulmanas utilizavam com grande mestria nos seus ataques todo o género

de armas de arremesso (dardos, virotócs, flechas, ctcs), bem como projécteis
incandescentes. sobretudo as temidas panelas de pólvora (igualmente usadas pelos
portugueses). responsáveis pela maior parte dos ferimentos provocados entre os
europeus.
""Gaspar Correia refere, a propósito do combate naval travado entre a frota de Vasco
da Gama c a esquadra de Calecut, que uma bombardada efectuada por um navio
português "tomou a nao por huma ilharga, que a desconcertou toda, e lhe matou muita
gente, porquc os mouros todos se mostravão em cima. mas os nossos andavão por
baixo, que não pareciam senão os bombardeiros e os homens que os ajudavão". Tn
Lendas ..., já cit., vol. T, p. 331.

2'Para uma análise mais detalhada do assunto veja-se o nosso trabalho, "Armamento
Pessoal", in A Viagem que mudou o Mundo. Vasco da Gama 500 anos depois, Lisboa,
Ed. Comissão Cultural da Marinha, 1998, pp. 178 e seg.s.
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próprias peças de artilharia portuguesas, em razão da sua
sobrcutilizaçào ou de descuidos no seu manuseamento.

Mas se os diferentes condicionalismos de ordem técnica,
tecnológica e táctica que referimos permitem explicar em grande
medida a rápida afirmação militar naval dos portugueses no Índico,
importa nao esqueccr, para terminar, que essa tarefa foi
particularmente facilitada em virtude de as suas forças terem podido
contar com o apoio fulcral dos reinos de Cochim e Cananor, sem o
qual jamais poderiam ter resistido às forças do Samorim, à data o
mais importante poder naval do sub-continente indiano-é. Na
verdade, a importância do seu contributo é confirmada não só pelo
número de combatentes disponihilizados, que cresceu à medida que
os ataques de Calecut foram sendo rechaçados, mas também pelo
apoio fornecido pelas suas flotilhas que, embora desprovidas de bocas
de fogo, foram de grande utilidade para ajudar a suster a progressão
das forças muçulmanas->.

A sua acção fez-se sentir ainda ao nível do apoio logístico
prestado durante os combates, sobretudo aqueles que ao longo dos
anos de 1503 e 1504 se travaram nos rios e na zona lagunar em torno
de Cochirn, e bem assim através da manutenção de um serviço de
informadores, que se revelou de extrema utilidade, já que permitiu
aos portugueses a planificação atempada da sua defesa. Para além
disso, foi ainda graças aos ensinamentos prestados pelas forças
cochincnscs, que os portugueses aprenderam a navegar e a comhater
numa área geográfica e num meio físico que desconheciam, acabando
por se adaptar com inusitada facilidade às práticas guerreiras
utilizadas um pouco por todo o Malabar. Com efeito, os portugueses
foram iniciados por aqueles nas estratégias locais, sobretudo nos
confrontos fluviais, deles recehendo também ensinamentos sobre
algumas das tácticas de guerra indianas, como foi o caso, por
exemplo, do cerco das cidades ou praças fortes na época da monção,
por forma a impedir a chegada de socorros por mar-".

Por último, os portugueses beneficiaram ainda da transposição
para o Oriente de um modelo de organização militar que há muito

"Jdgddi'oh Naruyan Sarkar afirma que o poderio naval do Samorim de Calccut foi até
ao primeiro quartel do século XVI o mais importante de toda a região, cabendo aos
portugueses ,\ rcxponsahilidadc da sua anulação. Cf. lhe Ar! o] War in Medieval lndia,
Nc« Dclhi, Munshiram Manoharlal Publishcrs. 19i\4, p. 74 .
."U. Jean Aubin. "L'Aprcntissagc de l'Indc ..., já cit., pp. 6i\ e 69.

(T Gcncvicvc 8ouchon, "Les nouveaux venus. Lcs Portugais", in Histoire de Llndc
vlodcnu: J.j(iO-/950. dir, por Claude Markovits, Paris, Fayard, 1994. cap, IV, p. 78.
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vinha sendo experienciado em Marrocos e na costa ocidental africana,
caracterizado por uma ocupação territorial restrita, em que o binómio
fortaleza/feitoria - armadas se revelaria fundamental como elemento
de sustentação da "rede" que entretanto foi sendo criada.

Do que atrás deixamos exposto se percebe que o processo de
afirmação militar naval dos portugueses no Índico e mares do Sul foi
marcado por uma multiplicidade de factores e não apenas, como
alguns autores pretendem, por acção exclusiva da utilização da
artilharia pelas armadas manuelinas contra os indefesos navios
mercantes orientais. Na verdade o peso real desse elemento só pode
ser devidamente avaliado se enquadrado no contexto mais geral dos
meios técnicos e das tácticas absolutamente inovadoras utilizadas
pelos Portugueses nesses primeiros anos.

2. A "Orientalização" das armadas portuguesas nos mares da Ásia

Explicadas em traços largos as razões que em nosso entender
contribuíram para garantir à Coroa manuelina a supremacia das suas
frotas relativamente às armadas orientais, importa agora que nos
debrucemos sobre as motivações que presidiram ao complexo
fenómeno de adaptação das suas estruturas navais à realidade
asiática, por nós designado como um processo de "orientalização" das
suas armadas.

Os responsáveis da Coroa no Oriente depressa se aperceberam,
dados os condicionalismos físicos do oceano Índico, da necessidade
de utilizarem navios de remos e vela. As suas águas calmas, aliadas à
existência de zonas de calmarias e à necessidade de navegar junto da
costa ou mesmo no interior dos rios, conjugavam-se para que os
navios de remo começassem a ser utilizados pelas forças da Coroa.
Com efeito, "tanto na costa indiana, como no golfo Pérsico ou no
estreito de Malaca, onde o mar era geralmente chão, o vento fraco,
entrecortado por períodos de calmaria, os pontos de apoio
abundantes, as barras difíceis e pouco profundas, e onde o inimigo,
habitualmente, se refugiava dentro dos rios", algumas das principais
vantagens dos navios de alto-bordo, a saber, a maior resistência,
autonomia, o superior poder de fogo e a maior velocidade com vento,
diluíam-se bastante-".

-
ln Saturnino Monteiro, Batalhas e Combates da Marinha Portuguesa (1139-1521), vol,

I, Lisboa, Livraria Sá da Costa Editora, p. 247.
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Face a esses condicionalismos físicos, e sendo certo que a
existência de um vasto mercado de escravos no Oriente supria os
problemas decorrentes da falta de remeiros, logo em 1505 os
responsáveis pela condução da política ultramarina portuguesa
enviaram para o Índico os primeiros navios de remos28, duas galés e
um bcrgantim, que se destinavam a ser montados na Índia para, em
conjunto com os navios de alto-bordo aí presentes, constituírem
armadas mistas, mais eficazes nos combates efectuados próximo da
costa do que as frotas compostas apenas por caravelas e naus-".

Esta tendência para proceder à incorporação de um maior
número de navios de remos nas armadas, sobretudo de navios
mediterrânicos - galés, galeotas e bergantins - cujas técnicas de
construção e de marear dominavam bem, acentuou-se durante a
governação de Albuquerque que, pretendendo senhoriar a navegação
do Mar Vermelho e do Golfo Pérsico, mandou construir na Índia
várias galés, navios melhor adaptados aos condicionalismos físicos e
geográficos desses mares30.

Ultrapassada essa primeira fase de instalação dos Portugueses,
marcada pelo predomínio dos navios de alto-bordo e pelo sucesso da
táctica de combate naval praticado à distância com artilharia, e à
medida que a oposição dos principais estados que se lhe haviam
oposto diminuiu, as necessidades da Coroa em termos de navios
foram-se transformando. Com o aumento do número de fortalezas
em seu poder e, sobretudo, com a duplicação da área ocupada que
era preciso controlar, o Estado da Índia passou a necessitar de um
número cada vez maior não só de homens, mas também, e em
especial, de navios. Essa necessidade acentuou-se, sobretudo, a partir
do momento em que as forças muçulmanas do Malabar e o Samorim
de Calecut, bem como os diversos estados da Insulíndia, enveredaram

''sohre o assunto veja-se José Alberto Barata, Os "Senhores da Navegação" - aspectos
náuticos do domínio português no Oriente por meados do século XVI (1543-1570),
Lisboa, Dissertação de Mestrado à F.C.S.H.-U.N.L., cd. polícopiada, 1992, pp. 322 e
scg.s.
:(J

D. Francisco de Almeida, cm carta ao monarca, de Janv/Fev" de 1506, mostrava-se
um adepto incondicional da utilização desse tipo de armadas, afirmando que com elas
teria feito três vezes mais guerra. ln AN.T.T., Cartas dos Vice-Rcis, maço único, doe.
47. puhl. por J. Candeias da Silva. O Fundador do Estado Português da Índia, D.
Francisco de Almeida. 1457(?)-1510, Lisboa, C.N.C.D.P.-I.N.C.M., 1996, p. 327.

'''sohre o assunto veja-se a carta de Afonso de Albuquerque para D. Manuel, de I de
Dezembro de J513. in AN.T.T., C. C, 1-14-2, puhl. em Cartas de AJJónso de
Albuquerque seguidas de Documentos que as elucidam, puhl. por Raymundo António de
Bulhão Pato. Lisboa, Academia Real das Sciencias, 1884, vol. I, p. 171.
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por uma estratégia de desgaste das forças portuguesas que passava
por evitar confrontos navais em mar aberto, passando a guerra a ser
praticada próximo das costas ou nos estuários dos rios e deixando de
se registar, como outrora, combates navais que opunham um grande
número de navios locais às armadas de alto-bordo da coroa
portuguesa.

Essa alteração significativa provocou, a partir dos últimos anos
da década de 1510-20, um aumento acentuado do número de navios
de remos - galés e bcrgantins - enviados do Reino e montados no
Oriente. Importa reter, no entanto, que muitos deles eram navios de
porte significativo, sobretudo as galés, tendo os portugueses
construído mesmo algumas galeaças31, navios de remos de grandes
proporções que se revelaram desadequados para a guerra naval
praticada no Oriente V.

A necessidade de se adaptarem ao tipo de guerra naval
praticada pelos Estados asiáticos e de procederem ao policiamento
das costas e barras malabares, por forma a controlarem os fluxos da
pimenta, aliada a custos mais baixos decorrentes da utilização de
navios de menor porte, contribuiu decisivamente, não só para a
incorporação crescente de navios locais, mas também para o
aparecimento, por esta altura, de um novo tipo de navio, o galeão.

Os Portugueses, cientes da necessidade de possuírem no Índico
navios de alto-bordo, capazes de afrontar com êxito as armadas
turcas, e sabendo dos graves inconvenientes colocados pelas
poderosas mas rance iras naus, conceberam então um navio mais
adaptado às suas necessidades militares. O seu número depressa
aumentou no Índico cifrando-se em 6 unidades em 1520, quatro das
quais haviam sido construídas na Índia, facto que deixa transparecer

" Trata-se de galés tIL' grande porte que eram. ao tempo. os maiores navios movidos a
remos e ii vela. Arvoravam três mastros onde armavam velas latinas - bastardos. Os
seus remos, dado o seu grande comprimento, obrigavam a 6 homens por banco para a
manobra. Podia montar um grand« número de pL'ças tIL' artilharia. Cf. Humberto
lcitào c J. Vicente Lopes, Dicionário de Linguagem de Marinha .... já cit. .

': Silvestre Bacháo. na missiva que dirige ao monarca, embora fosse um partidário das
armadas de remo. manifestava-se cntáo abertamente contra a construçáo de navios de
grandes dimensões. afirmando: "E eles vos dam a cmtcndcr ljue has galeaças sam
ncccsar ias na India pcra voso proveito e elas nom sam ncccsayrus porljue essas
gulcacas nom sam scnorn asy como naos L' 'lucrem gramde custa c muyta gente. porljue
huma galeaca ha mester jcntc pcra quatro naus e por dcradciro num aprovcytam mais
que por hurna nao". ln A.N.T.T.. Gavetas. XV-l~-H. publ. em As Gavetas, Lisbon,
CEIIU. lY65, vol. V. p. 153.
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quào decisivo foi, para o aparecimento e desenvolvimento do galeão,
o conflito naval travado no Oriente pelos portugueses-".

Do exposto se percebe que, a partir dos últimos anos da década
de 1510-20 e, sobretudo, na seguinte, se assistiu a uma clara
adaptação das armadas portuguesas à realidade asiática. Com efeito,
não só as armadas de alto-bordo passaram a estar dotadas de um tipo
de navio claramente mais polivalente do que as naus, mas também se
verificou uma tendência crescente para a formação de armadas
mistas. Paralelamente, começou também a acentuar-se a tendência
para a proliferação de navios mais pequenos, sobretudo ao nível das
armadas de guarda-eosta, entendidos como o único meio para parar
os pequenos paraus que "navegando no rolo do mar" eseoavam a
pimenta malabari". Neste particular temos notícia que em 1520 se
encontravam já ao serviço dos portugueses na Índia 25 a 30 fustas,
utilizadas igualmente no serviço de apoio às fortalczas->.

Uma rápida análise do quadro que aqui apresentamos permite-
nos perceber que ao longo dos primeiros anos da década de 1520-30
se registou, em termos absolutos, um decréscimo de navios de alto-
bordo em resultado da diminuição do número de naus a operar no
Oriente. que não foi compensada por igual aumento do número de
galeões. Relativamente às caravelas, estamos em crer que a sua

Dos quatro ga!eôes construídos na Índia três foram fabricados em Calccut, o que,
também neste caso, e por razoes que não conseguimos apurar, mas que julgamos
relacionarem-se com uma grande disponibilidade de matérias primas e de mão-de-
obra, fazia da sua ribeira um importante centro de construção naval para as armadas
da Coroa. CC carta de Nuno de Castro para D. Manuel, de 31 de Outubro de 1520, in
A.N.T.T., C. c.. 11-79-59. publ. em C. A. A., vol. VII, pp. 177 a IRO. Três anos mais
tarde encontravam-se em construção em Calecut mais dois galeões, o que reforça a sua
importância enquanto local preferencial para o fabrico deste tipo dc navios. Cf. carta
de António da Fonseca para o Rei, de IR de Outubro de 1523, in A.N.T.T., C. c., 1-30-
36. publ. em f)ocUIIII.'/l/(}S Sobre os Portugueses 1'11IMoçambique e na Áti'ica Central
(I·N7-15R8), Lisboa, Ed, National Archivcs of Rhodcsia and Nyasaland e Centro de
Estudos Históricos Ultramarinos, 1962-1975, vol VI, pp. 224 a 22R.
,"

Diogo Lopes de Sequeira em 151R enviou, para além de algumas armadas cuja
cornposiçáo desconhecemos, duas esquadras. uma para as Maldivas c outra para a
barra de Dabul, em cuja composição entravam já vários navios pequenos, sobretudo
fustas. Cf. João de Barros, Da Ásia de .oo, dos feitos que os Ponuguezes fizeram no
descobrimento I.' conquista dos mares e terras do Oriente, Déc. I II, livro II I, capº L
Lisboa, Livraria Sam Carlos. 1973.

Nuno de Castro. na carta que temos vindo a seguir de perto, apontava esse número e
defendia o uso de "fustas pequenas e esquipadas e que demandam tam pouea agoa (",),
porque ho grande guolpe de pimenta que say desta costa he em paraos pequenos (oo.)
que vão sempre no rolo do mar". ln A.N.T.T., C. c., 11-79-59, publ. em C A. A., vol.
VII. p. 174.
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redução é aparente, resultando do facto de o autor da relação haver
integrado uma parte significativa das mesmas na designação genérica
de navios, o que era uma prática corrente na época, dado que as
denominações aplicadas aos diferentes tipos de embarcações eram
muito fluidas, havendo mesmo casos em que ao mesmo navio eram
dadas diversas dcsignaçóes-''. Idêntica situação parece ter acontecido
em relação às fustas, uma vez que não se nos afigura plausível que
tivessem sido abandonadas praticamente todas em detrimento de
paraus, navios que não eram tão polivalentes como aquelas. Para
além disso, é sabido que o número de fustas a operar em águas
orientais continuou a crescer ao longo dos anos, vindo a tornar-se
mesmo num dos navios mais comumente utilizado pelos portugueses
no Índico.

Navios
",aus

Galeões

C araveloes
~ayio:; redondos ~ latinos

Total de navios de alto-bordo
Galé;

Galeotas
Bergantius

Fustas
Paraus

Calaluzes e xtanchuas
l ancharas

Batéis grandes c Barcaças
Atalaias

Gundaras
Total (1{"navios de- H'IDO

152238 152539
1"40

6 11
9
1

11 1-
44 40

:"41
4

4
16
11 28

6

4~ (,(1

."'1.2 -l()

18.:-: 6U

Quadro nº 1- Navios das armadas portuguesas no Oriente

em 1522 e 1525.

Em termos globais importa salientar que a armada de remo
representava já, em 1525, 60% do total de navios que compunham o
poder naval português no Oriente. O aumento então verificado resultou
sobretudo da incorporação de navios locais - paraus, calaluzes, manchuas,

.~h
José Alberto Barata, que tentou proceder à classificação dos navios das armadas

portuguesas a operar no Índico, refere precisamente as grandes dificuldades que sentiu
ao efectuar essa classificação em virtude de as designações serem li época muito
abrangentes e de os autores não concordarem entre si. Cf. Os 'Senhores da Navegação'
... , já cit., pp. 190 e seg.s .
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lancharas, ctc., crescendo o número de navios de remo de origem
mediterrânica de forma mais moderada. Este valor, no entanto, pode ter
atingido níveis um pouco mais expressivos uma vez que, dada a extrema
mobilidade dos navios de menor porte e a sua extrema proliferação, se
torna difícil proceder a uma quantificação exacta dos mesmos.

Esta tendência para o aumento do número de navios locais de
pequeno porte no seio das armadas de remo portuguesas acentuou-se
decisivamente no início do segundo quartel de Quinhentos, em resultado
da acção desenvolvida por D. Henrique de Menezes e, sobretudo, por
Lopo Vaz de Sampaio para fazerem frente ao aumento de capacidade
militar dos potentados asiáticos. Estes, graças ao apoio dos turcos e aos
ensinamentos de renegados portugueses que lhes forneciam, quer as
medidas, quer as bitolas dos navios e do armament037, haviam
conseguido alterar um pouco a anterior correlação de forças
encontrando-se agora muito melhor equipados38 e, sobretudo, muito
bem preparados para a guerra junto da costa ou no estuário dos rios,
onde os portugueses não se sentiam particularmente à vontade.

o Estado da Índia, necessitando de um número cada vez maior de
navios para apoiar as fortalezas e levar a bom termo a guerra de esteiro
que lhe era movida sobretudo pelos corsários mapulas, precisava não só
de embarcações baratas e fáceis de construir e de manter, mas que
tivessem também tripulações e chusmas de remeiros reduzidas, de forma
a diminuir os gastos e a evitar os problemas de abastecimento logístic039.
Por via disso, os seus responsáveis apostaram claramente em dotar as

Segundo Luiz Martins de Portalegre, grande parte dessas informações passavam aos
soberanos asiáticos através dos artífices orientais que trabalhavam nas ribeiras
portuguesas. CC carta de 7 de Dezembro de 1527 para o Rei, ANT.T., Gavetas, XV-
17-1 <1,publ. em As Caretas .., ,já cit., vol, V, p. 100.
i,"

Comprovam-no não só os muitos espingardóes de bronze e o grande número de
peças de artilharia apresados na tomada de Bintáo em 1526 - cerca de 300 (cf. resposta
de Diogo Nunes d'Abreu à inquirição sobre o estado da artilharia na Índia, in
AN.TT., C C, 11-210-82), mas também o grande crescimento das frotas de muitos
desses estados que, como as do Achém ou de Ugentana (1ohor), se cifravam em mais
de centena e meia de navios por volta de 1530 (cf. Fernão Mendes Pinto, Peregrinação,
Lisboa. LN.CM., 1<188,capvs XXVI c XXXII, pp. 77, 89 e 90).
i\j

As galés maiores, dado o grande número de homens que movimentavam e a sua
reduzida autonomia, colocavam na Índia graves problemas de logística não sendo por
isso adequadas aos mares do Oriente. Para além disso, eram muito dispendiosas,
gastando-se mais com uma única galé do que com 5 ou 6 fustas. Cí, Armando da Silva
Saturnino Monteiro, Batalhas e Combates da Marinha Portuguesa (1139-1521), Lisboa,
Livraria Sá da Costa Editora, 1991, já cit., vol. III, p. 209.
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suas armadas com um grande número de fustas, bergantins e catures, ou
seja, pequenos navios de remos e velas, que se caracterizavam por serem
rápidos, rnanobrciros, de pouco calado e de fácil navegação mesmo
quando em situação de calmaria ou de ventos contrários, predicados que
não possuíam quer os navios de alto-bordo quer as galés.

Esses navios, cuja construção era feita de acordo com a traça
tradicional nas ribeiras de Goa, Cochim, Baçaim, Chaúl e Calecut40,
eram, em regra, sujeitos a transformações substanciais ao nível defensivo
(utilização de paveses e cobertas calafetadiças'i l, por exemplo) c do
reforço da sua estrutura, por forma a poderem utilizar artilharia,
sobretudo berços e falcões, o mesmo sucedendo aos que eram
comprados ou, o que era mais frequente, àqueles que eram capturados

III

Temos noucra que durante os seus dois primeiros anos de governação mandou
construir cm Chaúl três navios, a saber, um galeão. uma caravela c uma galé, tantos
quantos havia ordenado cm Goa durante o mesmo período, para além de dois galcócs
c uma galé fabricados cm Cochirn. Esses navios destinavam-se principalmente, como
refere Lopo Vaz, a substituir as sete velas que havia enviado para Malaca. Por outro
lado, apuramos ai nua que, cm princípios de 1527, havia sido dispcndida a soma de
14()$tJ()() rs. com uma armada de 7 paraus e hergantins que. actuando a partir de
Cananor, se destinava a fazer guerra aos "mouros de Calccut" (Cf. carta do feitor c
oficiais da fortaleza de Cananor para o monarca, de 15 de Janeiro de 1527. A.N.T.T.,
C. c.. 1-35-7h, publicado por Gcnevicve Bouchon em Mamulc de Cananor. Un
adversairc de l'lnde Ponugaise (1507-1528), Gencve-Paris, Librairie Droz, 1tJ75. p. 2()~).
O Governador ordenou igualmente que um número significativo de navios das
armadas fosse varado em terra durante a monçáo, por forma a que os mais velhos e
aqueles que se encontravam cm piores condições fossem devidamente reparados c
artilhados. aumentando não só o seu poder de tiro mas também a sua velocidade e
capacidade de manobra, Neste capítulo Goa e Coehim foram uma vez mais os dois
principais locais escolhidos para proceder à reforma das armadas, tendo a ribeira goesa
procedido à reparação de oito navios, enquanto em Cochim foram restauradas nove
velas c todos os hergantins e a fustalha da armada do capitão-mór do mar António ue
Miranda. Porque temesse uma eventual coalisáo das forças turcas estacionadas no
Suez com os potentados indianos, Lopo Vaz determinou ainda que de Sofala c
Moçambique fossem enviadas para a costa do Malabar todas as caravelas e homens ue
armas que sobejassem, o que foi feito (Cf. carta de Lopo Vaz ue Sampaio para o rei,
de 31 de Dezembro de 1527. A.N.T.T., Gavetas, XX, 7-2tJ, publ. por Jorge Borges de
Macedo cm VIII caso de luta pelo poder na Índia e a sua intcrprctaçáo n 'Os Lusíadas,
coI. Subsídios para a História Portuguesa. n" 13, Lisboa. Academia Portuguesa de
História, I tJ76, pp. 175 c 176).
II

Esta inovaçào foi desde cedo utilizada pelos muçulmanos nos seus paraus, eomo o
comprova a afirmação de Luiz Martins de Portalegre que, em carta ao Rei, de 7 de
Dezembro de 1527, refere: "tem os mouros a Irndia chca de paraos fcytos a purtuguesa
com que vos fazem a guerra com suas cubcrras calatetadiças pcra encherem d'agoa
quamdo pelejarem pera lhes nam queimarem", A.N.T.T.. Gavetas, XV -17-1 tJ, puhl. cm
As Gavetas .... já cit., vol. V, p. IO().
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em cornbatc'i-. Neste particular importa referir, com base nos números
fornecidos por Castanheda para o ano de 1529 (14 galeões, 6 caravelas, 6
galés, ~ galeotas e 102 fustas, paraus e bergantins )43, que o aumento
exponencial do número de pequenos navios nas armadas portuguesas a
operar no Oriente, sobretudo de fustas e paraus, resultou em grande
medida da adopção, durante a governação de Lopo Vaz de Sampaio, de
uma política deliberada de apresamento de navios adversários, os quais,
depois de devidamente reparados e adaptados, foram postos ao serviço
da Coroa.

Esses dados atestam, por outro lado, um acentuado decréscimo do
número navios de alto bordo, que poderá estar relativamente
sobrcavaliado, porquanto nos parece que o completo desaparecimento
das naus dessa lista se terá ficado a dever, porventura, ao facto de o
cronista, as considerar como navios de carga e, por isso, não
contabilizáveis como vasos de guerra. Como quer que fosse, é por demais
evidente que a partir dessa altura se acentuou o fosso entre o número de
navios que compunham as armadas de alto-bordo e de remo, se bem que
tal desnível não tenha sido provocado, uma vez mais, por qualquer
crescimento significativo do número de galés, mas antes pelas
incorporações sucessivas de pequenos navios locais, mais apropriados ao
tipo de guerra praticado'H e que se ajustavam melhor ao tipo de
organização militar e social dos portugueses na Índia.

Com efeito. a crescente utilização deste tipo de navios em
detrimento dos de maior arqueação, fossem eles de remo ou de alto-
bordo, resultou também da necessidade de arranjar um número tão
alargado quanto possível de capitanias, por forma a recompensar os
feitos dos muitos fidalgos que pululavam pela Índia evitando a sua
deserçã045. Para além disso a existência de um número significativo de
lugares de comando atenuava os inúmeros conflitos sociais e de
competências decorrentes da presença de vários capitães a bordo,
descontentes por se encontrarem submetidos a alguém que consideravam

De acordo com as "Lembranças das Cousas da Indía" cada parau estava dotado de 4
berços e um fulcào, pelo que este devia estar colocado à proa, distribuindo-se os berços
de forma uniforme pelo navio. Cf. Lima Fclne r, Subsídios ... ,já cit., p. 29.
-L,

Ct. Castanhcda, l listária do Descobrimento ... , Livro VII, cap" CIIII. p. 555.
lj

Importa referir que já durante o vice-reinado de Vasco da Gama este ordenara a
mestre Vyne, genovês que viera do reino para construir galés, que lhe construisse
barcos que remassem mais cio que os paraus malabares, ao que aquele retorquiu que
lhe faria bcrgantins que haveriam de pilhar um mosquito. Cf. Correia, Lendas ... , vol,
I L p. R30.
"'Cf. Saturnino Monteiro, Batalhas c Combates ... , vaI. III, p. 209.
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de linhagem inferior ou, o que era mais comum, de maior condição social
mas sem qualquer experiência da guerra orientai.

Mas se, como referimos, um maior número de navios representava
um maior número de capitanias a distribuir pela fidalguia como
recompensa pela fidelidade demonstrada e serviços prestados, a sua
crescente utilização resultou também de a Coroa ter passado, com o
correr dos anos, a recorrer com frequência à ajuda dos particulares para
a organização das armadas, sobretudo as que se destinavam à conquista
ou descerco das praças. O número de pequenos navios de remo e vela
que compunha as armadas aumentava então extraordinariamente, dado
serem aqueles que a generalidade dos casados e comerciantes
particulares portugueses possuíam e com os quais participavam,
pretendendo, não raro, serem eles próprios a nomear os seus capitães'F'.
Foi assim para a conquista de Diu, em 1530, o que permitiu a Nuno da
Cunha reunir cerca de 120 velas miudas de remo47; seria assim mais
tarde, por altura do seu segundo cerco, quando D. João de Castro, um
fervoroso adepto da utilização de caravelas nas armadas de guerra em
vez das pesadas naus e galeões, ordenou que fossem recolhidas todas as
fustas e catures que se achassem ao longo da costa e com elas organizou,
a partir de Goa, o socorro da praça48.

A utilização de um número sempre crescente de fustas pelos
portugueses ficou a dever-se ainda ao facto de serem navios polivalentes

Em resultado da pressão exercida pelos casados e pelas Câmaras, que estes
dominavam, o monarca português enviou à cidade de Goa uma carta de privilégios que
autorizava os vereadores e oficiais da dita Câmara a poderem apresentar ao Capitão-
mór e Governador os capitães das galés, naus e navios por eles armados "de seus
proprios escravos e mantimentos pera quaisquer guerra e cousas de meu serviço que sc
oferecerem". A.H.G., Tombo dos Privilégios da Cidade de Goa, 1'1.60, publ. por Cunha
Rivara, Archivo Portuguez Oriental, Nova Goa, Imprensa Nacional, IR57, 2º fase", doe,
25, pp. 114 e 115.
47

Diogo do Couto avança um total de IROvelas, das quais 30 de alto-bordo, doze galés,
três barcaças e as mais galeotas, fustas, bergantins, tauris e outras embarcações da
terra (cf, Da Ásia de .... dos feitos, que os Portuguezes fizeram no descubrimento e
conquista dos mares, e terras do Oriente, Lisboa, Livraria S. Carlos, 1973, déc. IV, livro
VII, cap. II, p. 127); Castanheda refere 14 galeões, 6 naus, 2 caravelas, 17 galés e
galeotas, 1 galeaça e 112 fustas, bergantins, catures e juncos, que com outros navios de
apoio faziam perto de 300 velas (cf. História do Descobrimento ... , livro VIII, capº
XXIX, p. 610); Gaspar Correia, referindo-se à armada organizada para a conquista de
Diu em 1530, afirma que era composta por cerca de 400 velas, das quais 5 juncos, 8
naus do Reino, 14 galeões, 2 galcaças, 12 galés reais, 16 galeotas e 228 bergantins
fustas e catures, para além de muitos outros navios de suporte da armada, o que nos
parccc excessivo, sobretudo o montante apontado para os pcquenos navios de remo
(cf. Lendas ... , III, pp. 390 e 391).
4X

Cf. Gaspar Correia, Lendas ... , vol. IV, p. 496.
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c muito rápidos, e de possuírem também uma grande robustez que,
nalguns casos, lhes permitiu navegar em plena monção, factor que
resultou, estamos certos, das transformações operadas pelos portugueses
ao nível do casco, realizadas com o intuito de poderem transportar
artilharia de pequeno e médio calibre49.

Do exposto resulta claro que a partir da década de 30 os navios de
remo e vela de pequeno porte vão estar presentes maioritariamente em
quase todas as armadas portuguesas orientais, facto que muito contribuiu
para acentuar a adopção de uma série de práticas de guerra naval
utilizadas no Oriente, passando-se cada vez mais a decidir os combates à
abordagem e não com recurso à artilharia apoiada na manobra do navio.
Na verdade esses vasos de guerra, dada a sua pequena arqueação e
menor robustez, não estavam preparados para utilizar artilharia de
grosso calibre, uma vez que o recuo das peças no momento do disparo
podia provocar não só danos irreversíveis ao nível do casco e dos
mastros, mas também o desequilíbrio do navio, provocando o seu
afundamento. Para além disso, tratando-se de navios mais pequenos, o
número de peças com que eram equipados era substancialmente menor,
reduzindo-se no caso das fustas a um falcão e três berços, e no das
galcotas a três bornbardas de calibre médio e alguns berços. Perante a
impossibilidade de os seus navios poderem afundar, ou mesmo parar, os
seus contrários a tiro de artilharia, os combates em coluna vão
desaparecer praticamente, sendo substituídos pelo tradicional choque
frontal seguido da abordagem. Os confrontos navais vão passar a
consistir numa primeira salva de artilharia, lançada com o intuito de
semear o pânico nas forças adversárias levando-as a desorganizarem-se,
após o que se seguia o embate frontal das duas frotas, seguido da
abordagem feita à espada e à rodela ou à lançada, e onde as panelas de
fogo desempenhavam também um papel decisivo,

Esta táctica de combate, que se adequava muito melhor ao tipo de
mentalidade guerreira da fidalguia, que encarava a artilharia como uma

"" A este propósito basta recordar os episódios da batalha de Beadala, em que Martim
Afonso de Sousa com uma armada de 22 fustas e 8 eatures conseguiu dobrar o Cabo
Comorim com mar grosso e tempo eontrário apanhando a frota de Calecut
desprevenida (sobre o assunto veja-se Diogo do Couto, Da Asia "', déc. V, liv, II, cap,º
V); ou ainda o socorro de Diu, efectuado por sucessivas frotas de fustas enviadas de
Goa com a monção a correr, comandadas respectivamente por D, Álvaro de Castro e
por Vasco da Cunha, das quais, não obstante as muitas contrariedades com que
depararam, algumas conseguiram aportar à fortaleza.
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invenção diabólica e poueo nohre50 - facto eomprovado pelo desprezo
com que eram tratados por esta altura os bomhardeiros -, vai então
passar a ser utilizada regularmente eontra as forças orientais quer no
Índieo quer nos Mares do Sul, assistindo-se, pelo contrário, a uma
intervenção cada vez mais reduzida das bocas de fogo durante as batalhas
navais. Das 45 operações militares navais de maior envergadura,
contahilizadas para o período que medeia entre 1530 e 156551, apenas 4
foram decididas com recurso exclusivo à artilharia, e ainda assim porque
o número de navios das frotas portuguesas envolvidas era
extraordinariamente reduzido e as suas tropas em número diminuto para
proceder à abordagem.

Esta transformação acentuou-se nos finais da década de setenta em
virtude do incremento da actividade corsária ao longo da costa ocidental
indiana, facto que obrigou os responsáveis pelo "Estado da Índia" a
equipar uma frota de navios "aventureiros'Pé, com a melhor soldadesca
que havia na Índia53. Esses navios de pequeno porte, que no dizer de
Couto eram os mais ligeiros que havia, destinavam-se a dar caça aos
corsários e piratas malahares e a proceder ao apresamento de navios
orientais a navegar sem cartaz, e representavam o retomar de
experiências efectuadas em 1576/77, altura em que haviam sido
organizadas armadas semelhantes para a guerra de cors054. Alguns anos
mais tarde, porque a acção dos corsários rnalabares ao longo da costa
ocidental indiana se tivesse agravado, de Lisboa partiram directivas, em
Março de 1587, no sentido de serem reforçadas as armadas de
"aventureiros", o que fez eom que o seu número crescesse de forma
ainda mais significativa.

A utilização crescente de navios de pequeno porte vai manter-se
igualmente ao longo da década seguinte, como o atesta a relação dos

~1I

Esta idéia encontra-se claramente expressa pelo Padre Fernão de Oliveira em A Arte
da Guerra no Mar. trabalho elaborado em 1555. Cf. Op. cit .. Lisboa, Marinha. IlJK3. pp.
4] e 44.
'1

O levantamento efectuado incidiu principalmente sobre as principais crónicas c
rclatos da época e socorremo-nos ainda do trabalho de Saturnino Monteiro. Batalhas e
Combates .... já cito vol.s I! e II!, onde faz a reconstituição de muitas dessas batalhas
navais .
.:;~

Pequenas armadas de navios ligeiros organizadas ii custa dos próprios capitães, a que
acorriam normalmcnte muitos pequenos fidalgos em busca de fama e proveito. A
Coroa não lhes concedia. em regra, qualquer soldo de embarque ou outro, cabendo-
lhes apenas o resultado dos apresamentos efectuados.

" Cf. Diogo do Couto, Da Asia . 00' década X, parte I, livro II, cap. L pp. IS] e seg.s.
:'\4

Sobre o assunto veja-se Saturnino Monteiro, Batalhas e Combales .., , já cit., vol, III,
p.409.
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navios mandados construir na Índia pelo Vice-Rei Mathias de
Albuquerque em 1593, em que surgem referenciadas 24 fustas, 3
galcotas, uma manchua, e apenas uma galé e duas galeaças, não havendo
notícia de qualquer navio de alto-bordo que tivesse sido construído
entretanto nas ribeiras orientais55.

Acentuava-se assim, em finais de Quinhentos, a tendência,
verificada ao longo de toda a segunda metade do século XVI, para o
decréscimo do número de galeões e naus a operar no Índico e Mares do
SuL facto confirmado não só pelas sucessivas cartas do Senado de Goa
que. sobretudo a partir de 1595, se queixava ao Rei da sua inexistência na
Ribeira de Goa, sendo o Estado ohrigado a requisitar os dos particulares
para as suas empresas militares56, mas também pelas relações das
armadas anuais organizadas pelos viee-reis. A título de exemplo, a de
Matias de Albuquerque, de 1596, que aqui apresentamos em quadro,
revela que ao longo dos seis anos da sua governação foram equipados
para as armadas regulares e extraordinárias do "Estado da Índia" 660
navios, dos quais apenas 1~ foram galeões ou naus, o que dá uma média
de três por ano. Para além disso, relativamente aos demais navios
encontramos apenas 23 galés, sendo o grupo restante, num total de 519,
formado por pequenos navios de remos e vela57.

Tipo de navios 1591-1596 média anual
Galcôes 18 3
Galés 23 4

Galeotas 37 6

!
Manchuas e sanguicéis 39 7

Fustas 429 72
Pequenos navios de remo 114 19

não especificados
Total 660 111

Quadro n? 2 - Relação dos navios equipados para as armadas
regulares e extraordinárias do "Estado da Índia" (1591-1596).

CC carta régia para o Vicc-Rci, de 24 de Fevereiro de 1595. in A. P. 0., fase. 3, parte
Lp,495 .

.,. ln A.H.Ci .. Urro do registo das Carias Régias, n'' 7744. ff. I a 7.

LSSL'S 5)9 pequenos navios de remos c vela encontravam-se assim distribuídos: 37
galeutas. 39 manchuas c sanguicéis, 429 fustas e 114 navios pequenos de remos e vela
n,'IU especificados.
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Por outro lado, ao longo do último quartel de Seiscentos
acentuou-se ainda a propensão para utilizar os galeões e as naus
sobretudo como navios de transporte de homens, armamento e
víveres, ao invés de servirem como vasos de guerra, o que contribuiu
também para que não fossem buscadas novas soluções técnicas que os
tornassem mais rápidos, com maior capacidade de bolina e melhor
artilhados. Na verdade, para as 44 operações militares navais
contabilizadas entre 1575 e 1596, apenas em sete casos intervieram
naus ou galeões, sendo as batalhas suportadas pelos navios de remos.
Houve, pelo contrário, várias situações em que, não obstante as
armadas serem formadas por um misto de navios de remos e de alto-
bordo, estes, ou por falta de condições naturais para actuarem, ou por
chegarem atrasados aos locais das refregas, acabaram por não
participar nos combates, os quais foram decididos à abordagem
depois de um primeiro ataque que consistiu numa descarga de
artilharia, logo seguida da investida frontal dos navios, acompanhada
do arremesso de grande número de panelas de pólvora-õ.

Importa notar, no entanto, que este lento e progressivo
abandono da prática de combater com artilharia a navegar se ficou a
dever também à falta de pessoal qualificado, tanto ao nível dos
capitães dos navios, normalmente fidalgos que desconheciam os mais
elementares princípios náuticos, como dos próprios pilotos,
marinheiros e bombardeiros. Com efeito, o "Estado da Índia"
debateu-se, sobretudo a partir do último quartel de Quinhentos, com
uma enorme carência de tripulações e, em especial, de artilheiros, em
virtude da sua rarefacção tanto no Oriente como na Europa. Por via
disso, os responsáveis portugueses viram-se forçados a proceder à
incorporação de asiáticos nas tripulações dos navios, com todos os
problemas daí decorrentes, dado que se por um lado não estavam
familiarizados com as complicadas tarefas para manobrar os grandes
navios de vela, por outro, desconheciam quase em absoluto os
complexos meandros da artilharia naval, o que contribuíu também
para a generalização dos combates com recurso à abordagem-".

Este lento processo de "orientalização" das forças navais
portuguesas, se, por um lado, teve como consequência o já referido
abandono progressivo das esquadras de alto-bordo em detrimento das

)<"

Foi o que sucedeu cm Mombaça, cm 1589, com a esquadra de Tomé de Sousa
Coutinho que. formada por 2 galeões, 5 galés, 6 galeotas, 6 fustas e I rnanchua,
defrontou as galés turcas de Mir Ali Bey apenas com a esquadra de remo. Cf. Diogo do
Couto, Da Asia ... , déc. XI, eapº VII, pp. 37 a 43 .
.;;q

Cf. Saturnino Monteiro, Batalhas e Combates ... , vol. IV, já cit., pp. II e 12.
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armadas de navios de remos, por outro, eontribuiu também para a
estagnação da evolução técnica das suas naus e galeões,
transformando-os em verdadeiras fortalezas flutuantes. Com efeito,
os navios de alto-bordo portugueses foram-se tornando maiores, mais
pesados e com altos castelos, o que os tornava particularmente lentos
e de difícil bolina, sobretudo quando comparados com os rápidos e
manobrciros navios dos seus adversários norte-europeus, facto que se
viria a revelar decisivo na maior parte dos confrontos navais que se
seguiram60.

A generalização da abordagem como técnica de combate naval
no Oriente em detrimento da utilização da artilharia para a resolução
das batalhas e escaramuças navais foi responsável, por outro lado, e
em paralelo com outras motivações, por uma alteração significativa
do parque de artilharia do Estado da Índia, tanto em quantidade
como em qualidade, facto que se atesta através de uma rápida análise
do quadro nº 3. À redução extraordinária do n? de peças registada
entre 1553 e 1581 nos arsenais de Goa, que armavam uma parte
significativa das armadas do Estado, somava-se ainda o facto de se
registar uma diminuição acentuada do número de bocas de fogo de
menor calibre, berços sobretudo, utilizadas nos navios mais pequenos,
o que confirma que, também no caso das armadas de remos e vela, o
seu poder de fogo diminuiu. Com efeito, à medida que se procedeu
ao abandono das formações em coluna, constituídas
fundamentalmente por navios de alto bordo que decidiam os
combates à distância com recurso às suas bocas de fogo, e se
regressou às formações em linha e ao sistema clássico da investida-
abordagem, a importância do papel da artilharia foi diminuindo,
passando a ser cada vez menor o número de peças a bordo e
limitando-se o seu uso aos momentos iniciais das refregas. Para além
disso, também a sua eficácia se foi revelando cada vez menor, em
resultado não só de uma menor qualidade das peças utilizadas, mas
também, e sobretudo, da inexistência de bombardeiros e condestáveis
qualificados e com experiência de combates navais.

11(1

Sobre o assunto veja-se ainda Saturnino Monteiro, A Evolução do Pensamento Naval
Português, Lisboa, Academia da Marinha, 1993, pp. 16 e seguintes.
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Peças de artilhada

1553 1581

'vleics-berçcs

Berços de ferro 21

Falcoes chumbeiros

Falcoes pedreiros 63

'cleios-Falcõcs

111

Cameletes de marca maior

Camclctcs

Esperas

\kias-Esperas

Bazaiiscos
•

Total 101-1 26-1

Quadro nº 3 - Artilharia existente nos Armazéns de Goa
em 155361 e 158162

o elemento humano, a exemplo do que sucedia nas forças
navais orientais, reassumia, assim, um papel de primacial importância,
cabendo-lhe decidir a sorte das batalhas em combates corpo-a-corpo
travados à arma branca no convés dos navios, tão ao gosto da
fidalguia e dos próprios soldados, por lhes permitirem a prática de
actos valorosos que os distinguiam do vulgo e lhes valiam o
reconhecimento real. Pelo contrário, a táctica de combate naval que,
fazendo depender a sorte das batalhas do compromisso entre a
capacidade de manobra dos seus navios e o poder de fogo dos seus
canhões, lhes permitira em boa medida a sua rápida afirmação no
Índico, foi sendo progressivamente abandonada, restringindo-se o uso
da artilharia a bordo enquanto elemento táctico. Os combates navais
passaram, assim, a ser, na grande maioria dos casos, verdadeiros
confrontos entre corpos de infantaria embarcados, muito mais do que
batalhas entre navios, o que se viria a revelar fatal para os
portugueses após a chegada ao Índico dos "inimigos europeus".

!lI Cf. rol da artilharia da Índia, 1de Novembro de 1553~in H.A., 51-V/-54, doe. nº 20, ff.
42 a 43V. Os dados apresentados no quadro referem-se apenas à artilharia existente no
arsenal de Goa.
/)~

Cf. rol do almoxarife do arsenal de Goa, de 13 de Novembro de 1581, in B.N.P.,
Manuscrits Portugais, vol. 23, doe. 183.
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3. A entrada em cena dos "inimigos europeus" e a incapacidade de
resposta do "Estado da Índia" aos novos desafios

Logo nos primeiros anos da presença inglesa e holandesa no
Oriente os Portugueses puderam constatar, não obstante tratar-se
ainda de uma fase experimental, a superior qualidade das suas
armadas, sobretudo das neerlandesas, alicerçada não só na maior
velocidade e capacidade de bolina dos seus navios, mas também no
superior desempenho das suas tripulações de bombardeiros. A
exemplo do que os portugueses haviam feito no início do século XVI,
os seus capitães procuravam agora decidir os combates com recurso à
artilharia, evitando a abordagem. Sendo os seus navios mais velozes e
melhores de bolina do que as naus e galeões do Estado da Índia,
adoptavam quase sempre a táctica de se colocarem a barlavento e a
cerca de 200 metros daqueles (o alcance de tiro dos seus canhões era
bastante superior ao dos portugueses o que fazia com que estes
dificilmente os atingissem), procurando concentrar o fogo de vários
dos seus navios sobre o aparelho dos adversários por forma a
imobilizá-los'v'. Para além disso, direccionavam o seu poder de fogo
para o convés, por forma a provocar o maior número de baixas entre
os homens de armas portugueses, já que estes, por uma questão de
mentalidade, e por combaterem sobretudo à abordagem, raramente
se remetiam aos pisos inferiores durante os combates.

Pelo contrário, os navios portugueses, dada a sua menor
mobilidade e velocidade, a que se somava uma artilharia de menor
alcance e reduzida eficácia, pouco podiam fazer para impôr aos
adversários a continuação dos combates quando se encontravam em
situação de vantagem, já que os oficiais ingleses e holandeses,
imbuídos de uma nova mentalidade, se apressavam a tirar partido
daqueles factores, ordenando a retirada.

Podendo escolher onde, quando e como combater, e
desfrutando, relativamente aos ingleses nesta fase, de meios
financeiros, humanos e navais muito superiores, os neerlandeses não
tardaram a afirmar o poderio militar das suas armadas no Oriente,
alicerçado numa sucessão de apresamentos e afundamentos de navios
portugueses um pouco por todo o Índico e nos Mares do Sul. Estas
acçócs, e em especial o bloqueio da barra de Goa - ocorrido em 1604,
por UI11 período de 23 dias, sem que da parte das forças portuguesas

Cí. Armando da Silva Saturnino Monteiro. Balanço da Guerra no Mar contra os
lnglcsc» c os Holandeses (1583-1663 J. Lisboa, cd. polícopiada, ]995. p. 9,
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tivesse havido qualquer reacção significativa -, se, por um lado,
puseram a claro as enormes fragilidades do "Estado da Índia" em
termos navais, por outro, serviram para alertar os responsáveis para a
necessidade de proceder à reorganização e reestruturação das
armadas de alto bordo no oriente, dada a manifesta incapacidade das
armadas de remos para resistirem ao assalto holandês. Na
correspondência da época multiplicam-se as referências à
necessidade, por um lado, de serem enviados do Reino naus e galeões
para reforço das armadas, e, por outro, de se proceder à sua rápida
construção nas ribeiras orientais, porquanto, como afirmavam os
responsáveis da cidade de Goa, "sem eles não se poderá conservar o
dominio do mar" e "fica claro quão desnecessária he a despesa que
com as armadas de remo se faz para semelhante efeito"64.

Em resposta aos sucessivos pedidos de socorro oriundos da
Índia a Coroa portuguesa promoveu, entre 1604 e 1605, com o apoio
das principais Câmaras e Misericórdias orientais, não só o
reapctrechamento de algumas das principais frotas de guarda-costa,
mas também a organização daquela que seria a maior armada
portuguesa de sempre a operar nos Mares do Sul. Composta por 26
navios de remo e 17 de alto bordo65, em que sobressaíam nove
galeões, construídos na sua maioria nas ribeiras de Goa, Cochim e
Baçaim, e cerca de "três mil homens de paga", dos quais a maior
parte eram locais'i", representava o supremo esforço feito para tentar
expulsar os Holandeses através de uma acção militar naval de grande
envergadura que, com alguma particularidade, se poderia chamar "a
mãe de todas as batalhas".

Cientes da menor valia dos seus navios de alto bordo e da
reduzida eficácia das suas tripulações, os responsáveis portugueses
procuraram contrabalançar essa inferioridade com o envio de uma
armada mista - logo mais polivalente e capaz de actuar nos mais
variados cenários e com condições atmosféricas adversas (falta de
vento, por exemplo) - composta por um número de vasos de guerra

1>4
Carta da vereação de Goa ao rei, de princípios de 1605,A.P.o. , fase. I, parte II, p. 137.

h:'
Faria e Sousa refere 4 galés e um grande número de fustas, enquanto Fernão de

Queirós afirma ser formada por 4 galés, 4 galiotas e 21 fustas. Cf. Asia Portuguesa,
Porto, Livraria Civilização, 1947, vol. V, p. 270; e P.' Fernão de Queiroz, História da
Vida do Venerável Irmão Pedro de Basto... e da variedade de sucessos que Deus lhe
numifestou, Lisboa, Of. hy Miguel Deslandes, 1689, p. 325. De acordo com a "Relação
da Armada de Martim Afonso de Castro que foi ao Sul", in A.N.T.T., Miscelâneas
Manuscritas de Nossa Senhora da Graça, tomo VI-O, f. 188, era composta por 4 galés e
22 fustas e galiotas.
hh

Carta ao rei, de 1606, inA. P. 0., fase. I, parte II, p. 171.
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muito superior aos da armada holandesa. Tratava-se, afinal, de tentar
que essas deficiências técnicas, a que se somava outra de vital
importância - o enorme desfazamento entre os dois parques de
artilharia de bordo, altamente favorável aos neerlandesesv? -, fossem
colmatadas por uma superioridade numérica de tal modo esmagadora
que lhes permitiria, como chegou mesmo a ser equacionado pelos
comandos da frota, "queimarem-se dois navios portugueses para fazer
perder um holandês'vê.

Mas se do ponto de vista técnico a armada holandesa era
superior à portuguesa, foi sobretudo ao nível do comando que se
registaram os maiores problemas, dada a sucessão de erros praticados
pelos responsáveis da frota, tanto ao nível táctico como estratégico,
contribuindo assim decisivamente para o insucesso da empresa. Com
efeito, estes, após uma primeira batalha travada ao largo de Malaca,
que sc saldou por pesadas perdas para ambos os lados, optaram por
uma estratégia claramente suicida ao dividir as suas forças em duas
armadas, perdendo com isso a vantagem que lhes advinha da
superioridade numérica de que haviam disposto no primeiro
confronto. Como se isso não bastasse, a táctica de combate naval
delineada por Martim Afonso de Castro revelar-se-ia completamente
desadequada, com os navios a "combaterem surtos'v", ou seja,
fundeados, o que os transformou em presas fáceis dos navios de
Cornelius Matellief, dado o seu extraordinário poder de fogo e
grande capacidade de manobra 70.

Ficava assim atestada a total incapacidade dos portugueses, por
esta altura, para a prática da guerra naval com armadas de alto-bordo
e com recurso à artilharia. Habituados ao longo dos anos a combater
com as potências orientais que, tal como eles agora, haviam utilizado
nas primeiras décadas do século XVI esta mesma táctica para se

Segundo Alfredo Botelho de Sousa, a armada de Cornelius Matellief estava
artilhada com 377 peças de artilharia, cerca de 29 peças por navio, enquanto os
portugueses tinham apenas 268, com uma média de 22 peças para cada navio de alto
bordo. A desproporção entre o poder de fogo de cada uma das esquadras era, por isso,
muito acentuada. CI. Subsídios para a História Militar Marítima da Índia (1585-1669),
vol. II. Lisboa, União Gráfica, 1948, pp. 39 and 109; veja-se ainda Orçamento das
despesa que se [cz com a Armada do Sul com que foy o visorrey D. Martin Affonço de
Castro cm abril de 606, in B. A, 51-VI-19, ff. 293 e seguintes.

CI. Historia Gcneralc de los Viages, vol. XIII, p. 49, apud Alfredo Botelho de Sousa,
Subsídios ... , já cit : vol. II. pp. 45 or 46.

"" CI. Fernão de Queirós, História da Vida ... , op. cit., p. 341.
'II

Para uma visão detalhada do eurso do combate veja-se o trabalho de Saturnino
Monteiro, Batalhas e Combates ... , vol. V, pp. 29 e seguintes.
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defenderem dos ataques das naus e galeões portugueses, revelavam
agora uma completa inadaptação para a prática de combate naval
com recurso à manobra dos navios e ao uso da artilharia, optando
antes por combater à abordagem ou com os navios fundeados. Como
refere Saturnino Monteiro "nos momentos decisivos das lutas contra
os Holandeses e os Ingleses os capitães das armadas portuguesas
revelaram uma confrangedora incapacidade para combater no mar
com navios de alto bordo. Todos eles fidalgos, habituados ao combate
em terra, sentiam-se deslocados a bordo dos grandes navios de vela,
cuja manobra desconheciam. Daí a sua propensão para combater
fundeados e para, ao menor pretexto, transferirem as operações para
terra"71. Sucedeu aqui, já havia ocorrido em 160 I eom André Furtado
de Mendonça em Bantarn, acabará por se repetir mais tarde em
Jasques, sempre com resultados muito pouco abonatórios para as
forças navais portuguesas.

A derrota naval de Outubro de 1606, com todo o cortejo de
miséria que acarretou, dada a perda de um grande número de
homens e de navios, sobretudo galeões e naus, associada à
incapacidade demonstrada pela armada de socorro de alto bordo que,
enviada de imediato da Índia (o que atesta que o problema não
residia na incapacidade regeneradora do Estado da Índia), viria a
revelar-se de uma inutilidade confrangedora 72, contribuíu para que a
generalidade dos responsáveis pela governação na Índia começassem
a questionar-se não só sobre a sua real importância na luta contra os
"inimigos do Norte", mas também sobre a eventualidade de definir
novas estratégias para procurar minimizar os efeitos negativos
decorrentes da sua presença.

Cientes, eomo afirmava André Furtado de Mendonça, Capitão-
mór e General dos Mares do Sul, que "com poder nenhum de armada
é possível impedir aos holandeses navegarem por aquelles mares, nem
extinguillos, asi pola ligeireza das suas naos, como pola distancia dos
portos a que hião eontratar"n, e preocupados eom o estado geral de
insegurança vivido no Índico e Mares do Sul, onde não fora possível
sequer organizar algumas das armadas anuais de guarda-costa,
afirmavam, relativamente às coisas de Malaca, "que parece mais
conveniente ( ... ) aver-se de prover a fortaleza com armada de remo,

luem.!hidc/Il. p. 2i\1.
. Cf. carta da vcrcaçáo de Goa de 1607 para o rei. ln /1. P. U. fase. I. parte IL pp.1lJ7 a IlJlJ.

·Cr. carta de 26 de Novembro de 1609 para o monarca. ln A.CS, Secretarias
Provincialcs, n" 147lJ. n. 534v e 535.
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com a qual se assegura o socorro que a ela se deve mandar, por serem
crnbarcaçóes que quando nella aja aperto de cerco, ou outro
qualquer, podem chegar com a gente e provimentos que levarem (...)
e assi chegará a tempo, e se não perderá nem arriscará tanto o que
nisso se gastar, o que pelo contrario fica avendo em armada de alto
hordo ( ... )74.

Conhecedores das fragilidades do "Estado da Índia", esses
homens preconizavam agora a adopção de uma política de
sobrevivência, que consistia em "resistir aos inimigos, quando os não
pudessem ofender", e alertavam o monarca para o enorme perigo que
resultaria de uma eventual aliança dos "inimigos da Europa" com os
reinos asiáticos. Temiam sobretudo que estes os passassem a apoiar
com as suas armadas de remo, que aqueles não tinham, o que seria
muito perigoso para as fortalezas do Estado porque "unidos com elles
nenhum remédio isto terá"75. Os práticos da Índia sabiam que era
tempo de "resistir, muito mais do que de afrontar", razão pela qual o
papel das armadas de remo era decisivo, sobretudo para o apoio das
fortalezas nos momentos de assédio, como ficou provado em
diferentes circunstâncias ao longo dos anos subsequentes, uma vez
que estas, navegando cosidas com a costa, conseguiam em regra furar
os bloqueios e passar com reforços. Relativamente aos navios de alto
bordo, sabendo da impossibilidade de manter no Oriente armadas
com um número de efectivos muito superior ao dos ingleses e
holandeses, por forma a suprir a superioridade das suas frotas,
preconizavam que os seus efectivos se concentrassem o mais possível,
tanto no Índico ocidental como nos mares do sul, por forma a não
serem tão vulneráveis aos ataques daqueles, "porque não he tempo de
dividir o pouco que este Estado ajuntarr "'.

-,
CC carta da vereação de Goa de 1607 para o rei. ln A. P. 0., fase. I, parte II, p. 233.

'Idem, lbidcm, pp. 240 e 241.

Idem, lbidem, p. 233.
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Conclusão

Chegados ao Oriente na posse de meios técnicos muito
superiores, e de uma orgânica militar testada e aperfeiçoada no norte
de África, puderam os portugueses afirmar, nos primeiros anos de
Quinhentos, uma clara superioridade naval mercê da adopção de um
conjunto de tácticas de combate absolutamente inovadoras.

Um longo processo de adaptação à realidade asiática do
conjunto da sua estrutura militar naval, marcado pela perda de
importância dos navios de alto bordo no seio das armadas e pela
gradual redução do uso da artilharia durante os combates, com o
consequente abandono da prática de combater a navegar e à
distância, acabou por ser responsável, em última análise, pelo
retrocesso técnico desses navios e pela impreparação dos seus
capitães e tripulações. Estas, habituadas a combater à abordagem ou
com os navios surtos, a exemplo do que no passado haviam feito as
forças orientais, depressa viriam a revelar-se incapazes de defender o
estatuto de principal potência naval que ainda detinham no dealbar
da centúria.

Perdida a supremacia naval para os "inimigos do norte" seria,
no entanto, graças à acção das suas inúmeras e ainda poderosas
armadas de remos, que o "Estado da Índia" continuaria a resistir,
mantendo praticamente intacta a sua arquitectura territorial ao longo
da primeira metade do século XVII.
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o PODER NAVAL IBÉRICO NA ÁSIA:
DA RIVALIDADE À COOPERAÇÃO ENTRE PORTUGUESES E
ESPANHÓIS NAS ILHAS MOLUCAS

Manuel Leão Marques Lobato

;\ rivalidade

Constituindo a cartografia, desde finais da Idade Média, uma das
principais fontes de poder, não é de estranhar que os portugueses, no
quadro da chamada «política de sigilo», tenham ocultado a representação
das regiões asiáticas por eles visitadas. Não é, pois, de estranhar também
que, por exemplo, as primeiras representações cartográficas das ilhas
Molucas, com indicação do nome de cada ilha, tenham sido elaboradas
com hase nas observações efectuadas pelos espanhóis da expedição
Magalhães-Delcano. Isto aconteceu apesar de António Gaivão, capitão da
fortaleza de Ternatc (1536-39), afirmar que, já em 1516, o piloto Luís
Botim ter desenhado um «padrão» do arquipélago, com base em
observações por ele efectuadas na companhia do capitão Álvaro do Cocho.
Tal carta, a primeiro desse tipo, foi levada para Portugal com o intuito de
ser mostrada ao rei D. Manuel'.

O esforço de ocultação das regiões produtoras de especiarias
produziu escasso resultado. Os espanhóis facilmente foram actualizando o
seu conhecimento daquela região, nomeadamente através de Fernão de
Magalhães, que manteve contacto com alguns companheiros estantes na
Ásia ou que dela iam regressando a Portugal, especialmente com
Francisco Serrão, o primeiro português a fixar-se nas ilhas Molucas, onde
morreu, com quem Magalhães se carteou ao longo de vários anos, embora

1 H ubcrt Th. Th. M. Jacobs, SJ, A Treatise on the Malucas (c. 1544). Prohably the Preliminary
I/erlion o!, Antônio Galvâo \- lost Historia das Malucas, edited, annotated and translated into
l:"nglisil [rom the portugucsc manuscript in the Archivo General de lndias, Seville, Roma e St.
Louis. USA, l listorical Institutc, Sources and Studics for the History of the Jesuits, III
1971.
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tais cartas se tenham perdido:'. Magalhães correspondeu-se ainda com um
seu primo, o piloto Gonçalo de Oliveira, com quem também travou longos
debates aquando da visita que este lhe fez a Espanha'. Munido da mais
recente e detalhada informação, Magalhães convenceu várias
personalidades e o próprio imperador de que aquelas riquezas recaíam
dentro da de mareação castelhana e que seria possível alcançá-las seguindo
a via ocidental.

Desde que foi conhecido o projecto da expedição de Fernão de
Magalhães às Ilhas da Especiaria, os portugueses prepararam-se para a
interceptar nos mares da Ásia. A tentativa, porém, falhou. A armada
enviada para o efeito chegou atrasada ao encontro, o que constitui um
caso insólito, porquanto, tendo partido de Lisboa a 8 de Abril de 1521 e
chegado a Malaca, o mais tardar, em meados de Setembro do mesmo ano,
depois de ter feito escala em Goa, e de ter demorado nesses trajectos tão
pouco tempo que, no entender de João de Barros, era «cousa que té hoje
não aconteceu a capitão algum»", só chegaria a Ternate a 13 de Maio de

: Joao de Barros, Dos Feitos que os Portugueses fizeram no Descobrimento c Conquista dos
Mares e remis do Oriente, Década Terceira [15631

], H. Cidade c M, Múrias (cds.), Lisboa,
1947 [reeditado cm CDROM, Lisboa, CNCDP, 1998]. Liv. V, Cap. VIL p. 278 c Cap. VI1l,
p. ~83. CC Manuel Lobato, «A man in thc shadow 01' Magellan. Francisco Scrrâo, the First
Portugucsc in thc Maluku lslands», comunicação apresentada ao lntemational Seminal'
lndoncsiu and Portugal: Past, Prcsent and Future. !II thc Commcmoration o] the !O Ycars of
thc Rccstablishmctu 01' Diplomatic Relations, Museu do Oriente, Lisboa, 16 c 17 de
Novembro de 2009 (26 p., entregue para publicação},
; Gonçalo de Oliveira é mencionado no «Prologo da viagé de fernão de magalnàcs, na
dcmáda de maluco por elrcy de castella». atribuído a Fernando Oliveira, que antecede a
-Viag« de fcrnào de magalhães cscripta p hü homé q foi na cópanhia», versão existente na
Biblioteca da Universidade de Lovaina do conhecido manuscrito dito «Relação do piloto
genovês". publicado cm 1937 por M. de Jong sob o título U/Il roteiro iIIédito da
Circunnavvgaçáo de Fcrnào de Magalhães, Scp, de Biblos, Coimbra, Faculdade de Letras,
1937 (c novamente rccd. por Pierre Valicrc, LI' l'Oyage de Mugcllan reconte par un honune
qu: [ut cn sa compagnic: édition critique, traduetion ct cornmcntairc au tcxtc manuscrit
rccucilli par Fernando Oliveira, Paris, Fundação Calouste Gulbenkian, coI. «Fontes
documentais portuguesas", X, 1(76). Neste texto, o piloto Gonçalo de Oliveira é dado
como mestre c mentor, para as questões náuticas e cosmográficas, de Fernão de
Magalhães, de quem era parente. CC a nota de Max Justo Guedes, «Acerca de dois textos
quinhentistas sobre a viagem de Fernão de Magalhães», A Viagem de Fernão de Magalhães
c a Questão das Molucas, ob. cit., p. 470, e a rccensão a esta obra, por J. Aubin (<<Études
Maucllanicnncs», Mate Luso-Indicum, n." IV, IY:-\O,p. 15:-\-\IA).
j Dccad« Terceira, cit., Liv. L Cap. Primeiro, p. 14.
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1522, demasiado tarde para interceptar as naus Victória e Trinidad, que
tinham partido de Tidore havia quatro meses".

Os portugueses limitaram-se por então a construir uma fortaleza na
ilha de Ternatc, a principal das Molucas, na perspectiva de que os
espanhóis regressariam, como aconteceu. Encararam ainda a possibilidade
de construir uma outra fortaleza em Banten, sobre o Estreito de Sunda,
que separa Java de Samatra. A ideia era evitar que os castelhanos se
estabelecessem naquele ponto estratégico para aceder à rota do Cabo,
onde, um século mais tarde, os holandeses haveriam de erguer a sua
capital asiática. Assim os portugueses pensavam evitar também que os
castelhanos se insinuassem no comércio de pimenta que era ali muito
intenso. A fortaleza em Sunda não chegaria a ser construída, mas os
espanhóis regressaram às Molucas.

As expedições espanholas às ilhas do Poniente, que se sucederam
entre 1524 e 1569, são muito conhecidas e não perderemos tempo aqui
com elas. Basta lembrar com L. F. Thomaz que a ameaça espanhola às
posições portuguesas na Insulíndia era diferentemente percebida em
Lisboa e no Oriente e que dos 24 navios que, entre 1519 e 1527, zarparam
dos portos espanhóis - incluindo os da América - para as Ilhas das
Especiarias, apenas quatro chegaram ao seu destino".

À expedição de Magalhães seguiu-se, em 1525, a do comendador
Garcia de Loaysa, na qual tomou parte André de Urdaneta, que viria a
ser, 40 anos mais tarde, o descobridor da rota de torna-viagem à América.
Em 1527 chega a Maluco Álvaro de Saavedra Cerón, no navio capitânia e
único sobrevivente da armada despachada directamente da Nova Espanha,
ou México, por Fernando Cortez, seu primo. Saavedra tentaria por duas
vezes atingir o istmo do Panamá, sem êxito". O relacionamento de

, Carta de Rui Gago a cl-rci, Maluco, \ 5 de Fevereiro de 1523, in Artur Basílio de Sá
(mg.), Documcntaçáo para a História das Missões do Padroado Português do Oriente.
lnsulindia . L Lisboa. AGU, 1954. p. 161. Cf. Gaspar Correia, Lendas da Índia, introdução c
revisão de M. Lopes de Almeida, 11, Porto, Lello & Irmão, 1975, p. 713.
, Luis Filipe THOMAZ (org.), «O malogrado estabelecimento oficial dos portugueses em
Sunda e a islamização de Java», Colectânea documental, in Luis Filipe Thomaz (cd.),
Aqucrn e A/i;1Il da Taprobana. Estudos luso-orientais ii memória de Iean Aubin e Denys
lcnnbard. Lisboa, CHAM, 2002, p. 472.

"Extracto de la navcgación que hizo cl general Alvaro de Saavedra con la armada de tres
naos rcrnitidas por Hernán Cortês desde las costas meridionalcs de Nueva Espana a las
Mollucas en los anos de 1527 y 1528», Obras de D. Martin Fernandez de Navarrete, 2.ª ed.,
;vJadriu, 1964. vol. tu. pp. 48-57.
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Urdaneta e dos seus companheiros, sobreviventes das expedições de
Garcia de Loaysa e de Álvaro de Saavedra, com os portugueses não se
pautou pela conflitualidade permanente. Episódios houve em que
portugueses e espanhóis intervieram em favor dos seus supostos inimigos,
defendendo-os dos indígenas. Desses episódios, o mais eloquente foi o do
resgate de Urdaneta e dos seus companheiros das mãos do rei de Gilolo,
junto do qual se tinham acolhido depois de os portugueses terem ocupado
a ilha de Tidore onde os espanhóis se haviam anteriormente fixado, mas
que se haveria de tornar para eles numa prisão dourada. Urdaneta foi o
próprio negociador secreto dessa operação de resgate, que teve a
aparência de uma captura feita pela força aos olhos do rei de Gilolo,
quando, de facto, os espanhóis haviam já negociado com os portugueses os
termos do seu repatriamento".

Em 1542, o capitão-general da Guatemala, D. Pedro de Alvarado,
enviou uma armada destinada a tomar posse de eventuais ilhas produtoras
de especiaria ainda não reivindicadas pelos portugueses, cujo comando foi
confiado a Ruy López de Villalobos, encarregado de descobrir também
uma rota de regresso à América. Ao mesmo tempo uma outra expedição
era enviada do México em demanda da China. Tal como acontecera com
os sobreviventes das armadas de Loaysa e Saavedra, também os da de
Villalobos foram remetidos para Goa e dali para Lisboa, excepto os que,
entretanto, por terem casdo com mulheres nativas de Ternate, foram
autorizados a permanecer nestas ilhas, caso de João Camacho e Lourenço
de Castro".

Durante estes anos a oposição portuguesa aos espanhóis fez-se
quase somente com os efectivos da fortaleza de Ternate, reforçados pelo
navio do trato da especiaria que ali ia cada ano. Os socorros foram
relativamente esparsos e não se travaram verdadeiros combates navais
dignos desse nome. Os episódios bélicos resumiram-se a um conflito de
posições envolvendo a fortaleza portuguesa e as dos rajás de Tidore e
Gilolo, aliados dos espanhóis, bem como a surtidas para capturar alguma

, Manuel Lobato, «Pájaro sin alas. Acción política de Andrés de Urdaneta y su descripción
geo-antropológica de las islas del Maluco», in Susana Truchuclo García (cd.), Andrés de
Urdaneta: un hombre moderno, Ministerio de Cultura - Universidad dei País Vasco,
Ordizia, 2009, pp. 297-324.
'J Treslado feito por Gabriel Rebelo da resposta de D. Jorge de Castro a requerimento de
Rui Lopes de Vílalobos, [Tcrnate 1 31 de Março de 1544, A. Silva Rego (ed.), As Gavetas da
Torredo Tombo, IX, Lisboa, Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, 1971, pp. 182.
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embarcação inimiga: os espanhóis apresaram uma fusta portuguesa
cercando-a com uma armada composta na sua maior parte por coracoras,
navios de remo com duplo balanceiro usados pelos nativos III.

Até 1565, portanto, o diferendo no terreno foi ganho pelos
portugueses mercê do remuniciamento a partir de Goa e Malaca,
enquanto os espanhóis não conseguiram descobrir uma rota de regresso ao
México que lhes permitisse estahelecer relações e carreiras regulares entre
os portos mexicanos e asiáticos. Com a descoberta dessa rota, a
superioridade militar portuguesa desvaneceu-se. Em 1565-67 os espanhóis
estabeleceram-se nas Filipinas sem que os portugueses tivessem poderio
suficiente para o impedir.

Até 1565, portanto, o diferendo no terreno foi ganho pelos
portugueses mercê do remuniciamento a partir de Goa e Malaca,
enquanto os espanhóis não conseguiram descobrir uma rota de regresso ao
México que lhes permitisse estabelecer relações e carreiras regulares entre
os portos mexicanos e asiáticos. Com a descoberta dessa rota, a
superioridade militar portuguesa desvaneceu-se. Em 1565-67 os espanhóis
estabeleceram-se nas Filipinas sem que os portugueses tivessem poderio
suficiente para o impedir.

Com efeito, em Novembro de 1564 partia de Nova Espanha a
armada comandada por Miguel López de Legazpi com destino às ilhas do
Poniente. Em Ahril do ano seguinte Legazpi estabeleceu-se em Cehu. Aí o
foi procurar a armada portuguesa capitaneada por Gonçalo Pereira
Marramaque, que soubera da presença de Legazpi quando, navegando de
Malaca para as Molucas pela rota mais directa que contornava Bornéu
pelo norte, escalou o sultanato de Brunei. Devido à difícil situação militar
que os portugueses atravessavam nas Molucas, a armada de Marramaque
era a mais poderosa que os portugueses até então tinham enviado àqueles
mares. Compunha-se de 500 homens de armas e 11 vasos de guerra, sendo
J galeões, 3 galeotas e 5 fustas, além da nau da carreira de Maluco.
Marrarnaque, que ia encarregado de repor o prestígio e a influência dos
portugueses nas Molucas, tomou a seu cargo a missão de expulsar os
espanhóis.

III Juan Gcnova Sotil e Fernando Guillen Salvetti, «Viaje de Saavedra, desde Nueva
Espana», in Amancio Lanclín Carrasco (dir.), Dcscubrirnientos Espanoles en el Mar dei Sur,
l. L Cap. V, Madrid, Banco Esparíol de Crédito, 1991, p. 250.
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o enfrentamento entre Gonçalo Pereira e Lopez de Legazpi foi
despoletado pela chegada a Malaca das primeiras notícias sobre o bom
acolhimento dispensado à armada espanhola pelo sultão de Brunei. Essas
notícias, prontamente registadas pelo jesuíta D. Melchior Carneiro, bispo
auxiliar da Etiópia, em carta para o Geral da Companhia II, foram trazidas
a Malaca por uma fusta, que Gonçalo Pereira Marramaque despediu de
Brunei com aviso ao vice-rei da Índia da presença da armada espanhola.
De acordo com a mesma missiva, Gonçalo Pereira não conseguira obter
em Brunei os mantimentos que os navios portugueses ali costumavam
comprar, devido à actuação de Legazpi, com quem os mouros, dizia ainda
aquele prelado, estavam já «confederados». Marramaque comunicava
ainda ao vice-rei a sua decisão de adiar a missão que o levava a Maluco,
dando prioridade à expulsão dos espanhóis, «por estarem dentro da
demarcação dos portugueses» 12, numa clara alusão ao conteúdo do
Tratado de Saragoça, assinado em 1529. D. Melchior Carneiro pedia a
intervenção da Companhia junto do papa para regular o diferendo entre
as duas nações ibéricas na previsão de um longo eonflito «porque ho poder
que nestas partes têm os portugueses hé muyto grande, e am-dc deixar de
má vontade ho cravo de Maluco e a prata de Japão e as rriquezas da
China, as drogas de Çumda e Banda, porque monta o cabedal que nisto
anda perto de hum conto e meio d'ouro»!'.

Apesar da determinação que o animava, Gonçalo Pereira
Marrarnaque mostrou relutância em combater abertamente o
estabelecimento espanhol em Cebu, confiado, talvez, no desfecho trágico
das anteriores armadas espanholas que, afinal, acabaria por ser o seu,
quando de Malaca e de Goa lhe faltaram os apoios prometidos. Deixou-se
enredar num processo de negociação com que Legazpi o entreteve no
porto de Cebu enquanto consolidava a sua posição nesta ilha.

As relações entre portugueses e espanhóis em Cebu criaram
momentos de grande desanuviamento e, até, de caloroso convívio.
Gonçalo Pereira Marramaque correspondia-se e trocava presentes com
López de Legazpi. Desse convívio, que os cronistas mencionam, inclinados
a considerar que Legazpi manipulou Marramaque, ficaram-nos várias
cartas trocadas entre ambos. Embora, como observa o cronista António

II Joseph Wicki.l)ocuJncn!a Indica. VII (1566-1569). Roma, IIlSI. 1962. p. 15K.
12 ld .• ibid.
I; ld .. ibid.
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Pinto Pereira, sejam «rnuyto cheas de cortesia, com grandissimos
comprimentos, sem substancia»!", não deixam de ser missivas curiosas e de
grande interesse, pelo que revelam da vida quotidiana da aristocracia
ibérica na Ásia no século XVI, para mais tratando-se de testemunhos
trocados entre opositores e escritos na primeira pessoa, que nesta época,
S,-IO raros".

Também Andrá de Urdaneta confraternizou com o padre Marcos
Prancudo, um dos jesuítas que acompanharam Gonçalo Pereira
Marramaquc. Ele foi mesmo o único súbdito do imperador que não
hesitou em declarar nos seus pareceres como estava convicto de que as
ilhas Malucas se encontravam dentro do hemisfério português fixado pelo
Tratado de Tordesilhasl

(,. Embora a sua opinião lhe causasse um certo

Antonio Pinto Pereira. Histona da India no tempo cm que a governou o visorcy dom Luis
d,: unid«. Iuc-similc, Manuel Marques Duarte (introd.), INCM. ILJ87. I. XXIX. p. 131.

( 'I. \bria Augusta Lima Cruz. «A viagem de Gonçalo Pereira Marramaque do Minho às
i\lolucas ou os itinerários da fidalguia portuguesa no Oriente». Stvdia, 4LJ(ILJ8LJ), p. 334. As
pec;as mais importantes do dossier relativo ao diferendo de Ccbu, que se guarda no AGI
i l'inr., l.cg. 24. R. 6). foram publicadas por Antonio González Gonzalez, «Los
rcqucrimicntos portugueses a Legazpi sobre la pcrtcncncia de Filipinas». EI Tratado de
Tordcsílln» ,I' suprovcccion, Actas do Seminário de História da América. I. Valladolid, ILJ73,
pp, 2:'\:'\-2LJ2. Um resumo em inglês foi publicado, como «Rccord 01' Negotiations», em
I .mrua Helen Hlair e James Alcxandcr Robcrtson. Thc Pliilippinc lslands (1493-1898), II
( 1:'\21-1 :'\(,9). Clcvcland. I ()03. pp, 243-32LJ, Até hoje os historiadores portugueses não se
interessaram por este acervo, que se guarda em microfilme na FUP, muito provavelmente
por estar descrito no respectivo Boletim (vol. 32, p. 15) como dizendo respeito a uma
armada portuguesa "na China». pelo que apenas a sua consulta permite relacioná-lo com
vluluco. ou com «Gonzalc Percyra portugucs». como Torres Lanzas correctamente
assinalou no seu Cuuilogo (vol. I, doe. 752).

Si'lO complexas e algo inusitadas as circunstancias que rodearam o envolvimento de
1 .rdunctu na cxpcdicào de Lcgazpi, de que haveria de resultar o estabelecimento dos
cspanlHíis nas Filipinas, A po-.içào por ele assumida. contraria a esta fundação. teria sido
suficiente para ditar o seu afastamento. não fosse o caso de a sua participação ter sido
u uisidc ruda imprescindível pelo concurso que poderia dar, como deu. ao descobrimento da
\ ia de regresso através do Pacífico. O pragmatismo dos dirigentes espanhóis não perdeu de
\ ista os pontos de vista diametralmente opostos aos de Urdancta defendidos pelo piloto
.Iu.m Pahlo de Carrión, que acompanhara Villalohos na anterior expedição às ilhas do
-Ponicntc ». o qual sustentava que. nào sendo frequentadores das Filipinas. os portugueses
,leias andavam arredados e as conheciam apenas através dos relatos e da cartografia dos
c--panhoi«. A Iegitimizar o parecer de Carrión estava a velha conviccào de que mesmo
\Ltlaca se situava no hemisfério espanhol. Uma síntese muito clara desta problemática
pode ser encontrada nos estudo de M." de Lourdcs Diaz-Trcchuclo, «Filipinas y cl Tratado
de Tordcsillas» (U Trauulc: de Tordcsillasy su provcccion, Actas de las segundas Jornadas
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embaraço, não se coibiu de a expressar, mesmo perante os portugueses
pertencentes à armada de Gonçalo Pereira Marramaque, com a qual a
expedição de López de Legazpi se defrontou no porto de Cebu ao longo
de bastante tempo. António Pinto Pereira, num trecho de que os biógrafos
de Urdaneta não tiveram notícia, dá-nos conta de como os portugueses
ficaram sabedores das posições do frade agostinho - a quem erradamente
chama Martinho, não havendo outro cosmógrafo agostinho na armada de
Lcgazpi além de Urdaneta - a respeito do diferendo geográfico que os
opunha aos espanhóis:

«(...) hü padre Agostinho que là trazem chamado frey
Martinho, auido delles por muyto douto em astrologia, &
geografia, tratando desta materia com o padre Marcos
Brancudo da Companhia de Iesu, que foy com Gonçallo
Pereyra, & custumaua hjr a terra dizer Missa com os seus
padres, & procuraua tirar delle o q disso confessaria, não
lhe negou aucr de Capulco a Cebu, as duas mil, &
quinhentas lego as de viagem. Porem que não erão derrota
direyta, senão per rodeos que se fazião na volta, em hir
buscar trinta, ou trinta & tantos graos de altura da banda do
norte, para segurarem sua viagem, dizendo q deuião Reys
tão catholicos, & tão amigos, ainda que cada hü cudasse que
cortaua por suas demarcações, lançar hüa linha por onde
acabassem de ficar diuididas, para não auer duuidas, nem
altercaçóes. Isto praticaua o padre frey Martinho, de
maneyra que daua bem a entender a verdade do que sentia,
posto que a não manifestaua de todo, não querendo que por
sua confissão se aueriguasse ( ... )>> 17

Marramaque acabou por desistir da empresa e, após Andrés de
Urdaneta ter descoberto a rota de torna-viagem ao continente americano,
expulsar os espanhóis das Filipinas deixou de ser uma opção, uma vez que
colidia com os cenários e a diplomacia em torno da questão do casamento
real de D. Sebastião. Se esses são factos bem conhecidos, nunca é referido,
no entanto, o papel activo que os próprios portugueses desempenharam

Americanistas, Primer Coloquio Luso-Espanol de Historia de Ultramar, t. I, Valladolid,
1973, p. 234).
17 António Pinto Pereira, Historia da lndia (.oo), cit., Liv. I, Cap. XXIX, p. 136.
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no estabelecimento dos espanhóis em Manila, aos quais forneceram mapas
indicando a rota que ligava Cebu a Manila e informação económica sobre
o trato que aí se fazia, com vista a convencer Legazpi a retirar-se para
zonas mais afastadas das ilhas das especiarias. O papel activo dos
portugueses no estabelecimento dos espanhóis cm Manila coloca-os, até
certo ponto, na origem e fundação de Manila, não se circunscrevendo a
sua acção apenas ao facto de, por ocuparem as Malucas, terem impedido
os espanhóis de se fixarem nestas ilhas. Como Maria Augusta Lima Cruz
anotou, os mapas indicando a rota que ligava Cebu a Manila, teriam sido
fornecidos por António Rombo da Costa, um dos capitães da armada de
Marramaque, por este encarregado dos encontros com a delegação
espanhola".

Embora se pudesse esperar que o passar do tempo haveria de
provocar maior erosão na armada espanhola do general Legazpi do que na
portuguesa comandada por Marramaque, foi o contrário que sucedeu.
Retirando-se para Ternate após ter perdido trezentos homens de armas, a
armada portuguesa chegou a esta ilha dizimada pelo beriberi, «somente a

I' Diogo do Couto (Década Quarta da Asia, edição crítica e anotada coordenada por M.
Augusta Lima Cruz, I. Lisboa. CNCDP-FO-INCM, 1999, Liv. IV, Cap. II, cit., pp. 329-330),
ao narrar este episódio, insinua que o seu protagonista seria «rombo», ou seja, obtuso,
suspeitando Maria Augusta Lima Cruz de que se trataria de António Lopes, a quem
António Pereira Pinto atribui os factos narrados por Couto (ibid., II, p. 796). Porém, a
despeito do jogo de palavras, Couto nomeia correctamente o seu personagem, como o
próprio capitáo-rnor, Gonçalo Pereira Marramaquc, confirma: «rnandey Antonio Rombo
Dacosta c Baltesar de Sousa en duas caracoras visitar sua merce [Miguel de Legazpi] e
saber dele o que lhe era nescesario desta armada» (Copia do primeiro requerimento e
protesto que Gonçalo Pereira fez a Miguel Lopes de Legazpi, no porto de Cebu, a bordo
do galeão S. Francisco, em 14 de Outubro de 1568, publ. por Alfonso González González,
"Los requerimicntos portugueses a Legazpi sobre la pertenencia de Filipinas», cit., p. 262 e
Blair e Robcrtson, «Rccord of Negotiations», The Philippine lslands, II, cit., p. 246),
reportando-se a factos acontecidos no ano anterior. Também Gaspar de San Agustín
menciona este episódio e nomeia os dois capitães portugueses que iniciaram as
conversações (Conquista de las Islas Filipinas(l565-1615), Manuel Merino O.S.A. (ed.),
Madrid, CSIC, 1975, Liv. 1. Cap. XLII, p. 282). Cf. ainda, Ana Maria Prieto Lucena,
«Conflictos entre Castellanos y Portugueses en Extremo Oriente, segun los Cronistas
Espanoles de los Siglos XVI y XVII», comunicação apresentada ao Simpósio Rota,
maritimas e redes associadas, Sagres, 28 de Abril a 1 de Maio de 1992, CNCDP e Comissão
Nacional para a UNESCO (dactil.), p. 17.
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madeira; que a soldadesca, a metade lhe ficou la [em Cebu], e da que
trouxe, a mais della doem te e crnposebilitada pera a guerra» "'.

Ecos deste diferendo chegaram a Portugal em finais de Julho de
1570, conforme regista o embaixador espanhol, D. Juan de Borja, em carta
para o seu rei, informando-o de que Gonçalo Pereira, após três meses de
assédio à posição espanhola, se retirara para Amboino ", Borja dá conta da
natural apreensão que estas notícias geraram em Lisboa.

Manila era já então um porto de intenso tráfego, que os portugueses
conheciam e frequentavam regularmente. Os espanhóis depararam-se,
pois, em Manila com portugueses ali estabelecidos, núcleo inicial da
importante comunidade portuguesa que ali viria a desenvolver-se. A sua
presença, contrariando as determinações régias de que os portugueses não
deveriam ser admitidos nas Filipinas, levantou uma questão jurídica, de
que o próprio Legazpi dá conta em carta que de Manila escreveu ao rei,
em 1572. Nessa missiva, Legazpi dizia ao rei: «Aqui ay algunos que son
hijos de portugueses y ellos nacidos en tierra de su magestad sobre que se
an movido algunos pleytos diciendo que no pueden estar en la tierra y
ellos alegan ser Espafioles nacidos y criados en ella - quería saver si se
entiende con ellos lo que su magestad tiene mandado o si podrán estar en
la tierra»:". Este é mais um dado que aponta no sentido da eventual
prioridade do estabelecimento informal dos portugueses no sultanato de
Manila anteriormente à conquista espanhola. Com efeito, os portugueses
frequentavam não apenas Luzon como outras ilhas do arquipélago filipino,
como Mindanao, desde a segunda década do século XVI. Era o que
acontecia com os subordinados de Francisco Serrão, representante da

I" «A capitania de Arnboino». obra de autor anónimo, também conhecida por «Historia de
Maluco no tempo de Gonçalo Pereira Marramaque e Sancho de Vasconcellos» e por
«Relação dos Feitos croicos em Armas que Sancho de Vasconselos fez nas partes de
Amhoino e Maluco, sendo capitão em ellas vinte annos pouco mais ou menos ... », Caps. 5."
c 6.", in Artur Basílio de Sá (org.), Documentação para a História das Missões do Padroado
Português do Oriente. lnsu lindia , IV, Lisboa, AGU, 1956, pp. 1~0-1 ~ 1.
'II Carta do embaixador em Lisboa, D. Juan de Borja, a Filipe II, Sintra. 5 de Agosto de
1570, AGI, Patr. 46, R.~.

21 Carta de Miguel Lopes de Legazpi para Filipe II, Manila. II de Agosto de 1572. puhl.
por W. E. Retana «<Noticias históricas extraídas de los documentos existentes en el
Archivo de lndias», Revista historico-bibliogrúfica, n.? I, Madrid, Set. 1905, p. 5~) e, mais
recentemente. por Patrício Hidalgo Nuchera (org.), Los primcros de Filipinas. Crónicas de
la Conquista de! Archipiélago, Madrid, Miraguano-Polifemo, 1995, doe. 37, p. 311.
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coroa portuguesa em Ternate, que os enviava regularmente às Filipinas a
resgatar arroz.",

Recursos navais

Os portugueses possuíam estaleiros navais não apenas em Goa, mas
também noutros portos da costa ocidental da Índia, como Cochim, Baçaim
e Damâo, onde construíam navios destinados à carreira da Índia e às
armadas de alto-bordo que defendiam as suas possessões e interesses
asiáticos. Construíram também fustas, galés e galeotas, estas usadas
especialmente após a chegada dos holandeses. Para iludirem a sua
'vigiláncia e adoptarem itinerários alternativos, passaram a apostar cada
'vez mais nestas ernbarcaçócs ligeiras, especialmente nas Iigações mercantis
entre Goa e Macau, após o célebre episódio da captura da nau Santa
Catarina no Estreito de Singapura, na qual se diz terem os mercadores de
Goa perdido mais de um milhão de cruzados em mercadorias. Ao permitir
repartir o risco, flexibilizar rotas e calendários, o uso das galeotas
ílcxihilizou também o sistema de deslocação de armadas de protecção,
nomeadamente em torno das do Estreito de Malaca, das costas de Ceilão
e do Malabar. Na ribeira de Baçaim construía-se uma média de 20 navios
de remo - sanguicéis, galcotas - destinados a operações de guerra no
Índieo ocidental, golfo de Bengala e mares do sul, os quais ali
permaneciam e raramente regressavam aos portos portugueses na costa
ocidental indiana".

Os espanhóis também diversificaram os seus estaleiros navais onde
construíam diferentes tipos de navios, entre os quais vários tipos de
fragatas e os célebres galeões de Manila. Tinham estaleiros em Cavite, o
principal, Albay, Camarines e Marinduque, Eventualmente
encomendavam navios no Cambodja. Tal como os portugueses, os
espanhóis usavam teca (Tcctona grandis), mas também dasal lanang
tLlopca acuminata i e molave (Vitcx parviflora) das Filipinas. Estas
madeiras resistiam melhor aos mares quentes do que as da Europa, mas

o' M. Lobato. "A man in thc shadow of Magellan. Francisco Serrão, the First Portuguesc in
lhe Maluku lslands». cit.
.; Antonio Bocarro. O Li\'I'O das Plantas de Todas as Fortalezas, Cidades e povoações do
1.\llll/() da tiuli« Oricntul, I I. Isabel Cid (cd.), Lisboa, INCM, 1992, p. l óíl.
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eram mais caras e mais difíceis de trabalhar, pelo que os navios ibéricos
construídos na Ásia demoravam mais tempo a ser construídos do que os
saídos dos estaleiros europeus. Para anular estas desvantagens, os
espanhóis recorreram desde cedo ao trabalho forçado, sobretudo para o
abate e condução de madeiras até aos portos, tarefas que eram exigidas
como tributo a populações pampanga, tagalog e visaya.

Da mesma forma que os portugueses instalaram fundições de
canhões - e de sinos - em Goa e em Macau, também os espanhóis o
fizeram em Manila, onde se fundiram inicialmente apenas pequenas peças
de artilharia para os muros e baluartes da cidade, possivelmente também
para os navios. Curiosamente, o primeiro mestre fundidor era um nativo
pampanga.

As Filipinas também se debateram com falta de efectivos militares.
Em 1584 havia ali apenas 700 espanhóis em estado de pegar em armas, dos
quais quase metade estacionados em Manila e uns 10% em Cavite. Em
1589, esses efeetivos foram fixados em 400 soldados, a que se vinham
juntar 100 a 200 enviados anualmente da América, que mal chegavam para
repor as baixas sofridas em combate e por doença". Daí a necessidade de
recorrerem a tropas auxiliares nativas.

A cooperação

Os diferendos entre portugueses e espanhóis tomaram
evidentemente um novo rumo após a união ibérica. Doravante, apesar da
separação entre os dois impérios, havia conveniência em unir esforços
sempre que as circunstâncias o exigissem. Entretanto a conjuntura
regional na Ásia do Sueste e no Extremo Oriente mudava muito
rapidamente. Enquanto os espanhóis iniciavam a conquista das Filipinas, a
coroa portuguesa perdia em 1574 o acesso ao comércio de pimenta de
Sunda e, no ano seguinte, a fortaleza de Ternate, nas Malucas, que
incrementou o fluxo de especiarias que dali e de Banda alimentava a rede
islâmica que operava no mar de Java e Sunda. A perda da posição

'4 C. R. Boxer, «Portuguesc and Spanish projects for the Conquest of Southcast Asia»,
Joumal oI Asian History, III (1969), pp. 133- 134 [reimp. em Portuguese Conquest and
Commerce in Southeast Asia. 1500-1700, Londres, Vario rum Reprints, «Collected Studies
Scries», 19S5]
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comercial em Sunda está relacionada com o crescimento da presença
chinesa na Ásia do Sueste acompanhado por um surto comercial entre esta
região e a China iniciado em 1567, quando as autoridades imperiais
decretaram a reabertura dos portos à navegação para o Nanyang, o «mar
do sul», que beneficiou muito Manila c, em parte, explica o seu rápido
crescimento e o interesse que despertou nos espanhóis. Em 1575 os
portugueses perderam a fortaleza de Ternate para o sultão local, sem no
entanto perderem o acesso ao cravo que se produzia nas ilhas Molucas.

Devido à proximidade, as autoridades espanholas nas Filipinas
receberam em 1582 instruções régias para auxiliarem os portugueses a
braços com a delicada situação por que passavam nas Molucas. Assim
nasceriam as primeiras parcerias militares, que davam expressão a
interesses bem concretos. Na verdade, o auxílio espanhol às Molucas,
ordenado por Filipe II, foi entendido em Manila como uma nova
conquista.

No Discurso en lo tocante a la extracion de la especiería de los
Malucos, etc. .. , escrito cm Manila, a 12 de Junho de 1582, o feitor e vedor
da Fazenda Real das Filipinas, Juan Bautista Rornán", sustentava que,
uma vez os espanhóis senhores de Maluco, conviria encaminhar as
especiarias para o Panamá e dali a Espanha. Para tal, poder-se-iam
fabricar navios muito baratos nas Filipinas para as transportar, dando
como prova disso terem-se já construído duas naus de 500 toneladas.

Assim nasceu o que se poderia designar por condomínio luso-
espanhol sobre as ilhas Molucas. Nesse âmbito, Manila enviou para esta
região várias expedições no intuito de recuperar a fortaleza portuguesa de
Ternate. A primeira teve lugar logo cm 1582 e foi comandada por Juan
Ronquillo, filho do governador das Filipinas, Juan Ronquillo de Pefialosa,
A armada era composta por 3 navios c mais de 50 coracoras, com 300
soldados espanhóis e 1500 filipinos oriundos de Cagayán c Pampanga.
Integravam-na também alguns portugueses, entre os quais o «capitão»
Paulo de Lima, fidalgo português mestiço, natural de Ternate, filho de
Henrique de Lima e casado com uma sobrinha do raja de Tidore. Havia
sido condcstável da fortaleza de Tidore e, devido à sua experiência militar
e ao seu conhecimento do terreno e da língua, foi ele quem discutiu com o
governador das Filipinas os preparativos da armada. Acabou por ser ele

:' AG\, Filipinas. Leg. 2Y. R. 3R
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também, em parceria com Pedro Sarrniento, perito em bateria de
artilharia, o estratega das operações, que decorreram em 1582-83. Depois
de ocuparem as ilhas de Motir e Maquiérn, foram ohrigados a levantar o
assédio à fortaleza do sultão de Ternate devido a um surto de beri-beri que
grassou entre as tropas espanholas".

O governador das Filipinas, Santiago de Vera, enviou uma segunda
armada de socorro, composta por 4 fragatas e 80 soldados soh o comando
de Pedro Sarrniento, que aportou a Tidore em Abril de 1584.:'7.

A terceira armada espanhola, enviada pelo mesmo governador,
chegou a Tidore em Fevereiro e Março de 1585, sendo composta por 400
espanhóis e portugueses e cerca de 1000 filipinos, metade dos quais
archeiros. O capitão-mor era João de Morón (ou Morones), na nau Santa
Helena, coadjuvado pelos capitães portugueses Paulo de Lima,
encarregado da artilharia grossa destinada a bater a fortaleza de Ternate,
Fcrnâo Botto Machado, capitão do galeão do trato de Maluco, e
Bartolomeu Vaz Landeiro, este um rico armador português residente em
Macau e proprietário de uma frota de juncos utilizada no comércio do
Japão ". Melchor Davalos afirma, em carta para o rei, que Landeiro havia
sido chamado de Macau pelo governador Juan Ronquillo de Pefialosa e
permanecera em Manila «por escudo desta tierra en seruicio de Vuestra
Magestad com dos nauios bicn artillados». Ainda de acordo com Davalos,
o governador das Filipinas, Santiago de Vera, estaria inclinado a entregar-
lhe o comando da armada, mas, perante a oposição dos capitães
espanhóis, desistira:". Na verdade, Landeiro viera de Macau encarregado

'h Leonardo de Argensola. Conquista de las lslas Malucas, 3.'1 cd., Madrid, Miraguano-
Polifcmo, 1992. p. 157-15i1 e Gaspar de San Agustm, OSA, Conquista de las lslas Filipinas,
1565-1 fJ15, Maelriel, CSIC, 1975, Liv. III, Cap. IV, pp. 54i1-55I e 596.
,- Pedro Sannicnto. «Rclación de la tucrza. poder y artillcria que ticnc cl Rcy de
Tcrrcnatc», Maluco. 30 de Abril ele 15i14, AGI, Patronato 46, R. Iii, publicada em Francisco
Colín e Pahlo Pastcllx, lubot evangélica, ministcrios apostólicos de los obtereis de la
Conipuniu de Icsús, [undacion y pregrcsso de .IU provincia cn las lslas Filipinas. Parte primem,
Nucva cd., I I, Barcelona, 190 I, p. 41. Sobre esta expedição castelhana vide ainda Diogo elo
Couto, Década Décima, Facsimilc da cd. Regia Officina Typografica, Lisboa. 17i1i1,Ptc. 2ª,
Liv. VI, Cap. VI.
" Sanjay Suhrahmanyam chama-lhe «pitoresco Rei dos Portugueses», designação por que
seria conhecido no .lapáo. Cf. Tlie Portugucsc Empirc in /1sia 1500-170IJ. A Politicul and
Economic I listorv, Londres e Nova Iorque. Longman, 1993, p. 13i1
'" Carta de Mclchor Davalos, ouvidor ela Audiência de Manila, a Filipe II, Manila, 3 ele
Julho de 15i14, AGI, Filipinas, Iii;\, R. 2, N.9, l , fls. II-v.
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de dar protecção a Francisco de Mercado, capitão do «Galeão de Manila»
que assegurava a carreira entre as Filipinas e o Perú, o qual, devido a um
motim a horda, se desviara da rota hahitual e tomara aquele porto
português. Os amotinados, cuja intenção era traficar em Macau, haviam
alcançado, com a conivência do ouvidor local, Damião Gonçalves, o
afastamento de Mercado, e, após terem recebido os empenhos de muitos
mercadores portugueses, rumaram ao Peru311

• Landeiro comandou apenas
o socorro de emergência, composto por 2 navios, 25 fragatas e 100
soldados espanhóis, o qual chegou a Tidore em Fevereiro de 1585,
enquanto o grosso da expedição - composta por 40 fragatas e 400
soldados espanhóis -, promovida pela Audiência e comandada por
Morones, se lhe reuniu pouco depois, indo Morones por «general» da
força conjunta espanhola".

A expedição de Juan de Morones e Bartolomeu Landeiro sofreu
graves contratempos na viagem de Manila para Maluco, nas proximidades
da Ponta de Naso - cabo no extremo sul da ilha de Panay -, onde se
perderam, num temporal, 6 fragatas, indo a armada refazer-se a um porto
que os espanhóis ali possuíam, donde uma parte do socorro seguiu viagem
para Maluco a 22 de Janeiro de 158532• No seu todo, a armada compunha-

," Cf. o relato circunstanciado deste episódio, baseado na carta do governador das Filipinas,
Dicgo Ronquillo (Manila. R de Abril de 15R4. AGI. Filipinas, 6), em Fernando Iwasaki
Cauti. Extremo Oriente r Perú 1'/1 cl Siglo XVI. Madrid, Editorial Mapfre, 1992, pp, 64-65, na
qual a actuação de Landeiro é elogiada. Para um relato sucinto deste episódio veja-se
Manuel Oflé. La 11ll"CI/cÚJ/1de China. Percepciones y cstratcgias [ilipinus rcspecto a China
durante c! siglo XVI. série «South China Sea and Maritime Asia», Roderieh Ptak e Thomas
O. l lôllmann (cds.), Wicsbadcn. Harrassowitz Verlag, 2000, p. 154.
'í Cf. Alfredo Botelho de Sousa, Subsidias para a história militar-marítima da Índia (/585-
I(9), L Lisboa. Imprensa da Armada, 1930, p. 91. Couto (Década Décima, Pt. 2ª, cit., Liv.
VI. Cap. VII, p. 49) dá a entender que a divisão da armada espanhola em duas se deveu a
que uma se desgarrara da outra. Da carta de frei Francisco Manriquc, prior e vigário
provincial dos Agostinhos, para Filipe II (Macau. 1 de Março de 15RR, AG!, Filipinas, 79, 2.
n" I ti), publicada por Juan Gil tHidalgos y samurais. Espana y Japon en los siglas XVI Y XVII,
Madrid, Alianza Univcrsidad. 1991, pp. 2R-30). depreende-se que Landeiro custeou a parte
do socorro por si comandada. facto a que o próprio alude ao mencionar ter despendido
elevada soma na compra e apetrechos para dois navios. uma galera, alguns outros navios
nao especificados. no sustento de uma companhia dc soldados e no pagamento de «mesa
franca» aos demais (Requerimento de Bartolomeu Vaz Landeiro por serviços prestados,
AGI. Patronato. Leg. 53. R. 2. n" I, tl. 2),
. Cf. Carta do fiscal da Audiência de Manila, Gaspar de Ayala, para Filipe II, Manila, 20

de Junho de 15R5. AG L Filipinas, 1RA R. 3, nv. 12, doe. I, fl. 3v. Nesta carta, Ayala aborda
vários assuntos, tratando, no Seu ponto 20, do naufrágio do socorro para Maluco c de como
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se da referida nau capitânea, que naufragou junto da ilha de Bacan, 64
fragatas e outras pequenas embarcações de fabrico nativo, que armavam
um reduzido número de peças ligeiras, na sua maioria berços. Ao chegar a
Tidore deveria passar a obedecer ao capitão da fortaleza portuguesa,
Diogo de Azambuja (1578-82 e 1583-86), que pedira auxílio ao governador
das Filipinas, Santiago de Vera. Azambuja seria posteriormente objecto de
um processo em Manila por conduta displicente no decurso das operações
militares luso-espanholas e por, aquando da sua sucessão, ter deixado a
fortaleza de Tidore desguarnecida de soldados e artilharia".

A situação nas Molucas, em 1585, apresentava, aliás, contornos
preocupantes. O sultão de Ternate entrincheirara-se na velha fortaleza de
Ternate, cujo perímetro fortificara com novos muros, bastiões e artilharia,
sendo o inexpugnável complexo militar defendido por cerca de 3000
soldados javaneses, muitos deles armados de escopetas que manejavam
com destreza.

Ainda que os portugueses dispusessem em Tidore de 3 galeões bem
apetrechados e de 200 homens, eles e os 300 espanhóis, sob o comando de
Juan de Morón, não conseguiram coordenar eficazmente o ataque à
fortaleza de Ternate. Durante o cerco, os defensores fizeram uma surtida
tão numerosa e violenta que as tropas luso-espanholas, apoiadas pelos reis
de Tidore e Bacan, a muito custo a repeliram. Devido ao elevado número
de baixas em combate e por doença, os capitães decidiram reembarcar
para Manila". Em 1586 o vice-rei informava Lisboa de que «áquelle tempo
ficauaô cinquo gualiões naquellas partes com a melhor artelharia desse
Estado'). Esta falta de cooperação resultava da crença arreigada entre os
portugueses de que D. António, Prior do Crato, viria ainda a reinar, além
de que os próprios portugueses estavam desavindos entre si devido às
facções geradas em torno do conflito entre os capitão cessante, Diogo de
Azambuja, e o seu sucessor, Duarte Pereira. Por isso os espanhóis diziam

o rei deveria ordenar que o cravo viesse somente pela Índia para assim não perder os
elevados direitos que se cobravam nesse comércio (fl. 3v).
3, Couto. Década Décima. cit., Liv. VIII. Cap. IV. pp. 285-6
'4 Carta do padre A. Valignano ao padre Manuel Rodrigues, Macau, 2 de Janeiro de 1594,
Hubert Jacobs, Documenta Molucensia, II, Roma, IHSI, 1980. p. 393.
" Carta régia ao vice-rei D. Duarte de Meneses, Lisboa, Março de 1588, APO, Il l, I ª ptc ..
pp. 156-7.
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«que primero es mcnester conquistar los portugueses de Tidore que los
moros de Tcrnate»:".

A guerra reacendeu-se e a presença portuguesa continuou a
depender do auxílio proveniente das Filipinas. Como consequência dos
insucessos militares de 1582-85, a reputação dos espanhóis saiu atingida
nas próprias Filipinas, onde a sua presença estava longe de poder
considerar-se consolidada". Em 1587, uma coligação formada entre o
sultão do Bornéu e os muçulmanos de Luzon com o intuito de tomar
Manila foi descoberta e reprimida".

Perante o fracasso das expedições enviadas às Malucas, o
governador Luís Gomez Perez Dasmarinas decidiu, em 1593, deslocar-se
pessoalmente ao arquipélago à frente de uma armada de mil soldados
espanhóis, para resolver de uma vez a questão da recuperação da fortaleza
portuguesa. A armada, porém, não chegaria a abandonar a baía de Manila
devido à revolta dos três mil remadores chineses que a integravam, tendo
o governador sido assassinado". Neste período parece ter-se vulgarizado o
emprego de chineses entre as tripulações dos navios que cruzavam o
arquipélago malaio. Marinheiros chineses são assinalados a bordo de
navios javaneses no mar de Java e no mar das Molucas. Ao usá-los nos
seus navios de remo, os espanhóis ter-se-ão limitado a aceitar a oferta de
uma mão-de-obra barata e cada vez mais abundante, ou seja, o mesmo que
os portugueses haviam feito no Índico ocidental desde o início do século
XVI ao empregarem tripulações nativas.

Passar-se-iam dez anos até que, a 20 de Janeiro de 1603, partisse do
porto de Iloylo, na ilha de Panay, uma nova expedição de socorro às
Molucas, enviada pelo governador das Filipinas, D. Pedro de Acufia,
correspondendo à solicitação de André Furtado de Mendonça, Capitão-
General do Mar do Sul, que lhe fora retransmitida em Manila por António
de Brito Fogaça, ali enviado para o efeito. Tratava-se, uma vez mais, da

;" Carta do padre Hcrnan Suarcz ao geral dos jesuítas, Manila, 17 de Junho de 1585, H .
.Iacobs, Documenta Malucensia, li, cit., p. 170.
;- Carta do padre Alouso Sanchez ao padre António Mendoza, México [início 1587], id.,
ibid .. pp. IlJO-1; Memorial do padre Alonso Sanchez para o geral dos jesuítas, Madrid,
Novembro de 1587, id .. ibid., pp. 222-4.

San Agustín, Conquista de las Islas Filipinas. cit., Liv. lII, Cap. IV, p. 601.
,q Argcnsola, Conquista de las lslas Malucas, cit., p. 197. A expedição era composta por mais
de mil soldados espanhóis, número que Ch. Boxer considera exagerado ("Portuguese and
Spanish projccts for the Conquest of Southeast Asia», cit., p. 134, n. 32).
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decantada questão da recuperação da fortaleza de Ternate. O socorro foi
entregue ao capitão Juan Suárez Gallinato, soldado com uma folha de
serviços notável, que tinha dirigido, em 1596, a tentativa espanhola de
conquista do Carnboja, cuja capital saqueou. Gallinato chegou a Tidore
em 20 de Fevereiro com 200 soldados espanhóis. Porém, de imediato se
apercebeu que a armada portuguesa de Furtado de Mendonça - incumbida
de expulsar os holandeses dos Mares do Sul, reprimir as revoltas contra a
soberania portuguesa que grassavam em Amboino e recuperar a fortaleza
de Tcrnatc " - não reunia as condições para cometer esta última missão. A
moral dos soldados portugueses, que Mendonça obrigara a permanecer a
bordo durante seis meses, estava muito abatida, a indisciplina, falta de
aprumo e de brio, haviam tomado conta da armada. Não seria ainda desta
que a fortaleza seria recuperada, com a agravante que havia dois anos que
os holandeses frequentavam aquelas paragens favorecendo o sultão de
Ternate.

Portugueses e espanhóis assediaram conjuntamente Tcrnate, sem
êxito. Os portugueses atribuíram o fracasso da jornada ao facto de o
capitão de Malaca, Fernão de Albuquerque, inimigo pessoal de André
Furtado de Mendonça, não ter enviado reforços. Os intervenientes
espanhóis responsabilizaram a falta de preparação das chefias militares e
dos soldados portugueses e culparam o jogo duplo dos casados e mestiços
de Tidore. Estes, embora apoiassem os espanhóis, desempenhando um
papel essencial no fornecimento de inforrnaçóes militares, também
transmitiam informações secretas da mesma natureza ao sultão de
Ternate, razão por que uma relação anónima os aponta como causadores
do malogro da expedição de André Furtado de Mendonça~l.

Na realidade, a armada de André Furtado de Mendonça era apenas
uma parte da estratégia de Filipe II para expulsar os holandeses do mundo
malaio. A outra parte da tarefa seria levada a cabo pelos espanhóis das

'" Houve divergências entre as chefias da arruada relativamente ii escolha das accócs a
empreender após a bem sucedida campanha de Amboino. Os moradores desta cidade e
alguns oficiais. que serviam sob as ordens de André furtado de Mendonça. estavam mais
inclinados a uma acçúo punitiva sobre Banda, que era muito frequentada por naus
holandesas. O capitáo-rnor, no entanto decidiu-se pelas Molucas do Norte. C. R. Boxer e
Fruzáo de Vasconcelos. André Furtado de Mendonça. Lisboa. 1<)55 [rcimp. Macau.
Fundaçáo Oriente / Centro de Estudos Marítimos dc Macau. 1<):)<)].p. 47.
'! Copia de un aviso dcl Maluco. anónimo. id .. ibid .• p. 54.
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Filipinas, a quem o rei ordenou, na pessoa do governador D. Pedro de
Acuna, que fossem socorrer os portugueses",

Tudo parecia mais difícil agora, especialmente depois da conquista
holandesa de Tidorc e Amboino em 1605. Mas a expedição seguinte, que
teve lugar em 1606, soh o comando do próprio governador das Filipinas,
D. Pedro de Acuna, fora longamente preparada em Espanha e na
América. Compunha-se de 37 embarcações: 5 naus, 4 galés, 3 galeotas
portuguesas com gente de Tidore e duas galeotas de Malaca, que, indo
socorrer Maluco, haviam arribado às Filipinas; as demais eram fragatas e
juncos, transportando um total de 900 soldados espanhóis, 100
portugueses e 350 filipinos. D. Pedro de Acuna, retomou Tidore e Ternate
e outras posições periféricas. O sultão Zayd de Ternate e o príncipe
herdeiro fugiram, vindo depois entregar-se ao governador Acufia que os
levou consigo no regresso às Filipinas43• Foi, no entanto, um triunfo
efémero, porquanto os holandeses regressariam em força às Molucas logo
em 1607, fixando-se de forma permanente no forte de Orange, em
Ternatc, e noutras ilhas do arquipélago, adquirindo um controlo quase
total sobre o comércio das especiarias indonésias.

Além destas parcerias luso-espanholas, muitas outras e de maior
envergadura tiveram lugar. A primeira ocorreu em 1610, quando o vice-rei
Rui Lourenço de Távora enviou uma armada de oito navios a Macau sob o
comando de D. Diogo de Vasconcelos. Porém, uma vez em Macau, este
recusou-se a cooperar com os castelhanos comandados pelo mesmo Juan
Suárez Gallinato que já encontrámos nas Molucas, apesar de os seus
subalternos serem a favor dessa colahoração contra os holandeses e do
empenho demonstrado pelo governador das Filipinas, D. Juan de Silva".

Envolvidos nas guerras de Itália e da Flandres, os espanhóis tinham
uma experiência militar que os distinguia dos portugueses. As próprias

I' Fcrnào Guerreiro. Rclaçào anual das coisas que fizeram os Padres da Companhia de Jesus
nas luas missoes 1...1 nos anos de 1600 a 1609. Artur Viegas (cd.), 3 vols .. Coimbra,
Imprensa da Universidade. 1930-1942. I. p. 276. II. p. 307-9.
1, ld .. ihid .. I I. pp. 131-2 e 306-11.
r r Traslado de una inionnacíon hecha por ordcn dcl gobcrnador de Filipinas. Don Juan de
Silva. contra Don Diego de Vasconccllos. general de los galcones de las Indias, por habcrse
este negado al llamarncnto de aquél par ir a Tcrrcnatc a hacer la paz. Manila. 26 de Julio
[I ()III. sumariado no Boletim da Filmoteca Ultramarina Portuguesa, 44 (1971). p. 3. a partir
do catálogo de Pedro Torres Lanzas c Francisco Navas dei Vallc, doe. R517.
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fontes portuguesas referem que, além de serem melhor pagas, as tropas
espanholas eram também melhor treinadas e mais disciplinadas do que as
portuguesas. Esse é um dos aspectos que preocupou o vice-rei D.
Jerónimo de Azevedo aquando da preparação da armada conjunta que
deveria ser reunida em Malaca a fim de combater os holandeses em
Banten e nas Molucas. No regimento que passou ao general Francisco de
Miranda Henriques, coadjuvado pelo almirante Afonso Vaz Coutinho,
aquele vice-rei recomendava o exercício quotidiano de tiro com mosquete
e arcabuz no mar e em terra, para, dizia ele:

«não ficarem parecendo bisonhos diante dos castelhanos,
que andam nisso mui exercitados, e muito mais para ( ... ) se
poder com elles introduzir a ordem da milícia hespanhola
na forma dos terços de Flandres, como sua Magestade
manda e encarrega se ordene n'este Estado»45.

As operações navais conjuntas luso-espanholas, ofereciam ainda
alguns motivos de atrito e questões melindrosas que deveriam ser
contornadas mediante a observação de certas regras. Pelo facto de se
tratar de armadas pertencentes a coroas distintas, os navios portugueses
deveriam exibir a bandeira com a cruz de Cristo, excepto quando
estivessem na presença do governador das Filipinas, pois tal seria
considerado ofensivo. A obediência ao comando espanhol estava também
limitada às questões estritamente relacionadas com as operações militares.
Tudo quanto dizia respeito à disciplina militar das tropas portuguesas era
do exclusivo foro das respectivas chefias. O vice-rei recomendava, a esse
respeito, que o capitão-mor não permitisse a interferência dos espanhóis
nessas questões e, para as prevenir, não permitisse que portugueses fossem
a bordo dos galeões espanhóis, mas aceitasse todos os castelhanos que
quisessem passar-se para os navios portugueses, o que seria uma
possibilidade algo remota, pois os soldados espanhóis recebiam quartéis
cinco vezes superiores aos dos soldados portugueses, o que fazia recear
pela fuga destes para a armada espanhola". O vice-rei ordenava ainda
que, finda a ocasião de guerra contra os holandeses, a armada regressasse

45 António Bocarra, Década 13, Academia das Scicncias de Lisboa, 1876, p. 385.
4(, Id., ihid.
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a Goa, pois temia que, tendo-se o governador das Filipinas oferecido para
cohrir todos os gastos dela, ficasse depois ao seu serviço. Esta reserva dos
portugueses em servirem sob as ordens de espanhóis em missões militares
da coroa castelhana era partilhada por outras figuras destacadas e viria a
ser ohjecto do Discurso sobre os fidalgos e soldados portugueses não
militarem em conquistas alheias desta Coroa, publicado em 1632, em Lisboa
(por Pedro Craesbeck), no qual o seu autor, João Pinto Ribeiro, critica
ahertamente a política seguida pelo conde-duque de Olivares.

Esta armada, composta por quatro galeões, que partiu de Goa em
Maio de 1615, tinha sido proposta pelo governador das Filipinas, D. Juan
de Silva, ao vice-rei da Índia, através do jesuíta português Pedro Gomes,
que o governador enviou a Goa para esse efeito", Em Malaca a armada
foi atacada por uma poderosa esquadra do Achém, à qual ripostou,
ohrigando os achéns a retirar, embora tenha perdido um galeão. Os três
restantes foram atacados e destruídos por oito navios holandeses quando,
ancorados no porto de Malaca, se refaziam dos danos sofridos. A armada
espanhola que se deveria ter reunido a esta em Malaca foi, segundo o
professor Boxer, a maior que os espanhóis tinham organizado nas
Filipinas. Era composta por 10 galeões variando entre as 600 e as 2 mil
toneladas, 4 galeotas e um patacho, 300 canhões de bronze e 2 mil
soldados, além de 3 mil filipinos, japoneses e malaios. Enquanto
aguardava em Malaca pelos navios portugueses, foi dizimada pela
disenteria, tendo morrido o seu capitão-general, D. Juan de Silva, naquele
tempo a mais prestigiada figura espanhola na Ásia, o que levou a armada,
que se debatia com graves problemas de abastecimentos naquele porto
português, a regressar a Manila. A sua retirada revelar-se-ia, contudo,
providencial, pois parte dos seus galeões derrotaria, em 1617, na Praia de
Hondo, a armada de Jan Dirkzoon Lam que bloqueava Manila, infligindo
aos holandeses a mais severa derrota sofrida nos mares da Ásia.

Após o estabelecimento dos holandeses na Formosa, em 1626, os
projectos de armadas conjuntas luso-espanholas foram retomados, mas
nenhum chegaria a ser posto em prática, apesar das repetidas exortações
enviadas de Madrid a Manila e a Macau para uma colaboração nesse
sentido.

.r- H. Jacobs, Documenta Malucensia, III, cit., p. 29*.
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As expedições conjuntas destinadas a operar na zona das Filipinas e
do Extremo Oriente não foram apenas organizadas nos próprios espaços
asiáticos. Houve várias tentativas de as enviar a partir de Espanha pela
rota do Cabo. A primeira largou de Cádiz em Abril de 1613, sendo
composta por sete caravelas tripuladas por marinheiros portugueses e
transportando soldados espanhóis. O capitão-mar era português, sendo
espanholo sota-capitão. O mau tempo dividiu a armada em duas partes,
que chegaram a Manila separadamente, por via de Malaca, em Agosto de
1614 e Junho de 1615, sem condições para operarem e com necessidade de
se refazerem das baixas sofridas no longo trajecto. Uma nova expedição
foi enviada em 1617, a qual chegou ao destino em condições ainda piores
após dois longos anos de viagem. Em Dezembro de 1619 uma grande
armada espanhola, com mais de 1700 soldados, saiu de Cádiz para as
Filipinas pela rota do cabo. A sua destruição por um temporal ao largo de
Gibraltar, pôs fim ao projecto lançado dez anos antes de abandonar a via
do estreito de Magalhães por este ter passado a ser usado mais
frequentemente pelos holandeses".

"-'C. R. Boxer, «War and Trade in the Indian Oeean and the South China Sca, 1600-1650»,
The Great Circle . Iournal of the Australian Association for Maritime History, 112 (1979), pp.
35.
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Filipe Lopes Ribeiro do Carmo Francisco

o Estado da Índia pós-Restauração.
Um espaço multi-continental, definido
numa realidade alargada e que, até 1640,
será ligado à Coroa Ibérica. A partilha
dos pontos fortes e fracos do Império.
A ruptura com a Restauração.

o Estado da Índia era, à data da Restauração, ainda um
conjunto alargado de territórios em múltiplos espaços. Apesar da
união dinástica ter criado as condições para um ataque generalizado
pelas restantes potências europeias às possessões ibéricas, havia ainda
uma capacidade de resistência. Apoiadas numa rede centenária de
fortalezas em todo o Índico e no Oriente, vai ser um grande desafio à
nova dinastia conseguir manter o Império.

A rede de fortalezas mencionada em três códices da década de
163() e analisada comparativamente por Costa Veiga I alude aos
seguintes espaços: Moçambique, Costa Oriental de África, Golfo
Pérsico, Diu, Darnão, Província do Norte, Chaul, Goa e territórios
vizinhos. Canará, Malabar, Ceilão, Costa do Corornandcl, Malaca,
Macau c Timor.

Esta enumeração assume uma presença oficial desigual, baseada
numa presença real do Estado em alguns destes espaços e num apoio
explicito nas redes oficiosas na maior parte das fortalezas. Algo que
pode ser deduzido do modo como são enumerados os efectivos
adstritos a cada um dos postos. Podemos também compreender que,
um século depois, a noção de pertença ao Estado se encontrava mais
alicerçada em torno da presença real e oficial".

Deste modo fica erigido um pressuposto que irá salvaguardar
algum risco de cair num anacronismo em relação às diferentes

A. Botelho da Costa Veiga, Relação das Plantas, & Dezcripsôcs de 'rodas as Fortalezas,
Cidade». c Povoucoc: que os Ponuguezes tem no Estado da India Oriental. Lisboa, 1936.
Introdlll;ÜO.
Anthony Disncy, "What was lhe Estado da Índia'? Four Contrasting Models", Indica,

Vol. 3H, n." 1 e 2, Mumbai, 2()(1l. pp. 161-169,
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enumerações que entre 1640 e 1740 serão estabelecidas.
Historiograficamente esta época foi sempre definida como uma
realidade em decadência algo que também era assumida pelos
contemporâneos, em 1744 nas palavras do Marquês de Alorna: "não
devemos considerar a Índia como foi, se não como de prezente hê":'.

Esta importante ideia corresponde às importantes alterações que
ocorreram na balança de poderes do Índico. A feroz concorrência
entre os poderes ocidentais e os reajustes nos poderes locais serão
novos dados que irão abalar a imagem quinhentista de um Império
Oriental alicerçado num Estado de Moçambique a Macau.

Uma territorialidade em contracção,
a diminuição da realidade político-militar
do Estado, as perdas dos pontos de apoio
nevrálgicos de uma rede de fortalezas
centenária.

Entretanto é inegável o paulatino desagregar que durante as
décadas seguintes vai sofrer o Império Oriental de Portugal. As
pequenas peças que constituíam o edifício, serão pouco a pouco
retiradas num processo que só será revertido na década de 17404•

O reconhecimento desta lenta destruição irá, apesar de tudo, ser
objecto da atenção do Reino, visando pelo menos a manutenção das
possessões existentes. Durante algum tempo esses esforços serão
recompensados com um atenuar da crise, mantendo o Estado alguns
dos pontos e conseguindo também, desenvolver no aspecto económico,
por exemplo, a Província do Norte.

O fim desta rede de fortalezas que ia do Cabo da Boa Esperança
a Macau (e durante algum tempo até ao Japão) vai criar as condições
para uma transformação sem precedentes. A reconstituição do Estado
terá de passar por um novo paradigma político, o que ainda será mais
potenciado pelos acontecimentos da década de 1730.

Não reconhecer neste processo uma extraordinária capacidade
de transformação e reconstrução e alicerçar a perspectiva numa
idealização das conquistas do século XVI, é uma leitura pouco

.1 Manuel Artur Norton, D. Pedro Miguel de Almeida Portugal, Lisboa, 1967, p. 83; eonf.
António da Silva Rego, O Ultramar Português no Século XVIII (/700-1833), Lisboa,
1970 (2.ª ed.) e Maria de Jesus dos Mártires Lopes (coord.), Nova História da Expansão
Portuguesa - O Império Oriental 1660-1820, (dirs. Joel Serrão e A. H. Oliveira
Marques), Vol. V, T. I, Lisboa, 2006.
4 Filipe do Carmo Francisco, O Primeiro Marquês de Aloma, Restaurador do Estado
Português da Índia (/744-1750), Lisboa, 2010.
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abrangente. Se o referente simbólico não deixa de ser o quinhentista,
sempre memoriado e utilizado como exemplo, em termos práticos
existe um claro corte procurando-se um novo paradigma politico-
estratégico para a posição portuguesa no Oriente.

Será portanto um momento de choques paradigmáticos entre o
modelo existente, o modelo simbólico e os graves acontecimentos que
vão ocorrendo. Passará a assistir-se a uma política do possível, jogando
mais com as possibilidades do que com as vontades.

Tanto pelas acções dos inimigos, sejam eles holandeses, ingleses
ou franceses como pelas conveniências políticas dos acontecimentos na
Europa, o caminho para as possessões portuguesas no Oriente foi
traçado num rumo a um futuro sombrio.

As últimas expedições pelo Índico,
as expedições em África, na Arábia
e nas costas indianas e o fim de uma
marinha de água azul.

Apesar de tudo o Estado dispunha ainda de condições para
efectuar campanhas a toda a largura do Índico. No último quartel do
séc. XVII e no primeiro quartel do séc. XVIII, ainda existem
expedições à Costa Africana e ao Golfo Pérsico como aquela em que
morre o l.? Conde de Assumar em 1678'i.

Também no governo de Caetano de Melo de Castro (X -1702 a
X-1707) se obtiveram importantes vitórias tanto em terra como no
mar. Um grande triunfo naval foi obtido em 1704 contra uma armada
árabe junto de Surrate.

Já no reinado de D. João V, Vasco Fernandes César de Meneses
saiu em 1-1713 a correr a costa de Canará com 11 embarcações. Nos
anos seguintes do vice-reinado irá atacar os diversos inimigos do
Estado, Os angriá em Culabo, a esquadra de Mascate em Surrate e
contra Rugapuri em Danda.

Durante os anos de 1719 e 1720 uma esquadra de 4 navios de
alto-bordo irá no Golfo Pérsico tentar implementar uma aliança militar

, Conf. Glcnn J. Ames. Renascent Empire? The House of Braganza and the Quest for
Stabilitv in Portuguese Monsoon Asia, ca. 1640-1683, Arnstcrdarn, 2000; António da
Silva Rego.ojJ. cit.: Maria de Jesus dos Mártires Lopes (coord.), op. cit.; Charles R.
Boxcr, Ásia Portuguesa no tempo do vice-rei Conde da Ericeira (1718-1720), Macau,
]LJ70 e Zélia Sampaio. Política, Diplomacia e Mentalidade na Ásia Portuguesa de
Setecentos. Tese de Mestrado FLUL, Lisboa, 2004.
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com os Persas, expedição em que apenas os portugueses se irão
destacar.

Em 1722, durante o governo de Francisco José de Sampaio e
Castro, de novo irá uma frota a Culabo reunida aos Ingleses para deter
as investidas do angriá obtendo uma importante capitulação e
favoráveis termos no tratado estabelecido.

No vice-reinado de João de Saldanha da Gama, irá assistir-se à
restauração de Mombaça (l1I-1728). Nesta expedição, com uma frota
de 6 navios e cerca de 1000 soldados, vai ser possível a restituição ao
poder do aliado local e o estabelecimento de uma guarnição
portuguesa que irá resistir por quatro anos".

A partir deste vice-reinado será atingido o nadir da presença
portuguesa no Oriente. Durante o governo do Conde de Sandomil irá
assistir-se a um conjunto de circunstâncias internas e externas que
potenciaram as invasões das diversas possessões sobreviventes do
Estado.

Das vinte fortalezas principais registadas em 1652, são
enumeradas metade dessas; dez anos depois e, em pouco menos de um
século, apenas três: Goa, Damão e Diu. E o fim da rede de fortalezas
acarreta o fim da capacidade de projecção marítima dos portugueses.

Costa Norte

Sudoeste Asiático

Costa Africana

Golfo Pérsico

Costa Sul

Goa

1665 1675 1685 1695 1705 1715 1725 1735 1745

Quadro 1 - Análise Espaço-Tempiiral das Campanhas Navais Portuguesas no Índico
(16h5-1745)

" Satumino Monteiro, Batalhas e Combates da Marinha Portuguesa, Vol. 7, Lisboa,
1989.
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A crise da década de 1730

As invasões a Norte e a Sul, os avanços
territoriais numa conjuntura de crise.
A pressão dos inimigos europcus c nativos,
a complexidade do desafio estratégico.

Para além das perdas das diversas possessões existentes nos
espaços mencionados. a crise da década de 1730 introduziu uma nova
dinâmica. É a própria sobrevivência do Estado que se encontra em
risco. Tanto Goa. como Damão, Diu e a Província do Norte são alvo
da cobiça dos inimigos dos portugueses.

A contracção dos espaços dominados pelo Estado, a consequente
diminuição nas receitas e mesmo na capacidade de recrutamento, vão
afectar a capacidade de defesa do Estado. No seu momento de maior
aflição. a dispersão das possessões pelas costas do Índico que tinha
sido o maior trunfo no século XVI e XVII, ira tornar-se o maior óbice
ii defesa do Estado.

Hostilizado por inimigos terrestres c navais, os Vicc-Reis terão
muitas dificuldades para socorrer as diversas praças e fortalezas. Essa
dispersão das forças vai ditar, em último lugar e já depois da queda da
Província do Norte, a incapacidade de defesa da capital do Estado.

Para além desta pré-condição definida pelo modo como se
constituía o Estado, esta também será uma época em que os inimigos
do Estado se irão unir. Formal ou informalmente, a união entre
ingleses e maratas e destes com os bounSulós, irá ditar a sorte política
e militar tanto no Norte como no Sul.

Pressão territorial e incapacidade marítima,
a dupla função da marinha
do Estado. o controlo das ligações
marítimas dentro do Estado e com o Reino.

A pressão territorial sofrida irá obrigar a um esforço redobrado
da Marinha do Estado. A necessidade de dispor do maior número
possível de tropas nos pontos mais vulneráveis torna-se, perante a
evolução dos acontecimentos, o factor mais importante. Essa
contraproducente dispersão das forças (marítimas e terrestres) não irá
permitir vitórias em nenhum dos teatros de operações.
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Contudo, terá de se enquadrar que, nesta época, se manteve sem
interrupções a Carreira da Índia7 e que, por fim, será por essa via que
ehegará a solução para a crise. Não podemos desse modo definir a
função da Marinha apenas na sua vertente militar. A interligação entre
os diversos ramos militares e a interpenetração das funções no dia-a-
dia militar do Estado obriga a essa abertura na análise da situação.

Assumindo que o controlo das comunicações externas e internas
permitia manter a sobrevivência do Estado, volta-se ao paradigma
quinhentista de umas quantas fortalezas em terra e de outras tantas no
mar. Contudo as condições já não eram as mesmas e as pressões
sofridas tanto em terra como no mar tornaram-se insustentáveis.

A desagregação territorial como
condicionante da acção naval do Estado,
o confronto com o paradigma operacional
anterior.

A passagem de um sistema de controlo sobre o espaço para um
esquema de sobrevivência acarreta um importante grau de adequação.
Remetidos para um papel de defesa e não de ataque, de controlo das
rotas comerciais para a incapacidade de defesa das próprias linhas de
abastecimento, o poder marítimo acompanhou o declínio do Estado.

Perdidos os pontos de apoio da malha multi-continental até
então existente e as respectivas rendas a extensão marítima do poder
do Estado irá ressentir-se. A verificação das diversas campanhas e
batalhas ocorridas cntre o último quartel do século XVII e a primeira
metade confirmam esta retracção no campo de acção da Marinha do
Estado.

A nova política exercida pelo Marquês de Alorna constitui-se
como uma adequação às condições existentes. Baseada na paz obtida
pela força das armas pelo seu antecessor e nos importantes reforços
(militares, dinheiro e navios) enviados, nos anos anteriores a partir do
Reino, irá criar um novo paradigma.

Prolongando as campanhas terrestres e apoiando-se na Marinha
para controlo do espaço marítimo, irá estabelecer-se uma nova
territorialidade em torno de Goa, o esboço das Novas Conquistas.
Conseguindo controlar a pressão sobre as fortalezas sobreviventes do

7 Paulo Guínotc, Eduardo Frutuoso, António Lopes, As Armadas da Índia 1497-1835,
Lisboa, 2002, pp. 212-215.
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Norte, encontra-se livre para definir junto de Goa um novo espaço de
influência do Estado.

A Marinha do Estado vai passar a com boiar os navios mercantes
com as poucas unidades que ainda subsistiam. Deixaram de existir as
grandes frotas de navios de guerra que percorriam o Índico impondo o
sistema de cartazes ao tráfico marítimo comercial.

Contudo esta mudança no paradigma com que exerciam a sua
autoridade e a retracção sobre o espaço em que tal ocorria não
retiraram importância ao papel da Marinha. O Estado irá sustentar as
campanhas a partir de 1746 numa integração entre a Marinha e o
Exército e garantindo a projecção de forças num espaço mais próximo
de Goas. Este novo paradigma de alargamento das fronteiras próximas
a Goa permite estabelecer um novo hinterland que garante a
sobrevivência da capital do Estado.

O vice-reinado do Marquês de Alorna.
As Instruções Régias e o dispositivo naval,
o controlo exercido pelo Poder Central
e a configuração do contingente naval.

Na definição do percurso político de um momento tão complexo
como este na história da Índia importa, acima de tudo, definir as
condicionantes que com que se debatiam os Vice-Reis. Logo à partida
dc Lisboa, ainda antes de se confrontar com a situação no terreno, o
Marquês de Alorna já se encontrava preso a um conjunto de linhas
gerais de actuação').

Sobre a Marinha, encontram-se definidas instruções claras. Por
um lado a dinamização do comércio como único meio de aumentar as
rendas do Estado, por outro a dinamização da construção naval local
tanto de navios de comércio como de guerra, de modo a sustentar as
trocas comerciais.

Como derivação desta instrução é instado a reenviar para o
Reino, quatro navios de alto-bordo que se encontravam em Goa desde
as respectivas viagens na Carreira da Índia. Não tinham realizado a

'Arelltil'O das Colonias, op. cit., Vol. V, Fase. 29, Lisboa, 1930, p. 109: "Este Estado he
huma Republica militar, e a sua conservação está unicamente dependente das armas, e
da marinha, estas duas partes absorvem a melhor porção da Fazenda de V. Magestade
( .. .)".
"Arquivo das Colónias, Vol. III, IV e V, Lisboa, Ministério das Colónias 1918, 1919,
1930.
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torna-viagem c não era reconhecida pela Corte qualquer utilidade para
a sua manutenção em Goa.

Tal denota também o reconhecimento da incapacidade de enviar
uma força de reconquista da Província do Norte, na qual estas quatro
fragatas-naus teriam um importante papel no estabelecimento de uma
soberania naval sobre o teatro de operações.

Apesar deste reconhecimento das condições (adversas)
objectivas pelo poder central vão ser ainda utilizados cargos e postos
antigos para recompensa de feitos. Mesmo depois do Estado já ter
perdido a capacidade de organizar Armadas, o cargo de Almirante da
Armada de Alto Bordo vai ser atribuído pelo Conselho Ultramarino
contra o parecer do Vice-Rei, pela despesa que acarretava.

Estes anacronismos entre o simbolismo c a realidade como, por
exemplo, a manutenção no Exército das denominações seiscentistas de
Terço e Batalhões até 1750, serão uma marca do funcionamento do
Estado,

Representam por um lado a importância simbólica de duzentos e
cinquenta anos de presença portuguesa no Oriente e, por outro, a
necessidade de sustentar, perante uma época de crise, uma dinâmica
de continuidade desse passado glorioso.

A organização dos meios estava ordenada cm torno das três
praças. com os principais navios cm Goa. A estes navios associavam-se
as Naus da Carreira e os navios de alto-bordo que escoltavam a
Carreira durante a sua permanência na Índia. A definição destes
quantitativos não encerra, contudo, os meios navais à disposição do
Estado, pois por ocasião das campanhas os privados associavam os seus
navios cm busca de lucro.

Espaço Fragatas Palas Patacho Gálias Manchuas Peças Ano
Goa 3 I 2 4 27 372 1750
Diu - 1 1 1 3 49 s. d.
Damâo - - - 3 2 35 174R
Total 3 2 3 R 32 456

Quadro II - Ordem de Batalha da Marinha do Estado da Índialll

Aquando das campanhas chegavam-se a atingir mais de cem
navios incluindo embarcações para desemharque sendo o quadro de
forças típico das campanhas do Marquês de Alorna entre duas a quatro

III Filipe do Carmo Francisco, op. cit .. p. [04.
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Fragatas ou Naus, quatro Gálias e entre dez e dezoito Manchuas 11

acompanhadas por uma grande quantidade de navios mais pequenos e
de apoio.

Na última expedição estiveram envolvidas mais de 130
crnbarcaçóes, o que comprova a integração de meios que pertenciam a
privados a par dos navios do Estado. Relativamente aos efectivos
dispomos de uma importante informação para a última campanha com
a indicação dos quantitativos dos marinheiros com 146 "europeus"
para 546 "locais" (21 % para 79% do total de efectivos).

Sào ainda enunciados os quantitativos para os restantes
membros da cxpediçào naval: o corpo de oficiais com 7 Capitães de
Mar-e-Guerra e II Capitães-Tenentes, coadjuvados por 22 Mestres, 4
Pilotos, 5 Contra-Mestres, 4 Guardiães, 4 Escrivães, 10 Condestáveis,
Ix Calafates, 26 Carpinteiros, 4 Furadores, 8 Tanoeiros, 10 Pedreiros,
.) Ferreiros, 8 Amoladores, os já referidos 692 marinheiros, 21
Pingelins, 6 Faraces, 8 Serventes de artilharia e 2 Sargentos de
Marinha':',

Os oficiais mencionados na lista da campanha de Neutim
derivavam de uma lista dos Oficiais de Marinha que estava bem
provido com 14 Capitães de Mar-e-Guerra e 12 Capitães-Tenentes.
Abaixo destes postos havia ainda o posto de Capitão de Gálias.

No comando das Armadas que como vimos não existiam,
subsistiam ainda o posto de General de Armada, General de Alto
Bordo e, por fim, General dos Galeões, que eram postos que se
encontravam desfasados da realidade do Estado. Esta permanência
invocava de novo o passado glorioso das armadas que percorriam o
Índico.

Soberania Naval como ponto de partida
para assegurar a soberania do Estado
sobre os espaços sobreviventes.

II Respectivamente para Goa José Freire Monterroio Mascarenhas. op. cit .• P. VI.
Lisboa. 1752. parag. 52; para Diu. Olga Erminiana Esse. op. cit.• p. 325 e para Darnâo,
idem. ibidcm, p. 324. cf. ainda António Marques Esparteiro, Catálogo dos Navios
Hriganunos (1640-I9IO). Lisboa. 1976. Em 1758 a situação ainda era mais precária: 4
fragatas (só duas cm condições). 1 pala. 2 patachos, 3 gálias (sem utilidade) e 27
manchuax, cf. Joaquim Pedro Celestino Soares. op. cit.. T. III. Lisboa, 1853. pp. 104-
1(J6.
I: José Freire Monterroio Mascarenhas. Epanaphora Indica. P. V, Lisboa, 1750, parag.
77.
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A partir das condições que foram definidas comprovam-se as
difíceis condições do Estado para assegurar a partir deste momento
não só as comunicações com o Reino mas também o comércio e a
defesa do próprio Estado.

Percebe-se a partir deste momento que os parcos meios à
disposição dos Vice-Reis serão colocados numa lógica de
sobrevivência. A pequena armada do Estado e os navios de alto-bordo
da Carreira serão utilizados a partir de 1745 na constante defesa do
comércio. Poderemos enquadrar nesta estratégia a mudança de
paradigma já aludida antes e que tinham remetido a armada de uma
função oceânica para a protecção do tráfego costeiro.

Esta situação permite, num primeiro momento, enquanto ainda
se encontram em vigor os diversos tratados de paz, garantir a
continuidade do comércio de e para Goa, mantendo a soberania não
do espaço marítimo mas sim da liberdade de movimentos.

Do mesmo modo as pequenas Armadas de Damão e Diu serão
instrumentais na manutenção do conjunto, garantindo que a
interligação e comunicação entre os diversos pontos sobreviventes
poderia garantir o futuro do Estado.

Modos de projecção naval em confronto,
os inimigos do Estado e os desafios
marítimos de um vice-reinado.

Será portanto na confluência de uma nova situação estratégica
para o Estado que será necessário estabelecer as fronteiras da acção do
Vice- Rei. Estrategicamente os inimigos são os maratas e os poderes
europeus (Ingleses, Franceses e Holandeses), contra os quais o Estado
não tem capacidade de confronto directo. A nível táctico o bounSuló e
os angriás (os diferentes ramos desta família) assim como o rei de
Sunda e os diversos Ranes vizinhos a Goa são os principais
antagonistas do Estado.

Em termos navais os mais perigosos inimigos serão os poderes
europeus apesar, de formalmente, o Estado estar em paz com todos. A
nível local serão a armada marata, a marinha bounSuló e as diferentes
frotas dos angriás, que a partir dos portos ao longo da costa irão atacar
os navios portugueses.

A comunicação entre as diversas partes do Estado deparava-se,
portanto, com diversos desafios. Desde o combate com navios de
tipologia de alto bordo e construção europeia às frotas de pequenas
embarcações dos potentados locais.

236



PROJECÇ(JES NAVAIS NA ÍNDIA SETECENTISTA

Será na multiplicidade de confrontos e desafios que poderemos
avaliar o valor e as conquistas da Marinha do Estado. A capacidade de
adaptar os meios existentes às diferentes tarefas e a optimização das
tipologias navais no confronto com diferentes inimigos, prova uma
capacidade assinalável de perseverança perante as condições adversas.

Deste modo o enquadramento das campanhas, levadas a cabo
entre 1745 e 1750u, vai permitir verificar a pluralidade de respostas
operacionais. Tendo em conta a incapacidade formal de alterar o rumo
dos acontecimentos a um nível estratégico, será a procura de uma nova
matriz para o Estado que vai definir estes anos.

Como foi enunciado numa síntese da história do Oriente,
verifica-se nesta época a passagem do Estado Marítimo para um Estado
Continental!'. Contudo, como iremos confirmar, não será o fim da
operacionalidade da Marinha do Estado, pois a nova matriz vai-se
sustentar num apoio marítimo. Esta mudança de paradigma em que a
componente terrestre sustenta a projecção marítima, será substituída
pelo modelo de uma protecção marítima dos flancos das conquistas
terrestres.

o dispositivo naval em projecção

Bloqueios Navais - Desembarques-
- Apoio de fogo - Controlo Marítimo,
as Operações navais que sustentaram
a nova configuração do Estado.

Como já foi possível enunciar pelo quadro quantitativo da
Marinha do Estado, os meios à disposição de D. Pedro Miguel de
Almeida Portugal não eram os mais adequados. Contudo, durante os
anos em que se desenrolam as campanhas militares que organizou, as
Armadas tiveram sempre um importante papel.

Nesta época em que o maior perigo era a sobrevivência
económica do Estado o Vice-Rei irá confrontar-se com as pequenas
frotas que assolavam a marinha mercante. Fica enunciado deste modo
o carácter eminentemente costeiro dos confrontos, passando por
manter abertas as aproximações a Goa, Damão e Diu. Passará em
primeiro lugar por esse controlo marítimo o bom sucesso da política do

1) Filipe do Carmo Francisco, op. cito
14 Maria de Jesus dos Mártires Lopes, op. cito
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Estado e em segundo lugar pela negação de bases aos inimigos em
diversas embocaduras de rios, tanto a Norte como a Sul de Goa.

Esse afastamento do perigo marítimo ira permitir o
desenvolvimento das campanhas terrestres nas quais a armada terá um
importante papel. Por um lado e devido às características do espaço
em torno de Goa a rectaguarda e principal linha de comunicação será
o mar e, por outro lado, a utilização de diferentes tipologias de navios
possibilita a integração da Marinha nas tarefas que lhe são cometidas
pelo Vice-Rei.

Em Novembro de 1746 serão formadas duas Armadas de apoio
ao corpo expedicionário para o ataque a Tiracol. A primeira era
constituída por uma nau, quatro gálias, oito manchuas e visava a
interdição da foz do rio Tiracol-Arandern. De seguida e cm apoio do
corpo de infantaria que se formava em Chaporá, é formada uma
armada já mais vocacionada para o desembarque c apoio. Era formada
por uma nau, uma pala, doze manchuas, quatro batelões, oito saudos,
doze sibares, diversas barcas e quarenta balões de desembarque.

Do mesmo modo são preparados batelões para apoio de fogo,
não só no ataque às fortalezas como nas manobras de diversão na
preparação dos desembarques. Uma segunda nota será a participação
da Marinha nas diversas investidas fluviais realizadas. Não só no
apresamento dos navios inimigos como na passagem entre as margens
coadj uvando o Exército nas suas manobras.

Ao longo do vice-reinado será este o procedimento táctico base.
Numa primeira fase o controlo das movimentações em mar aberto. De
seguida o controlo das costas adjacentes às fortalezas. Por fim o ataque
e tomada das fortificações que dominavam os diversos rios. Deste
modo estabelece-se não só a dupla função da Marinha mas do mesmo
modo um elemento de multiplicação dos reSultados em terra. Ao
garantir a interdição dos movimentos marítimos dos inimigos
estabelece-se a primeira condição para um sucesso em terra. De
seguida, realizando as diversas manobras de apoio ao Exército,
garante-se a conquista das margens e novas bases fluviais para o
avanço pretendido.

Como podemos analisar por estes dados, a participação da
Marinha nesta época de crise foi positiva. Cumpriu a sua função táctica
e permitiu também, em associação com a componente terrestre, o
aumento territorial do Estado.



PROJECÇOES NAVAIS NA ÍNDIA SE7ECENTlSTA

A Ordem para o Desembarque no ataque
a Neutim, aspectos operacionais.

Um importante documento para a análise dos aspectos
operacionais das campanhas desta época é a Ordem de Desembarque
para o ataque a Neutim. Deste texto, num total de 21 alíneas, 11 estão
profundamente ligadas a operacionalidades navais. Conforme foi já
enunciado, o grau de interligação entre os diversos corpos tinha de ser
grande de modo do potenciar os parcos efectivos e meios existentes.

Em primeiro lugar são indicados os passos para se prepararem as
tropas que vão realizar o desembarque. À testa das tropas avançam os
granadeiros, tropas de elite que eram utilizados no primeiro choque.
De seguida é relevada a importância da artilharia, por um lado a
embarcada em navios com peças à proa para cobrir o desembarque e,
por outro as, peças de campanha que deveriam desembarcar em
segundo lugar de modo a prolongar a cobertura de fogo.

Após a primeira vaga de assalto deveriam desembarcar as tropas
ligeiras (Sipaios e Caçadores de Bardez e Salcete) dando-se a devida
ressalva à necessidade de alguns oficiais controlarem o comportamento
dos marinheiros das embarcações de desembarque.

A nível dos navios de maior porte são enunciados duas
condições, em primeiro lugar a necessidade de se manter o apoio de
fogo às tropas entretanto desembarcadas e a obrigação de se
manterem os oficiais que não participaram na primeira vaga de assalto
em espera para serem chamados a substituir algum camarada caído em
combate. Por fim é indicada a presença de duas embarcações de apoio,
uma com munições extra e outra com material sanitário e os
respectivos cirurgiões.
1748, Novembro 29, Rarim"
[196] Ordem para o desembarque
I. As Tropas do desembarque, devem estar promptas / nos Bal1iens, e
Embarcaçoefis meudas, antes de amanhe/cer para começar o
dezembarque ao romper do dia, e poderem / os Commandantes ver o
que cada hum obra, e acudir / promptamente a qual quer confuzão que
possa haver;
4. Nos Ballocns, e Embarcaçoens meudas se embarcarão / as Seis
Companhias de Granadeiros a saber: [ordem das companhias].

I' BPE, CXVI-2-11, n.º 24A, 196-197 - Ordem de Desembarque no Ataque a Neutim,
dada em Rarim, 174HNov. 29, Rarim.
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[nota] Balloens são huas embarcaçoens razas seis e setes remos por
banda, em que costuma dezembarcar a gente das Nãos para elles, e
delles para a terra [verso];
5. Sustentavão a estes em embarcaçoeíis meudas cento, e / sincoenta
homens escolhidos com dous Capitaens dous Tenen/tes, e dous
Alferes;
6. Vogarão os Balloens em huma, ou mais linhas confor/me o permitir
o terreno do desembarque;
7. Nos dous lados das Linhas dos balloens hirão duas man/chuas das
que tem pessas na proa que vai tão para toda a / parte; para com o seu
fogo favorecer o desembarque;
8. Sucessivamente a estes Corpos seguirá o da artilharia de /
Campanha, e dezembarcarà com toda a brevidade para que logo / que
chegue em terra possa laborar com as pessas;
9. A hum dos Lados das linhas de dezembarque aportarão em / terra
todas as ernbarcaçoefis dos Sipaes, e dos Cassadores / de Salcette, e de
Bardez, e dezembarcarão com pressa para dês/cobrir o terreno assim
pelas alturas como pelos barrancos [197];
13. Nomearse há hum Official activo, e dilligente para / que sem perder
instante, e dezembarcado o primeiro Corpo / da Infantaria, a
Artelharia, Cassadores, Sipaes, faça vol/ tar com toda a preça as
embarcaçoens meudas, e manchu/as a buscar as Naos o resto da
Infantaria, e o mesmo observa/rão todos os Officiais que mandão as
Manchuas;
14. Para maior segurança se escolherão Cabos de Esquadras / activos, e
se meterá hum em cada ballão, Saudõ, ou Bar/quinha para obrigar os
mocadoens, e marinheiros a que não / fujão com o medo do fogo dos
inimigos [nota J Mocada, / são / os que / vão ao / leme [á margem];
18. As quatro Gallias se chegarão a terra quanto pude/rem sem risco
de encalhar para favorecer com a artilheria / [verso] / o dezembarque.
O mesmo fará em distância competente / a Palla S. Pedro, e o Pataxo
S. Miguel;
20. Nenhum Official dos que governão Nãos, Pallas, e Pa/taxos,
Gallias, Manchuas, de qual quer outro género de ern/barcação
dezembaraçarão della, sem ter para isso ordem ex/pressa, mas deverão
estar promptos nellas para o que lhe for / mandado sob penna de
perdimento do posto, e alem disto serem / tratados com ultimo rigor.
[Extra] Na retaguarda do primeiro Corpo do dezembarque / hirà huma
embarcação com Cartuxos pólvora e ballas de / rezerva / Em outra
embarcação hirão Cirurgioens com boticas / e os instromentos
necessários do seu officio.
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Como podemos confirmar, o grau de pormenor destas ordens é
detalhado. A atenção não só aos elementos operacionais como
logísticos, de apoio de fogo e ordem de desembarque revela o grau de
preparação das nossas tropas. Por um lado fica enunciada a
complexidade deste movimento, o conjunto de variáveis que se
encontravam em jogo e a multiplicidade de elementos envolvidos.

Ismael Khan - cabo-de-guerra nativo
ao serviço do Estado. Personagem
nas instáveis alianças, o seu dispositivo
operacional e principais acções militares.

Uma das características mais singulares desta época é o
aparecimento na epopeia portuguesa de Ismael Khan1ú

, cabo-de-guerra
mouro. Este personagem representa um tipo de chefe militar muito
comum nesta área geográfica e que, com as campanhas do Marquês de
Alorna, decide aliar-se ao Estado.

O pequeno impresso que se apresenta revela um conjunto de
acções levadas a cabo já no governo do Marquês de Távora. Nestas
acções navais o principal inimigo ainda é o bounSuló que, em combates
distintos, vê destroçadas as armadas que tinha lançado ao mar contra
os portugueses e o seu comércio.

Deste modo tinham os Portugueses à sua disposição as mesmas
ferramentas que os inimigos. Uma frota de origem indígena que corria
a costa, tanto para Sul como para Norte em busca de presas.

Com dez pequenas embarcações (manchuas ou gálias,
dependendo da fonte) e um efectivo de cerca de 70 homens, o cabo-de-
guerra vai assinar um contrato com o Estado. As condições do acordo
estipulavam que Ismael Khan ficaria com o recheio das embarcações
capturadas e o Estado com as carcaças. Contudo, no início da sua acção
junto dos portugueses, chegou a participar em campanhas terrestres o
que alarga o âmbito dos seus serviços.

1" I." Marquês de Alorna - D. Pedro Miguel de Almeida Portugal, Felipe Nery Xavier
(cd.),op. cit., P. I, p. 54 c José Freire Monterroio Mascarenhas, op. cit., P. III, Lisboa,
174H. parag. 82. prolongando-se o seu serviço, comandando gálias ainda durante o
Vicc-Rcinado do Marquês de Távora conforme descrito em Félix Feliciano ela
Fonseca. Relaçâo de hum grande combate, e victoria, que contra o gentio, e arabio
conseguiu a armada. que do porto de Goa sahio de Guarda costa, em Julho de 1753.
commandada pelo valeroso Ismalcan, commadante de dez galias, Lisboa, [s. el.].
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Logo após a entrada ao serviço do Estado, Ismael Khan irá
participar em diversas campanhas, chegando mesmo na conquista dc
Neutim a encabeçar o assalto à fortaleza. Irá ainda envolver-se nas
primeiras campanhas fora da área de controlo do Estado nas
expedições a Mondolim no Norte e a Piro no Sul.

O Estado irá ganhar um novo elemento aguerrido e habituado ao
modo de combate dos locais além de um conjunto de combatentes e
navios melhor preparados para enfrentar os inimigos.

Nas surtidas marítimas entre finais de Julho de 1751 até ao início
de 1752 as presas renderam ao Estado o equivalente a quatrocentos e
cinquenta mil cruzados. Para além do valor económico, era importante
o seu valor militar e a libertação de outros meios para a sustentação
dos territórios conquistados.

Conclusão

Na análise de uma época marcada por uma crise tão profunda,
torna-se acima de tudo, importante analisar o que sobrevive. Apesar
do aparente anacronismo a perspectiva que em 1745 tinham os homens
que lutavam pelo futuro do Estado, era sem dúvida sombria.

As frotas já não patrulhavam os diferentes mares do Oriente
nem os portugueses impunham ao comércio o sistema de cartazes nem
as fortalezas bordejavam todas as costas do Índico. As perspectivas
perante o cenário político eram desanimadoras e o futuro incerto.
Contudo a resposta não foi o abandono das possessões sobreviventes
mas sim a construção de uma nova realidade política.

Novas fronteiras, novos papéis e, acima de tudo, a criação de
uma realidade auto-sustentável e em franca articulação com as praças
do Norte. O modelo existente será o prevalente durante mais dois
séculos, prolongando a presença portuguesa na Índia até 1961.

A história da Marinha será, neste caso um espelho da situação
geral. Acompanhando a retracção territorial, pois vê serem
conquistadas as bases terrestres, vai-se perdendo a capacidade de
projecção oceânica. O seu nadir coincide com a crise da década de
1730 em que não se consegue salvar a Província do Norte.

Assistimos nesta apresentação ao seu ressurgimento. Das
funções defensivas de comboio de navios mercantes para as operações
ofensivas e de conquista. Das operações defensivas das costas de Goa,
Damão e Diu para o ataque às cidades e ribeiras inimigas. Da força
costeira para a projecção sobre territórios inimigos.
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Já não será a Marinha dos Albuquerques ou dos Almeidas, mas
será a Marinha que permite a sustentação do Estado. Depois das
armadas de controlo oceânico, as armadas de apoio ao comércio, de
guarda-costa e apoio às forças terrestre. Por fim, a Marinha que
permitiu a Portugal ser o primeiro poder europeu a chegar à Índia e o
último a sair.
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A FROTA PORTUGUESA DO BRASIL E
AS INVASÕES FRANCESAS

António Alves-Caetano

Esta comunicação tem por objecto vincar a importância que as
Invasões francesas, a retirada da Família Real para o Brasil e o
Bloqueio Continental tiveram na diminuição da frota portuguesa
no porto de Lisboa, principal entrada em Portugal das
mercadorias vindas do Império e do Estrangeiro. Os veleiros
mercantes portugueses eram, até 1806, os que predominavam
entre os abastecedores da capital, em especial, por força do
enorme contingente dos produtos originários do Brasil, que
utilizavam o porto de Lisboa como entreposto, a satisfazer a
procura internacional, ao abrigo do Pacto Colonial. Com a
abertura dos portos brasileiros aos navios ingleses, logo no inicio
de 1808, e com o tratado de comércio celebrado com a Grã-
Bretanha, em 1810, a nossa velha aliada passou a substituir, nos
portos do Brasil, muitos dos veleiros portugueses que o Bloqueio
começara por impedir de rumar àquelas paragens, como dispôs de
condições alfandegárias favoráveis para fazer entrar em Portugal
muito mais dos seus produtos do que no passado. A evolução
processada nos anos que se seguiram aos acontecimentos
acabados de salientar evidencia como a frota britânica, e a norte-
americana, ao serviço de Sua Majestade Britânica, passaram a ser
dominantes, logo em 1811, relegando a frota portuguesa para
posição distante do fulgor de escassos cinco anos antes.

Neste estudo a atenção é centrada no porto de Lisboa e nas
esquadras que o frequentavam no período que vai de 1806 a 1812, em
especial, naquela que era a mais importante, em termos de capacidade
de carga, e que foi a mais afectada pela existência do Bloqueio
Continental, invasões francesas e retirada da Família Real para o Rio
de Janeiro: a do Brasil.
Está em causa, apenas, o movimento de entrada de mercadorias no
porto, dada a circunstância de o movimento de exportação de Portugal
ser fortemente condicionado pela política de importações, tanto de
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produtos das colónias a reexportar para o estrangeiro, como de
produtos estrangeiros a reexportar para o ultramar português.

A investigação baseia-se na informação estatística elaborada a
partir de duas fontes primárias: os manuscritos do «Marco dos
Navios»l e da «Entrada e Saída de Navios do Porto de Lisboa- '. A
primeira fonte citada era um imposto municipal, que já vinha da Idade
Média, cobrado por cada navio que ancorava no estuário do Tejo com
carga para descarregar, taxado com um marco de prata, origem da
designação do imposto. A segunda, resulta de uma participação diária
feita pelo comandante da Torre de Belém para o Ministro da Marinha,
a informar dos navios que tinham estacionado diante do baluarte com
vista à quarentena sanitária. O Lazareto situava-se em frente, na
margem oposta, no forte da Trafaria.

O «Marco dos Navios» foi utilizado, para o período aqui
referido, no livro que a Academia de Marinha aceitou editar'. Porém,
há muito que a consulta dessa fonte tem estado interdita aos
investigadores. Recentemente, foi efectuada a microfilmagem dos
respectivos livros e foi possível voltar a dispor dessa fonte, embora, em
alguns casos, seja difícil identificar o que está escrito, dada a falta de
nitidez da reprodução em filme. Em certos aspectos - dada a
impossibilidade de decifração do microfilme - é como se persistisse a
interdição de consulta da fonte, o que é extremamente lamentável
dada a importância do acervo à guarda deste Arquivo Histórico",

1. Comércio Externo Português em 1806

Quando terminou o ano em que Napoleão proclamou o
Bloqueio Continental, o comércio externo português alçara-se a
67.114,7 contos de réis', soma muito importante, já que as estimativas

I Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Lisboa (AHCML), Marco dos Navios,
Códices MNiOl-3S a MN/01-45 e MN/02-32 a MN/02-37 e Bobines 037/97 e 03S/97,
anos de IS06 a ISI2.
, Arquivo Central da Marinha (ACM), Entrada e Saída de Navios do Porto de Lisboa,
Caixas 243 a 245. anos de 1806 a 1812.
; Alves Caetano. António (2004), () Porto de Lisboa e o Bloqueio Continental (lfj06-
1812) - Ensaio de História Económica, Lisboa, Academia de Marinha.
I Em Anexo, figura a Nota Metodológica que refere os critérios adoptados, bem como
as dificuldades com que se deparou a pesquisa.
-; Instituto Nacional de Estatística (lNE), Balança Geral de Commercio do Reino de
Portugal com os seus Dominios e com as Nações Estrangeiras (BGC) , ano de lS06, fonte
em que foram colhidos todos os números a seguir referidos c referentes ao comércio
externo de Portugal neste ano.
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mais credíveis para o Produto Interno Bruto português, nessa época,
apontam para não mais de 250 mil contos". Então, as exportações de
Portugal superavam as importações, com estas a totalizar 32.544,9
contos de réis e as vendas ao exterior 34.569,8 contos, o que
determinava um excedente desta balança superior a 2 mil contos, verba
significativa.

Das possessões ultramarinas, naquele ano de 1806, Portugal
importou mercadorias no valor de 16.104,0 contos de réis, em que
avultavam produtos em parte destinados à reexportação para as nações
estrangeiras; e exportou, no valor de 11.314,3 contos, em que se
destacavam manufacturas e produtos alimentares portugueses, além de
produtos da Índia portuguesa e do estrangeiro, reexportados. Pelo
exposto, o excesso de irnportaçóes ultramarinas era benéfico a
Portugal, porque parte significativa dessas importações era, no regime
de entreposto, exportada para o estrangeiro, com preço acrescido, o
que permitia alimentar o superavit deste comércio. Neste ano de 1806,
os produtos brasileiros e asiáticos representaram 6Y;; das vendas
portugucsas ao estrangeiro, com a esmagadora maioria (96%) a
pertencer ao Brasil.

Especifiquem-se os números referentes ao comércio com as
naçócs cstrangeiras. Exportação: 23.255,5 contos; Importação:
16.440.9. Saldo favorável a Portugal: 6.814,6 contos de réis, que cohria
mais de 4Wj( do valor das importações do estrangeiro. Nestas vendas
predominavam as reexportações coloniais, destacando-se ainda o vinho
português. nomeadamente o generoso do Porto, sal, frutas secas e
frescas. além da reexportação de produtos estrangeiros, em que
emergia lã espanhola. Nas compras às outras nações nesse ano de 1806
- tal como nos anteriores - o grande destaque foi para os produtos
alimentares, com os cercais e farinha na dianteira; depois, eram os
tecidos e artefactos de linho e de là e os metais. É importante suhlinhar
que parte destes alimentos (em especial, hacalhau, manteiga e queijos),
tecidos e metais eram reexportados para as colónias portuguesas.

É o momento de esboçar o esquema do comércio externo
português. em que se fundava a Economia de Portugal, assente no
comércio imperial, permitido pela «doutrina do pacto ou sistema
colonial que. esboçada ou praticada desde os inícios da colonização
moderna por todos os países, vem a ser definida e sistematizada nos
séculos XVII e XVIII, dentro da orientação mercantilistas".

, Vaicrio. Nuno (~()()2). Portugucsc Economic Pe!i'OtllUlI1CC J250-]OUU. Anais do 13lh
lntcrn ation al Congresso f Economic HisIOIY. Buenos Aires,

C'actano. Marccllo (194~). Portugal e o Direito Colonial Internacional, Lisboa, pág. 40.
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Com efeito, porque só os navios da potência colonial podiam
frequentar os portos das suas colónias, apenas embarcações
portuguesas transportavam mercadorias, em ambos os sentidos". Assim
sendo, as possessões ultramarinas forneciam a Portugal produtos
nativos com múltiplas utilizações: consumo das populações
estabelecidas no território continental europeu; matérias-primas para
indústrias existentes em Portugal, mas interditas nas colónias;
reexportação, para o estrangeiro e para outras colónias. Além disso,
consumiam os produtos da agricultura e da indústria portuguesas e
compravam mercadorias estrangeiras que só podiam ser reexportadas
por Portugal.

Quanto às nações estrangeiras, o comércio português de
importação abastecia-se do que era necessário para o consumo das
populações; para fornecer indústrias; e para reexportar para as
colónias. Através das exportações para o estrangeiro, escoavam-se
produtos gerados nas actividades económicas estabelecidas em
Portugal, em especial na agricultura e, com maior vulto, mercadorias
importadas das colónias.
Este esquema, aperfeiçoado à medida que se alargava o mundo
conhecido através dos Descobrimentos, assentava em diferentes
produtos originários das conquistas. Primeiro, o açúcar da Madeira,
em regra esquecido, mas que a profusão de arte flamenga na ilha
denuncia; depois, os escravos, malagueta e ouro da Guiné; entretanto,
especiarias, chá e tecidos da Índia; o ouro da Mina; mais tarde, os
negros de África para o açúcar do Brasil, que destronou o madeirense;
o ouro e os diamantes brasileiros; e, nesse início de oitocentos, ainda o
açúcar do Brasil, a que se juntava o algodão da mesma proveniência".

Para desenvolver o sistema de comércio imperial eram
necessários, em Portugal, negociantes, navios e portos .

., Esta era a decorrência natural da teoria, contrariada pelo contrabando, feito em
especial no Brasil por navios britânicos.
" Azevedo, J. Lúcio de (1928), Épocas de Portugal Económico - Esboços de História, 4.ª
Edição, 1988, Lisboa, Clássica Editora. Embora não seja possível traçar com exactidão
o quadro temporal de cada fase apontada pelo autor e, como sublinhou Vitorino
Magalhães Godinho, «na mesma época possam coexistir dois ou mesmo mais ciclos», o
texto é bastante sugestivo da sujeição da Economia Portuguesa à dominação (à
François Perroux) de diferentes produtos exteriores ao território europeu. (V.
Godinho, Vitorino Magalhães (1968), Ensaios lI, Sobre História de Portugal, Lisboa,
Livraria Sá da Costa, pág. 10).
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2. O Porto de Lisboa em 1806

Neste ano de 1806 foram considerados nos registos da BGC os
seguintes portos portugueses: Viana do Castelo, Porto, Aveiro,
Figueira da Foz, Lisboa, Setúbal e Algarve, este apresentado na
totalidade da «praça comerciai», sem especificação dos portos
frequentados. Por esta época, em alguns anos, havia também
movimento de mercadorias nos portos de Caminha e de Vila do
Conde.

De todos, destacava-se o porto de Lisboa, que, em 1806, no
conjunto do movimento de importação e exportação, com o
estrangeiro e os domínios, respondeu por 78% do total. O Porto
quedou-se em 20%, repartindo-se os dois por cento restantes pelas
outras cinco «praças comerciais», o que denota o gigantismo de Lisboa.

Esta era uma clara expressão de desequilíbrio das forças
económicas no território do continente português, a evidenciar a
importância que o tráfego mercantil marítimo tinha na Economia de
Portugal e a desmesura do pólo constituído pela capital. A cidade do
Porto escoava produções do seu hinterland, em especial o afamado
vinho generoso divulgado pela Grã-Bretanha, e recebia do exterior os
bens requeridos pelo território polarizado pelo burgo nortenho.

O peso de Lisboa era maior no comércio marítimo com os
domínios, correspondente a 83% do respectivo total, dominado pelo
tráfego do Brasil, mas em que tinha importância, ainda, a circunstância
de, desde sempre, o comércio da Índia ser monopólio de Lisboa.
Melhor dizendo, era-o da Coroa, que tinha os Armazéns da Guiné e
Índia no piso térreo do Paço da Ribeira (das Naus), antes do
terramoto de 1755. Com as colónias, o Porto respondia por, apenas,
14(,1() do movimento de importações e exportações, em que a
importação representava 16% do respectivo total c a exportação,
somente 13%.

Quanto ao comércio com o estrangeiro, a posição de Lisboa
atenuava-se para 74% do respectivo total e a do Porto expandia-se até
25% do mesmo total. Em Lisboa, o peso maior era do tráfego de
importação, verificando-se o contrário no Porto: dum lado tínhamos a
alimentação e agasalho da população da capital, do outro, a
importância da venda para a Grã-Bretanha do vinho do Porto.

Neste ano de 1806, o porto de Lisboa assegurou 83% do valor
das importações dos domínios. Como já referido, a totalidade das
mercadorias provenientes da Índia e de Macau entrava pelo porto de
Lisboa. Posição elevada existia, ainda, com as Ilhas adjacentes (98,8%),
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cm que a totalidade do movimento vindo do arquipélago da Madeira
se processava pela capital. Com África, era de 96,Y0 do respectivo
total, porque de Cabo Verde 85,4% demandavam Lisboa, sendo que
de Angola e de Bissau e Cacheu a totalidade se destinava à capital.
Mas estes eram movimentos residuais, pois o valor proveniente das
Ilhas adjacentes era de 0,9% do total, o de África, de O,Y!c),
melhorando o da Ásia para 13,3%. O essencial do tráfego das colónias
radicava no Brasil, donde entraram 11.572,6 contos de reis em Lisboa,
/-;1,WIr dos 14.153,/-;contos vindos da colónia americana.

Dos portos de origem, o maior contributo foi dado pelo do
Recife, com 2/-;, I do valor das mercadorias brasileiras entradas em
Lisboa. Seguia-se, de perto, o do Rio de Janeiro (27,7cj{)) e, logo após,
o da Baía, com 24,7(0.. Três portos, apenas, somavam mais de /-;0% do
valor da exportação brasileira para a capital do Império. O porto do
Maranhão, situado na cidade de S. Luís, ainda tinha expressão, com
12,5'.1 das mercadorias do Brasil entradas em Lisboa. Apenas 6,5'1r
provieram do Pará (porto da cidade de Belém) e menos de I (0,6%)
do Ceará, através do porto de Fortaleza':'.

O Rio de Janeiro foi o único porto que, além de Lisboa (6í-1,6%
do respectivo total), abasteceu o Porto (29,/-;%), Viana do Castelo
(1,4(1r) e Figueira de Foz (0,2%). Mais nenhum outro porto
continental recebeu mercadorias provenientes dos domínios.

Quanto à importação do estrangeiro, ° predomínio de Lisboa era
menos acentuado, com 74(,/(.do totai. Ainda assim, quase três quartos
do valor importado. Ao Porto destinava-se 23,FYo do valor das
mercadorias provenientes das outras nações, sobressaindo, nos portos
de posição marginal, a Figueira, com 1,3%. O ordenamento dos
restantes era: Viana, 0,6%; Setúbal, 0,2(Yr.; Algarve c Aveiro, O, I
cada.

A posição relativa das várias nações fornecedoras de Portugal,
quanto ao valor das mercadorias entradas no porto de Lisboa, é
sintetizada como segue:

!" Os números aqui considerados respeitam ao valor das mercadorias vindas de cada
porto, evidenciado rela BGC, que determina hierarquia das principais rraças
fornecedoras diferenciada da que se aprcscma adiante (rúg. 10), exrressa rela
tonelagem das mercadorias transportadas, segundo o registo do «Marco dos Navios».
A diferenciação do valor das várias mercadorias vindas de cada porto, e as diferentes
quantidades provenientes de cada um deles, determina a aparente desconformidade.
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% (;;(;

Grâ-Bretanha 39,3 Castela 6,3
França 10,0 Holanda 5,6
Itália 10,0 Suécia 2,6
Hamhurgo 8,9 Barharia 1,0
Rússia 8,4 Prússia 0,5
Estados Unidos 6,9 Dinamarca 0,5

Total 100,0

Quase 60% do valor das mercadorias estrangeiras entradas em
Lisboa provinha dos três principais fornecedores - Grã-Bretanha,
França e Itália - com destaque para os britânicos. Para alcançar três
quartas partes do abastecimento da capital bastava acrescentar
Hamhurgo e a Rússia. Com mais os Estados Unidos, tínhamos metade
dos fornecedores estrangeiros a assegurar quase 84% do respectivo
valor.

Estavam aí os grandes fornecedores de produtos alimentares -
todos os indicados, à excepção de Hamburgo - que nos ahasteciam de
cereais e farinha (esta, em especial, dos Estados Unidos); a Grã-
Bretanha acrescentava hacalhau, manteiga e queijos, país donde
vinham, ainda, com relevo, lanifícios e metais. Neste grupo, Hamburgo
e Rússia destacavam-se em tecidos e artefactos de linho, enquanto
Itália e França se distinguiam quanto a sedas. Outros destaques dos
Estados Unidos e Rússia estavam nas madeiras, o que também
acontecia com a Suécia, que lhes juntava metais.
Vincada a importância do porto de Lishoa na descarga de mercadorias
provenientes do Império e das nações estrangeiras considerem-se as
frotas que as transportavam de diversos pontos do globo, desde
longínquas paragens até portos vizinhos, em Espanha ou no Norte de
África.

2.1 As Frotas

No último ano considerado de navegação normal antes das
invasões francesas, entraram no porto de Lishoa 1.444 naVIOS, dos
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quais 403 resultaram do tráfego de cabotagem e das Ilhas adjacentes II.

A frota portuguesa que assegurou o transporte de mercadorias
provenientes dos Açores e da Madeira, bem como dos outros portos do
continente, foi a mais numerosa, com 401 viagens, 27,8% do total de
1.444. A posição seguinte era assegurada por outra frota portuguesa, a
dos navios entregues ao tráfego internacional, com o Brasil e com a
Índia portuguesa, que, na roda do ano, registou 399 viagens para
Lisboa, 27,6% do total. Assim, eram portugueses 800 navios, 55,4% do
movimento de entrada no porto de Lisboa, em 180612•

As frotas seguintes eram a inglesa, com 187 navios (13 % do
total) e a norte-americana, com 185 veleiros (12,8%). Ainda com
expressão apresentavam-se as embarcações registadas em portos da
Dinamarca, que foram 137 (9,5%). Os menos de dez por cento
sobrantes foram assegurados por navios suecos (2,4% do total), por um
espanhol e por veleiros registados em várias paragens que se reduzem
a dois grupos: um, que pode ser considerado «herdeiro» da Liga
Hanseática, e que será denominado, para simplificar, como frota
hanseática c, outro, de navios registados em portos do sul da Europa,
que será designado como frota mediterrânica.
Os hanseáticos estavam registados em Hamburgo (28 navios), Prússia
(13), Bremen (4), Lubeck (2), Papem burgo (2), Knipniss (2) e
Mecklemburgo (1); juntando-lhe cinco navios de nacionalidade russa,
esta frota totalizou 52 veleiros, 3,6% do total. A frota mediterrânica
apresentou menor número de unidades (40), embora com maior
capacidade de carga do que o comum dos hanseáticos. O maior
contingente, de 22 navios, estava registado cm Ragusa, porto do
Adriático; otomanos, eram 13; quatro, eram austríacos, de Trieste e
Veneza; um veleiro, apenas, era da Sardenha.

2.2 Navios em carga

O essencial da análise vai deixar de lado o tráfego da cabotagem
e com as Ilhas adjacentes, centrando-se nas restantes frotas, e, destas,
considerando apenas as embarcações com carga destinadas ao porto de

II Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Lisboa (AHCML), Marco dos Navios.
Códices MN/01-38 e MN/02/32 c bobina 037/97, ano dc 1806. Dados trabalhados pelo
autor. Todos os números a seguir apresentados acerca do movimento de navios no
porto de Lisboa provêm desta fonte, salvo indicação cm contrário.
lê Para simplificar a redacção refere-se o número de navios cm lugar do número de
viagens, que seria a forma correcta, porquanto a mesma embarcação terá realizado
mais de uma viagem durante o ano.
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Lisboa. Com efeito, além destes navios havia os que demandavam o
porto, em lastro, para aí aceitarem carga, e aqueles que, embora
carregados, vinham em trânsito, requerendo o regime de franquia, que
isentava do pagamento do imposto municipal. No geral, estas paragens
no estuário do Tejo, destinavam-se a aguada ou à realização de
reparações, até porque, muitas vezes, o temporal forçava os navios à
arribada.

Assim, em 1806, os veleiros que entraram com mercadorias
destinadas a descarregar em Lisboa, excluídos os de cabotagem e
provenientes dos Açores e Madeira, foram 874, ou seja, 60,5% dos
1.444 que entraram a barra do Tejo. Transportaram 127.306 toneladas
de mercadorias, a que corresponde a média de 146 toneladas.

O quadro seguinte sintetiza a hierarquia das diferentes frotas,
cm termos de tonelagem transportada, no ano em apreço,
considerando, ainda, o número de veleiros que efectuaram esse
transporte.

Tonelagem N avias com Carga
Frotas Valor % Número %

Portuguesa 76.782 60,3 381 43,6
Britânica 17.633 13,9 141 16,1
Dinamarquesa 11.543 9,1 110 12,6
Norte-americana 10.197 8,0 133 15,2
Mediterrânica 5.989 4,7 36 4,1
Hanseática 3.045 2,4 47 5,4
Sueca 2.117 1,7 26 3,0

TOTAL 127.306 100,0 874 100,0

Através da capital o país recebia a maior parte daquilo de que
necessitava, fosse para alimentar e agasalhar as populações, fosse para
suprir as indústrias de matérias-primas, fosse para reexportar, uma
parte dessas reexportações destinada a fornecer às nações estrangeiras
produtos exóticos de que careciam. Fora assim com o açúcar
madeirense, era agora com o pernambucano, baiano e carioca; era,
ainda, com as especiarias, apesar de se estar longe do que fora no
passado, primeiro com as da costa africana, depois com as da costa do
Malabar; era, também, com o algodão brasileiro que alimentava as
indústrias de Inglaterra e França, potências em conflito.
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Nesse tráfego sobressaíam veleiros arvorando o pavilhão
lusitano: 381, ao todo, que transportaram 76.782 toneladas, nada
menos de 6WYr:da carga desembarcada em Lisboa, quando esses 381
navios eram, apenas, 44% dos que entraram pela foz do Tejo. Esta
situação resultava da proeminência da frota do Brasil, que, em 161
veleiros transportara 59.649 toneladas de produtos, ou seja: 77,7% da
carga em, apenas, 42,3% das embarcações.

Atente-se em outras características das frotas que abasteceram
Lisboa. A frota estrangeira de maior contributo foi a britânica, que fez
chegar a Lisboa 17.633 toneladas de mercadorias, originárias do seu
Império (14%/ do total geral), já que a maioria foi bacalhau oriundo da
Terra Nova. No total, foram 141 veleiros, com predomínio de galeras e
bergantins. A frota dinamarquesa, composta de 110 navios
provenientes de diversos portos, em que se destacavam os do Báltico,
transportou 11.543 toneladas de mercadorias, 9 (/r; da carga
internacional entrada no porto de Lisboa. Com tonelagem próxima
( 10.1')7 toneladas) apresentou-se a frota norte-americana que, para o
efeito, utilizou maior número de veleiros (133), por isso de menor
arqueação, em que avultavam galeras, escunas e bergantins.

Considerando as classes de carga, a modal, com 25.757 toneladas
(20,2% do total) foi a de 101 a 150 toneladas, com os principais
contributos, por ordem decrescente, das frotas britânica,
dinamarquesa, norte-americana e portuguesa. A classe seguinte,
representando 18,7 % do total, com 23.758 toneladas - a de 51 a 100
toneladas - teve, como mais salientes, e por esta ordem, participações
portuguesa, norte-americana, dinamarquesa e britânica. Tirando o
caso, isolado, de uma galera britânica que carregou 693 toneladas, os
veleiros estrangeiros não carregaram mais de 300 toneladas, cabendo
às frotas portuguesas do Brasil e da Ásia a totalidade dos navios que se
situaram acima daquele valor, até ao máximo de 1.083 toneladas, o que
representa 4').11 I toneladas, 38,6% do total, a reforçar a importância
destas frotas, especialmente a do Brasil, a que pertencia a quase
totalidade destes veleiros.

O navio mais utilizado, comum a todas as frotas, foi a galera
(Ver Quadro 1). Ao todo, foram utilizadas 318 unidades (36,40/ do
total), que deslocaram 63,2% da carga (80A07 toneladas), o que dá
bem a ideia da maior capacidade destes navios (média de 253
toneladas), utilizados, em especial, em viagens de longas distâncias, ou
de mares mais difíceis, ainda que tenham vindo, também, de portos tão
próximos como Gibraltar. No entanto, algumas galeras eram de
reduzido porte: as suecas e hanseáticas não chegaram a transportar,
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em média, 100 toneladas, e as norte-americanas não foram além das
101. Pouco melhor era a situação das galeras da Dinamarca (média de
133 toneladas) e das portuguesas a operar, basicamente, na Europa,
com média de 131 toneladas. Enfim, das estrangeiras, as que mais se
aproximavam, mas por baixo, da média geral, eram as das frotas
britânica e mediterrânica, com as médias, respectivas, de 158 e 207
toneladas. Este último valor resultava, em especial, das galeras
ragusanas e otomanas. Panorama diverso era proporcionado pelas
galeras que operavam nas carreiras do Brasil e da Índia. Na linha da
antiga tradição da circurn-navegação africana para abordar o Índico,
em busca das especiarias, a tonelagem média das galeras que iam à
Índia e a Macau era de 364, ascendendo as do tráfego brasileiro à
média de 450!

Veleiro também comum a todas as frotas foi o bergantim, com
menor capacidade de carga do que o anteriormente considerado, como
resulta da média geral de 10 I toneladas. Foram registados 299 navios
deste tipo, 34,2%) do total, o que implica que mais de 70% dos veleiros
entrados em Lisboa foram galeras e bergantins. Se 43% das galeras
eram portuguesas - em especial pelo contributo das 115 utilizadas na
carreira do Brasil - os bergantins lusitanos já só foram 38% do total,
porque Grã-Bretanha, Dinamarca e Estados Unidos tinham forte
representação deste tipo de veleiro nas suas frotas: os bergantins destas
três nacionalidades representavam 55% do total. Em termos de
tonelagem média a primazia pertencia ao bergantirn da carreira do
Brasil, com a média de 184 toneladas, mas o destaque dos restantes ia
para o mediterrânico, com a média de 145 toneladas, outro ponto forte
da frota ragusana, em que se destacava, ainda, o veleiro denominado
polaca.

Esta polaca da frota de Ragusa apresentava grande capacidade
de carga, em que com 21 unidades foi o veleiro mais utilizado,
registando a importante média de 152 toneladas. Além das ragusanas,
a frota portuguesa «da Europa» utilizou uma polaca que não carregou
mais de 80 toneladas. A escuna também foi muito utilizada, com o total
de 80 navios, pertencentes, em maior número, às frotas norte-
americana e portuguesa acabada de referir, ambas com tonelagens
médias aproximadas: respectivamente, 58 e 53 toneladas. As nove
escunas britânicas registaram média mais elevada: 86 toneladas. Ainda
pode ser referido outro tipo de veleiro, utilizado por várias frotas: a
galeota. Apresentou a tonelagem média de 59, nas 44 unidades
entradas no porto de Lisboa. A maior representação pertenceu à frota
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hanseática (25 navios que trouxeram 1.333 toneladas), registando-se a
melhor média nos 12 navios dinamarqueses, com 72 toneladas.

A frota portuguesa «da Europa» foi a que apresentou a maior
variedade de veleiros, sendo a única a utilizar o iate (58 unidades, com
a média de 62 toneladas), o patacho, a sumaca, o caíque, o barco e a
lancha. Tirando as 129 toneladas da sumaca que veio do Brasil e as 127
do patacho da mesma proveniência, os restantes veleiros portugueses
dos tipos indicados dispunham de reduzidas capacidades de carga,
especialmente, o barco, a lancha e o caíque.

2.3 Frota Portuguesa do Brasil

Antes das Invasões francesas era a frota rainha do porto de
Lisboa. Já foi salientado que o Brasil era o grande fornecedor de
Portugal, descarregando nos portos do Continente - em especial, no de
Lisboa - quantidades muito elevadas de mercadorias, que eram
consumidas pela população e utilizadas como matérias - primas das
indústrias existentes, além de reexportadas para outros domínios
portugueses ou, em grande parte, para nações estrangeiras. Recorde-se
que, neste último grupo estavam, em especial, açúcar e algodão,
havendo, ainda, couros, cacau, café, drogas e corantes, como o pau-
brasil.

No último ano antes da primeira invasão, comandada por Junot,
houve 161 viagens provenientes das terras de Santa Cruz, que
transportaram a imensidade de 59.649 toneladas de produtos, a que
corresponde a elevada média de 370 toneladas por navio. Estas quase
60 mil toneladas eram 47% do total, ou seja, uma frota de 161 veleiros
trouxe quase tanta carga como os restantes 713 navios entrados no
Tejo, quatro vezes e meia a frota do Brasil.

A grande maioria destes veleiros era constituída por galeras -
115, ou 71,4% do total - que deslocaram 51.720 toneladas, 86,7% do
respectivo total, o que denuncia a elevada capacidade de carga destes
veleiros, com a média de 450 toneladas, em especial resultante de
tonelagens transportadas pelas galeras vindas da Baía com média de
592 toneladas, e do Rio de Janeiro, com 523. Destes dois portos vieram
as galeras com maior carga: 1.083 e 1.015 toneladas, da Baía; e 1.047
toneladas, do Rio de Janeiro. O número de tripulantes das galeras
utilizadas na carreira do Brasil era muito diferenciado, indo de 20 a 80
tripulantes. Estes veleiros, como os bergantins, embora no caso das
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galeras, em maior número, tinham muitas peças, razão de ser de
tripulações que com facilidade ultrapassavam os 60 homens.

O outro veleiro usado em profusão na carreira do Brasil foi o
bergantim, de que vieram 40 unidades, cerca de 25% do total, que já só
transportaram 12,3% da tonelagem, indicador da menor capacidade de
carga deste veleiro, expressa na média de 184 toneladas. Os que vieram
da Baía, Maranhão e Pernambuco tiveram, respectivamente, médias de
200, 197 e 186 toneladas. As tripulações também se situaram em
patamar inferior ao das galeras, entre extremos esporádicos de 12 e de
45 homens, com a moda em 21 e as maiores frequências situadas entre
14 e 32 tripulantes. Outros tipos de veleiros foram acidentais,
associados a cargas menores: três escunas, duas sumacas e um patacho.

O porto maior fornecedor de Lisboa foi o da Baía, com 17.384
toneladas, em 32 navios, dos quais 28 eram galeras, todos tendo
trazido, em especial, açúcar, couros, tabaco e algodão. A média geral
da carga foi de 543 toneladas por veleiro. O segundo porto abastecedor
de Lisboa foi o de Pernambuco, com 13.743 toneladas, em 42 navios (o
maior contingente de porto brasileiro), a que corresponde a média de
327 toneladas, nitidamente afectada pela profusão de bergantins
utilizados (13), que tiveram média de 186 toneladas, quando a das 27
galeras foi de 410 toneladas, ainda de muito bom nível. Com grande
destaque, de Pernambuco, veio algodão e açúcar, situando-se os couros
bem mais abaixo I'.

O Rio de Janeiro fechava o trio de portos de maior evidência no
abastecimento de Lisboa, com 13.571 toneladas transportadas em 27
veleiros, a que correspondia a média de 503 toneladas, logo abaixo da
Baía, situação que resultava de 25 dos seus navios serem galeras, com a
elevada média de 532 toneladas. Açúcar e couros foram as mercadorias
predominantes vindas do Rio, de que veio, ainda, ouro e produtos
corantes para a indústria têxtil.

Do Maranhão veio algodão, em termos largamente maioritários,
em 31 navios, que carregaram 7.702 toneladas, com a média em 248
toneladas, em que as 323 toneladas médias das galeras são afectadas
pelas 197 da média dos bergantins. Houve, ainda, duas escunas a
carregar 94 toneladas. Último porto com destaque é o de Belém do
Pará, donde vieram 4.497 toneladas de mercadorias - em especial,
açúcar - em 17 veleiros (média de 265 toneladas), dos quais doze eram
galeras, quatro bergantins e uma escuna.

I' Tenha-se presente a observação contida na nota da página 5.
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o relevo do Brasil na importação de mercadorias pelo porto de
Lisboa é claramente expresso pela circunstância de estes cinco portos
brasileiros figurarem entre os seis principais fornecedores da capital, só
aceitando a intromissão da Terra Nova, com 8.619 toneladas (de
bacalhau, quase em exclusivo), transportadas em 71 navios britânicos, a
que corresponde a média de 121 toneladas, baixa para os padrões
brasileiros. Assim, este porto britânico do Canadá é quarto, à frente do
Maranhão e Pará. Baía, Pernambuco e Rio de Janeiro asseguraram
quase 35% do abastecimento de Lisboa, sendo o total dos cinco
principais portos brasileiros de 44,5%. Recorde-se que as 59.649
toneladas vindas de todos os portos do Brasil correspondiam a 47% do
peso das mercadorias desembarcadas em Lisboa, o que era bem
expressivo da importância da colónia americana no esquema de
comércio imperial português.

2.4 Regiões de Proveniência das Mercadorias e
Frotas que as transportaram

A maioria das 127.306 toneladas entradas no porto de Lisboa
proveio do continente americano, não apenas por força das 59.649
vindas do Brasil, mas, também, das 9.008 toneladas de bacalhau, da
Terra Nova, e das mais de seis mil toneladas de produtos norte-
americanos. Tem de se acrescentar o que veio num veleiro português
que foi a Havana. Ao todo, 75.020 toneladas, 58,9% do total (Ver
Quadro 2).

Da Europa vieram 36,9% da carga total, com a particularidade
de, para isso, terem contribuído todas as frotas. A outra
particularidade pertence à frota dinamarquesa, a única que trouxe
mercadorias de todas as regiões europeias consideradas.

Aspecto relevante é o da proeminência que, em 1806 - como nos
anos precedentes -, a frota portuguesa tinha no porto de Lisboa: foi a
frota com maior representação entre todas, com 76.782 toneladas
transportadas, 60,3% do total, como foi a que trouxe mais mercadorias
da América (60.069 toneladas, em que o Brasil detém 59.649); da
Europa (13.276 toneladas das 47.009 que vieram deste continente); e
da África (160 em 290 toneladas). Da Europa, só a frota dinamarquesa
se lhe aproxima, com 11.543 toneladas. A frota britânica, que foi a
segunda em tonelagem, com 17.633 toneladas, distante da portuguesa,
repartiu-se, quase por igual, entre a Terra Nova e o conjunto dos portos
das Ilhas britânicas, trazendo, ainda, carga de dois portos russos.
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De uma forma geral, os grandes fornecedores de Portugal -
recorde-se que o porto de Lisboa respondia por cerca de 80% do
tráfego de entrada de mercadorias no país - eram a América e a
Europa. É certo que, no continente americano, o grande predomínio
era dos produtos nativos do Brasil, que, em maioria, eram
reexportados para o estrangeiro. Mas havia, como já assinalado, o
muito que vinha da Terra Nova e dos Estados Unidos, em que
sobressaía farinha. cereais e madeira para tonéis. Na Europa, a Grã-
Bretanha era a nossa grande fornecedora, acrescentando mais de
quinze mil toneladas de produtos vindos das Ilhas ao bacalhau da
Terra Nova: grande variedade de lanifícios, cercais, manteiga, carvão,
metais. drogas e madeiras. Todas as frotas que entraram no porto de
Lisboa transportaram produtos da Grã-Bretanha e da Rússia: com
mais nenhum território de proveniência de mercadorias isso se
verificou. Da Rússia. o maior destaque era para trigo, artefactos de
linho. madeiras, metais e corantes para a indústria têxtil.

Em síntese, importa reter que, em 1806, a frota portuguesa era,
de longe. a mais representada em tonelagem transportada e em
veleiros de maior capacidade de carga. E que nada fazia supor que
assim deixasse de ser. A alteração radical do quadro existente foi
determinada pelas Invasões francesas e pela abertura dos portos
brasileiros aos navios ingleses, em decorrência da retirada da Família
Real para o Brasil, porquanto o Bloqueio Continental não permitia
que os veleiros portugueses saíssem dos portos nacionais. Saliente-se,
ainda. que as Invasões foram decididas em função da inobservância,
por Portugal, do Bloqueio e pela importância dessa frota e da esquadra
de guerra portuguesa, que Napoleão pretendia apresar, para integrar
nas suas forças, evitando que fossem engrossar as do inimigo
britânico!'.

3. Evolução depois de 1806

A tonelagem das mercadorias descarregadas em Lisboa em 1807
diminuiu. sendo de 114.142 toneladas, contra 126.806 no ano
precedente. Também os navios que as transportaram foram em menor
número: 822. ao invés de 867 em 1806. Mas, em termos gerais, 1807

Avillcz. Pedro de (2007). "Portugal no Concerto das Nações da Europa na Época
Napoleónica. Uma visáo geopolítica da História». in A Gueira Peninsular. Perspectivas
.\fllllidiICljJ/illarcs. Actas do Congresso Internacional e Interdisciplinar evocativo da
Guerra Peninsular. Lisboa. Volume I, pág. RI.
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não se apresentava pior do que o ano anterior: o ritmo de entrada de
navios e de carga, ao longo do ano, nada ficava a dever a 1806, porém,
o tráfego cessou, bruscamente, com a aplicação do Bloqueio ao porto
de Lisboa, no final de Novembro, por uma esquadra britânica, na
sequência da ocupação de Portugal pelas tropas napoleónicas. Assim,
os dados estatísticos que se utilizam como sendo os do ano, em 1807,
respeitam apenas a onze meses, porque a partir do final de Novembro
nenhum veleiro foi autorizado a penetrar na barra do Tejo.

A maior tonelagem continuou a pertencer à frota portuguesa,
com 69.520 toneladas, menos 6.762 toneladas do que no ano anterior,
embora os navios em acção fossem mais 23. Mesmo do Brasil houve
mais 6 viagens (167 contra 161), mas a carga transportada foi menor:
51.461 toneladas, contra 59.649 em 1806. Da Europa (e doutros portos
que não os do Brasil e da Ásia) é que as embarcações lusitanas
trouxeram mais mercadorias e com maior número de veleiros: 224 a
transportar 15.698 toneladas. Da Ásia já só vieram 2.361 toneladas.

As outras frotas importantes também tiveram desempenhos
menores, como as britânica, norte-americana e dinamarquesa, mas as
mediterrânica, hanseática e sueca trouxeram mais carga, ainda que, no
caso da hanseática, com menor número de veleiros. Mas, de uma
forma geral, o Bloqueio Continental não estava a afectar o porto de
Lisboa, apesar de ter sido decretado por Bonaparte, em Novembro de
1806.

De uma forma geral, ainda, a capital portuguesa continuava a ser
abastecida ao nível usual, tanto de cereais panificáveis como de roupas
e agasalhos, de metais e carvão, enfim, de tudo o que os recursos
internos não proporcionavam mas era necessário à vida da população e
ao funcionamento das indústrias, aí se compreendendo a naval, que
recebia do exterior madeiras, lonas para velas, estopa de linho, breu e
alcatrão, tão necessários à imprescindível calafetagem dos navios.

Claro que o ano de 1808 foi extremamente funesto. Com o país
ocupado pelos franceses, a requererem o abastecimento das suas
tropas; com a lavoura diminuída, não apenas pelos estragos causados
pelos invasores e por condições meteorológicas adversas, mas também
pela falta de homens para trabalhar no campo; com as importações
estancadas até ao início de Setembro, quando se tornou efectiva a
rendição de Junot, o abastecimento da população tinha de estar muito
reduzido, havendo situações de penúria, em especial nos maiores
centros urbanos, onde as hortas eram preciosas, mas não supriam as
carências de proteína animal. O contrabando, que se praticou pela
fronteira terrestre e em muitos portos costeiros de enseadas abrigadas,

2ó()



A FROTA PORTUGUESA DO BRASIL E AS INVAS(JES FRANCESAS

impediu que se atingisse situação de fome generalizada. Basta ter
presente que, até ao início de Setembro, não houve comércio marítimo
legal e que, até ao final do ano, o porto de Lisboa registou a entrada de
24.965 toneladas de mercadorias, quando em 1807 tinham entrado
mais de 114 mil toneladas. Mesmo assim, a transportar quase metade
daquela reduzida tonelagem, a frota portuguesa ainda foi a mais activa.

Situação que se manteve em 1809, com os veleiros portugueses a
transportar 35.781 toneladas, quando o peso total das mercadorias
deslocadas passou para 86.666 toneladas, ainda longe das 114.142 de
1807. A frota estrangeira mais próxima era a britânica, com 23.237
toneladas. O regime de guerra que se vivia na Europa era, ainda, bem
expresso nesta quebra de abastecimento de Lisboa, com o país a
receber mercadorias estrangeiras, apenas, da Grâ-Bretanha, Espanha,
Itália, Estados Unidos e, muito escassamente, da Barbaria, da Rússia e
da Suéeia. Agora, o Bloqueio Continental era implacável em inúmeros
portos do norte da Europa.

Considerando o valor dos produtos vindos dos Domínios
Portugueses, e não a tonelagem, como tem sido referenciado, as
mercadorias que entraram, nesse ano de 1809, não chegaram aos 4.500
contos de réis, quando em 1806 tinham rondado os 13.400 contos e, em
1807, os 13.300. Nesta situação já se reflectia a presença de navios
britânicos a carregar mercadorias nos portos brasileiros, além da perda
de navios portugueses em consequência de apresamentos por ocasião
do Bloqueio, em muitos portos dominados pelas forças napoleónicas e,
também, de actos de pirataria. Com efeito, a frota mercante
portuguesa sofreu quebra significativa na época das invasões francesas,
pois, além do que foi referido, directamente relacionado com o
Bloqueio, houve os navios de grande porte que integraram a esquadra
que levou a Corte para o Rio de Janeiro e ficaram ao serviço do Brasil.
Houve, ainda, a perda de navios em naufrágios, decorrentes da falta de
conservação de veleiros em tempo de penúria causada pela guerra.

Em 1810 a tonelagem geral entrada no Porto de Lisboa pouco
aumentou em relação a 1809, passando de 86.666 toneladas para
89.867. Porém, como se celebrara, logo em Fevereiro, o Tratado de
Comércio com a Grã-Bretanha, destinado a proteger a produção
brasileira, Portugal ficou desamparado: os produtos ingleses pagavam,
no Brasil, menos direitos aduaneiros do que os portugueses, e a sua
entrada em Portugal era, também, beneficiada. Assim, já em 1810 se
registou acréscimo significativo das importações provenientes da Grã-
Bretanha. O valor dos produtos britânicos entrados em Portugal pelo
porto de Lisboa, em 1809, fora de 3.378 contos de ré is, subindo para
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6.406 no ano seguinte. O mesmo aconteceu com o peso dessas
mercadorias, que passou de 27.216 toneladas, em 1809, para 37.329, o
que denota importante aumento de preços britânicos em 1810 (em
média, 38% mais), com destaque para os cereais, em especial o trigo,
que aumentou 48%, e a farinha, com acréscimo de 44%. Mas, em 1810,
os cereais de outras proveniências também tiveram os preços muito
agravados, com destaque para o trigo vindo de Itália (mais 75%) e da
Barbaria (+ 54%), e o milho fornecido pelos Estados Unidos ( +72%).

Outra alteração significativa, em termos de transporte das
mercadorias inglesas, está no marcado predomínio que a frota
britânica passou a exercer e que faz com que, em 1810, se torne a frota
mais importante no porto de Lisboa, com 30.425 toneladas contra
28.442 das três frotas portuguesas 1". Em 1809 a frota inglesa trouxe
72% da carga fornecida pela Grã-Bretanha e, em 1810, essa posição
relativa passou para 79%, de uma tonelagem superior em 37% à do
ano precedente.

O movimento de recuperação nacional, esboçado em 1809, com
a subida para 35.781 toneladas não teve continuidade em 1810, porque
vieram menos 35% de veleiros do Brasil, caindo a carga 17%; não veio
um único navio da Ásia; e a frota «da Europa» também conheceu
quebra, de 21 no número de embarcações e de 7% na tonelagem
transportada. A frota portuguesa conjunta só carregou 28.442
toneladas, reduzida, dos 397 navios de 1807, para 167!

Ao invés, a frota norte-americana, que transportara 15.237
toneladas em 1809, conheceu acréscimo superior ao da britânica, de
83%, ao alcançar 27.821 toneladas em 1810. A maior parte destas
cargas respeitava a produtos norte-americanos, com o maior destaque
para farinha e cereais panificáveis.

Os registos respeitam ao número de viagens efectuadas em cada
ano, algumas das quais eram realizadas pelo mesmo veleiro, pelo que
não é possível saber qual o número da navios a operar no longo curso,
na cabotagem e no serviço das Ilhas adjacentes". Enquanto, no tráfego
das Ilhas e na cabotagem, em 1811, se regista o mesmo número de
viagens de 1807, valor pouco inferior ao de 1806, no longo curso a
quebra entre os valores de 1806/1807 e os de 1810/1812 supera os 50%.

I' Recorde-se que era a frota da earreira do Brasil, a da carreira da Índia e a «da
Europa».
1(, Quanto ao tráfego com o Brasil conhece-se o número de navios, cm especial,
mediante o registo feito em Frutuoso, Eduardo, Paulo Guinote e António Lopes, O
movimento do Porto de Lisboa e o comércio luso-brasileiro (1769-1836), Lisboa,
Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 200 I.

262



/1 FROTA !'ORIUGUESA no BRAsn LAS INVASÕES FRANCESAS

Na carreira do Brasil não volta a haver uma média de 370 toneladas,
como se registou em 1806, sintoma de que se terão perdido alguns
dos veleiros de maior carga. Ao invés, na carreira «da Europa»
houve alteração do tipo de veleiros, já que em 1811 e em 1812 se
registam médias de, respectivamente, 82 e 97 toneladas, bem acima
da de 1806.

As urgências da guerra e a plena vigência do tratado de
comércio de 1810 vão determinar que 181! seja um ano em que as
importações da Grã-Brctanha sobem 12Y;i( em valor, em termos
nacionais e não. apenas, através do porto de Lisboa. As urgências da
guerra vão explicar. também, o enorme acréscimo da procura de
produtos norte-americanos. Já fora assim em 1810, mas, no ano
seguinte. ampliou-se de forma pronunciada a compra, por parte das
autoridades militares britânicas instaladas em Portugal, de produtos
norte-americanos destinados à alimentação das tropas inglesas
estacionadas no território português. O expediente foi revelado pelo
responsável pela elaboração da Balança de Comércio nacional, em
I Í'i D. segundo o qual o enorme défice comercial que se registava, há
três anos consecutivos, com os Estados Unidos, só em parte diminuta
nos pertencia. «e o grande excedente foi pago pelo Governo
Britânico em Inglaterra»!'. Com efeito, explicava que este Governo
tinha concluído ser-lhe mais vantajoso que os seus Comissários
comprassem no nosso país «a maior parte das cargas de arroz,
farinha. trigo. milho, centeio, carnes, etc., para o fornecimento do seu
Exército na Península», pagando aos Estados Unidos «em letras
sobre o Tesouro Britânico», do que remeter esses produtos, «como
fizera em alguns anos por sua conta e risco, sujeitos a avarias,
represálias e inconstância das estações» IK. De modo que se pode
afirmar que a frota norte-americana que demandava o porto de
Lisboa estava ao serviço de Sua Majestade Britânica, mesmo em
1812. quando, estando em guerra com a Grã-Bretanha, continuava a
fornecer as tropas instaladas em Portugal de farinhas, cereais
panificáveis e outros alimentos.
Mas. regresse-se a 1811, para registar o enorme aumento das frotas
britânica e norte-americana, e o definhar da frota portuguesa.

1- INE. !i(/!(/IIÇ'(/ Gera! de Comércio do Reino c/c Portugal COIll os seus Dominios e as
\(/ç'lit's Estrangeiras. Relatório preliminar elaborado pelo Contador Geral Mauricio
Jnzé Teixeira de Moracs, Ano de Itl13.
I' lbidcm.
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4. As Frotas relevantes em 1811

Em 1811, a tonelagem de mercadorias entradas no porto de
Lisboa mais que duplicou em relação a 1806: 258.390 toneladas, contra
127.306 no último ano de movimento dito normal, antes das Invasões
francesas. Também neste ano de 1811 o número de navios entrados cm
carga atingiu o apogeu, neste período: 1.617, contra 874 em 1806, com
acréscimo de 85%, a denotar que a tonelagem média cm 1811 se
avantajou à de 1806, então, 146 toneladas por navio; agora, 160 (Ver
Quadro 3).

Esta pletora de mercadorias entradas no porto de Lisboa era o
reflexo do primeiro ano, pleno, de vigência do tratado de comércio
luso-britânico de 1810: em termos nacionais e não apenas de Lisboa, as
importações da Grã-Bretanha, em 1811, atingiram o máximo, deste
período, com 21.560 contos de réis, quando em 1806 o seu valor tinha
sido de 6.587,2 contos". Dos Estados Unidos, pelas razões já
apontadas e que se englobavam no interesse comercial inglês, entraram
produtos a valer 13.073,4 contos (contra 916 contos, em 1806)211.Assim,
o valor das mercadorias provenientes do Império britânico e dos
Estados Unidos, entradas em Portugal em 1811, representou quase
80% das importações feitas de todas as proveniências, incluindo o
Império português. É certo que, nesta época, o Bloqueio Continental
ainda impedia que comerciassem connosco muitos dos fornecedores
habituais de Portugal situados na Europa, do Mar do Norte ao Báltico.

Não surpreende, portanto, que as duas principais frotas no porto
de Lisboa passem a ser a norte-americana e a britânica, relegando para
posição secundária a portuguesa - dominante em 1806 -, em especial a
da carreira do Brasil.

A frota norte-americana, com 693 navios (tinham sido 133 em
1806), garantiu 43% dos veleiros em carga e 54% da tonelagem
(138.530 toneladas, contra 10.197 em 1806), porque, além de carregar
quase todas as mercadorias que saíram dos seus portos", trouxe 27%
dos produtos britânicos e 40% dos de origem espanhola, além de
alguma coisa proveniente de Rússia, Itália, Suécia e França. A frota
dos norte-americanos utilizada para o tráfego destinado ao porto de

'" Alves Caetano. António (2008), O Comércio Externo de Portugal e a Guerra
Peninsular. lição dada no XVIII Curso de Verão do Instituto de História
Contemporânea (Universidade Nova de Lisboa), Quadro 2.
cl) Ibidem.
elOS veleiros estadunidenses trouxeram 98,7% da tonelagem das suas mercadorias,
sendo o pouco restante transportado em cinco navios portugueses c quatro ingleses.
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Lisboa era, qualitativamente, mais bem apetrechada do que a de 1806,
em que a tonelagem média era de 77 toneladas: agora, ascendeu às 200
toneladas, só superada pela frota portuguesa da carreira do Brasil, que
registou 276 toneladas/navio.

Ao invés, a frota britânica continuou a utilizar, em 1811, os
mesmos tipos de veleiros que usava em 1806. Agora, houve 613 viagens
(contra 141 em 1806), a transportar 73.411 toneladas de mercadorias, o
que dá a média de 120 toneladas/viagem, quando a média de 1806 foi
de 125 toneladas. A carga transportada veio, fundamentalmente, do
Império britânico (95%), vindo o restante de portos espanhóis,
italianos. do Norte de África e dos Estados Unidos.

Considerando as duas frotas, norte-americana e britânica, em
181 1, com 81 % dos navios em carga asseguravam o transporte de 82%
da tonelagem entrada no porto de Lisboa, quando, em 1806, os seus
veleiros eram 31 % do total e a carga deslocada não foi além de 22% do
total.

5. A Frota Portuguesa em 1811

Como já se deixou entender e decorre da exposição anterior, a
frota portuguesa definhou, em consequência do Bloqueio Continental
e das suas sequelas, desde as Invasões francesas à transferência da
Corte para o Brasil e decorrentes abertura dos portos brasileiros aos
veleiros britânicos e tratado comercial de 1810.

Quando, em 1806, a frota portuguesa «da Europa» era a que
mais mercadorias trazia de França, Espanha, Holanda e Norte de
África, a segunda a transportar produtos da Grã-Bretanha e dos
Estados Unidos, trazendo, ainda, quantidades significativas da Rússia,
Suécia e Hamburgo; em 1811, só da Grã-Bretanha e do Norte de
África trouxe quantidades apreciáveis de mercadorias, sendo menos
importantes os earregos provenientes de Espanha e dos Estados
Unidos. Agora, as frotas portuguesas «da Europa» e da Ásia só valem
4,2% da tonelagem entrada no porto de Lisboa e 7,1% das
embarcações que transportaram carga, quando, em 1806,
representavam, respectivamente, 13,4% e 25,2%.

Neste ano que precedeu a primeira Invasão francesa a rainha das
frotas era a portuguesa da carreira do Brasil: com 18,4% dos navios em
carga fazia desembarcar em Lisboa 46,9% da tonelagem, em veleiros
de grande arqueação, que asseguravam a elevada média de 370
toneladas por navio, quando a norte-americana não ia além de 77
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toneladas/navio. As 161 viagens de 1806 reduziram-se a 77 em 1811, e
as 59.649 toneladas então transportadas minguaram para 21.267, que
poueo mais é de 1/3 do que veio do Brasil apenas cinco anos antes! A
tonelagem média afundou-se menos, o que significa ainda haver
veleiros de boa capacidade de earga, embora se tenham perdido muitas
das galeras de maior envergadura.

Para a diminuição da frota do Brasil entre 1806 e 1811
contribuíram vários factores, o primeiro dos quais estará nos veleiros
que se usavam nesta carreira e vieram a pertencer à cxpediçâo que
levou a Família Real para o Rio de Janeiro. Sabe-se que integraram o
comboio de trinta e um navios mercantes desta expedição, a galera
Conceição e Santo Antonio, que, no registo do «Marco dos Navios» era
precedida de Nossa Senhora da; os navios Henrique Sousa de Gouveia e
Chocalho, que não se encontram no registo do imposto municipal; a
galera Príncipe, que, numa viagem proveniente da Baía, em 1806,
carregou 805 toneladas de mercadorias; a galera Princesa do Brasil,
que, no mesmo ano, vinda do Rio de Janeiro, transportou 545
toneladas de produtos, e a galera Jcquiá, com dupla denominação no
«Marco dos Navios»: S. José, Jequiá e S. José, Flor de Jequiá", Porém,
de 31 veleiros são poucos os nomeados. O confronto das rclaçócs de
navios portugueses da carreira do Brasil existentes para os sucessivos
anos, depois de 1806, permite indicar um lote significativo de veleiros
donde terão saído os que rumaram ao Rio de Janeiro no final de
Novembro de 1807, a transportar os móveis e demais pertences da
Corte, e não voltaram a integrar a frota portuguesa que rumava à
colónia americana.
Outra situação a contribuir para a diminuição da frota do Brasil estará
nos veleiros que se perderam em naufrágios, em parte devido aos
menores cuidados de manutenção dos navios, dada a crise económica.
Há, também, os que foram apresados por piratas e, finalmente, mas
não menos importante, a desistência de deslocar embarcações para o
Brasil pela falta de negócio resultante da prioridade que os veleiros
britânicos tinham nos portos brasileiros, por levarem para ali produtos
mais baratos e obterem, em retorno, o transporte das mercadorias a
colocar na Europa (principal objecto do tratado de comércio de 1810)

" Pereira, José Rodrigues (2005), Campanhas Navais (1807-1823), Volume II, A
Armada c o Brasil, A Marinha Portuguesa na I:j)()Ci/ de Nupolcdo , Lisboa. Trihuna da
f listória, pág. 17, quanto aos navios mercantes que integraram a frota cm que foram
para o Rio de Janeiro a Família Real e a Corte. Quanto ao resto: AHCML, Marco dos
Navios, Códices MN/Ol-3H a MN/Ol-45.
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que, no passado, o Acto Colonial reservava, em exclusivo, para as
embarcações nacionais".

6. Situação em 1812

Em I~ 12, o quadro não se alterou, significativamente, face ao
ano precedente,

Considerando o todo nacional e não, apenas, a capital do país, as
irnportaçócs da Grã-Bretanha continuaram a dominar, a grande
distância, com 17.334,4 contos de réis, e os Estados Unidos viram
aumentar o valor dos seus fornecimentos para 13.627,7 contos, com os
dois países a assegurarem 79% das importações de todas as
proveniências, Império português incluído: donde, a mesma posição
relativa existente em 1811. Como já foi sublinhado, a parte mais
substancial dos fornecimentos norte-americanos destinava-se ao
consumo do Exército britânico estacionado em Portugal.

Não surpreende, portanto, e atendendo a que quase 80% das
importações eram feitas pela capital, que as frotas norte-americana e
britânica continuem a ser, igualmente, dominantes no porto de Lisboa,
tendo, no conjunto, 79% do número de navios em carga, a transportar
7WIr da tonelagem total (Ver Quadros 3 e 4). Agora, os veleiros
britânicos eram em maior número (42~, contra 386 norte-americanos),
mas o forte da tonelagem continuava do lado estadunidense, com
W).409 toneladas, contra 51.510 dos navios britânicos. Estes,
mantiveram a tonelagem média nas 120 toneladas registadas cm 1811,
enquanto os norte-americanos reforçaram para 232 toneladas, só
superada, de novo e ainda, pela frota da carreira do Brasil, com 287
toneladas.

As frotas portuguesas pouco melhoraram em 1812, com a «da
Europa» a trazer 4.722 toneladas, na grande maioria de portos
britânicos, menos de 900 toneladas de Espanha c alguma coisa da
Rússia. Ao todo, pouco mais de 10% do que a frota inglesa nos trouxe
dos portos europeus. Como se estava longe dos números de 1806, em
que esta frota carregara, da Europa, mais de 13 mil toneladas de
mercadorias, tomando a dianteira às demais. Os navios da carreira do
Oriente só trouxeram 1.774 toneladas, apesar de os mercadores da

" Alves Caetano. António (200H), «O Comércio da Ásia e as Invasões Francesas
(Encontros c desencontros com o Brasil: 1803-1821)>>, in A Economia Portuguesa /lO

!CIIIIJO de Nupolcào - Constantes e Linhas de Força, Lisboa, Tribuna da História, págs.
:; I-H7.
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capital começarem a voltar a atenção, de novo, para a Índia, dadas as
dificuldades sentidas com o tráfego do Brasil".
A frota portuguesa da colónia americana esboçou reacção em 1812,
aumentando o número de viagens para 93 e a tonelagem transportada
para 26.712, mais 26% do que no ano precedente, o que fez melhorar,
também, a tonelagem média acima referida, superior à de 1811.
Porém, a que distância se estava do esplendor de 1806, em que as
mercadorias transportadas do Brasil representavam 47% do peso
desembarcado em Lisboa! A tonelagem de agora tem quebra superior
a metade (-55,2%) face à de 1806 e não representa mais do que 15%
do que se descarregou no porto da capital.
Os números apresentados evidenciam quanto a Marinha Portuguesa
foi afectada pela circunstância de o Brasil - do ponto de vista
económico - ter sido transferido para a esfera de influência da Grã-
Bretanha, em decorrência da chamada Guerra Peninsular. O Gráfico 1
é elucidativo da situação preponderante em que se encontrava a frota
portuguesa antes da tragédia que se abateu sobre a nação em 1808 e da
transformação então operada a favor da frota inglesa e da norte-
americana, a qual, em 1811 e 1812, actuava cm conformidade com os
propósitos da política económica britânica, nefasta para os interesses
portugueses.
NOTA: Completam a Comunicação os Quadros 1,2,3 e 4, o Gráfico 1
e um Anexo.

ANEXO
Nota Metodológica

Como referido de início, esta investigação assenta cm duas
fontes primárias, os manuscritos do «Marco dos Navios» e da «Entrada
c Saída de Navios do Porto de Lisboa». Tanto uma fonte como a outra
fazem a identificação de cada navio, embora com especificações
diferentes. Mas, não são coincidentes, cm primeiro lugar, por
respeitarem a momentos diferentes, fonte de discrepância, em especial
nas épocas próximas do início e do final do ano. Mas, há outras razões
da não coincidência das listagens. A da Torre de Belém refere-se ao
momento de chegada do navio para cumprir a espera exigida pelos
cuidados sanitários, muito importantes em época abundante cm

24 Temática abordada no estudo citado na nota precedente.
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disseminação, por via marítima, de graves doenças contagiosas. A do
«Marco dos Navios» era elaborada quando os veleiros se apresentavam
diante da Alfândega para o despacho aduaneiro da sua carga; ou para
pedir «franquia», sinónimo de isenção do pagamento de direitos
alfandegários, por estarem em trânsito para outro porto em que, então,
descarregariam as mercadorias transportadas; ou, ainda, por virem em
lastro, em busca de carga. Algumas vezes, o despacho aduaneiro era
feito meses depois da chegada da embarcação ao ancoradouro da
Alfândega, mais um factor de distanciamento das épocas a que se
reportam as duas relações.

Outra consideração prevIa necessana é a que respeita às
especificações feitas em cada uma delas. Na da quarentena havia a
identificação do navio e do seu comandante, o tipo de embarcação, a
procedência, com a indicação do número de dias de viagem desde o
último porto identificado e o número de tripulantes. Em certos casos
havia, ainda, a identificação do número de peças do veleiro. No registo
feito no «Marco dos Navios» a regra era a da identificação do navio e
do seu comandante, a procedência e a carga transportada, por vezes,
com razoável especificação. Quando se efectuava o despacho
aduaneiro indicava-se a tonelagem sobre que pagava imposto e em
quanto este importava.
Porém, nem tudo corresponde à aparente linearidade descrita, para
além da dificuldade que, por vezes, existe na decifração de caligrafia
destas fontes manuscritas antigas. A primeira ressalva tem de ser feita
quanto à identificação dos navios.

À época era usual haver denominações extensas para os veleiros,
em especial, quanto aos que andavam nas carreiras do Brasil e da Ásia.
Os escrivães tendiam à simplificação, utilizando diferentes partes do
nome nas suas listagens, pelo que, a mesma embarcação seria
considerada diferente nos dois registos. Para melhor entender as
dificuldades com quc depara a investigação que procura elaborar
estatísticas a partir de fontes desta natureza, dêem-se alguns exemplos.

Nomes comuns eram: Santíssimo Sacramento e São Francisco de
Paula e Trovoada; Santíssimo Sacramento e Senhora da Conceição;
Santíssimo Sacramento e Senhora da Ajuda; Senhora da Conceição e
Almas; Nossa Senhora da Conceição e Paquete do Maranhão; Nossa
Senhora da Conceição; Senhora da Conceição; Conceição e Sociedade.
Em muitos casos, o escrivão registava, apenas, Trovoada; Senhora da
Conceição; Conceição; Santíssimo Sacramento; Senhora da Ajuda;
Paquete do Maranhão; Maranhão.
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Outra série: Senhora do Monte do Carmo; Senhora do Carmo;
Carmo e Livramento; Carmo e São Domingos; Senhora do Rosário e
São Domingos; Senhora do Rosário e São Macário; Senhora dos
Prazeres e São Domingos Eneias; Eneias e São Domingos; São
Domingos Eneias; Senhora do Monte do Carmo, Santo António e São
Francisco; Santo António e São Francisco; Santo António e Tejo;
Santo António e Delfim; Santo António Delfim; Amizade e Santo
António de Lisboa; Santo António Valeroso; Santo António Vitorioso;
Santo António e Almas; Santo António Feliz; Nossa Senhora da
Conceição e Santo António; Nossa Senhora do Livramento e Santo
António. É muito natural que, com frequência, ao longo do estudo,
houvesse dúvidas de identificação.

A galera Bela Elisa era denominada Elísia na outra listagem; a
galera Boa Passagem, noutro registo era Boa Passagem e Lebre; a
Sacramento, no registo de Belém, era, no do Marco dos Navios,
Santíssimo Sacramento e Senhora da Conceição. Na mesma situação
estavam "Mercúrio" e "São Salvador e Mercúrio"; "Eneias e São
Domingos", "São Domingos Eneias" e "Senhora dos Prazeres e São
Domingos Eneias"; "Hércules" c "São João Baptista, Hércules".
Exemplos destes são muitos mais.

Havia uma galera denominada Santa Ana e Santa Isabel, o Serra
Pequeno, mas por vezes aparecia, apenas, Serra Pequeno ou Santa
Ana e Santa Isabel. Havia, ainda, um Glória e Santa Ana, mas também
aparecia, apenas, Senhora da Glória. Ainda o caso do Nossa Senhora
da Paz e Rosália ou, simplesmente, Rosália. São Manoel havia três:
São Manocl Augusto; São Manoel Careta e São Manocl Atlante. Os
Triunfos eram vários, desde o Triunfo, apenas, passando pelo Triunfo
da Inveja, Triunfo do Mar e Triunfo Americano. São José também era
fonte de confusões porque, além do singelo, havia São José, Macapá
(e, apenas, Macapá); São José, Indiano; São José, Flor de Jequiá (e,
apenas, Flor de Jcquiá); São José, Diligente; São José, Fama.

Há situações detectadas na listagem da Torre de Belém que
permitem saber que a mesma denominação era utilizada em tipos de
veleiros diferentes. Em dias seguidos apareceram dois Aurora: um, era
bcrgantirn, e o outro, sumaca. Com três dias de diferença entrou um
bergantim Amizade e uma galera do mesmo nome. Cipião, era uma
galera que entrou no porto de Lisboa em 5 de Maio, proveniente de
Pernambuco e era um bergantim que chegou em 27 desse mês vindo
do Maranhão. Ainda, e sem esgotar os exemplos, Hércules, era
denominação de galera e de iate que entraram em Lisboa com dois
dias de diferença.
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Outro aspecto importante relaciona-se com o tipo de veleiro. Na
relação da Torre de Belém, em regra, especifica-se se o veleiro era
galera, bergantirn, iate, escuna ou polaca, ou qualquer outro. No
registo do «Marco dos Navios» há situações diferenciadas. Quanto aos
navios que vinham da Ásia e do Brasil predominava a designação de
«navio» na acepção de «galera», porque, de vez em quando, surge a
referência a «bergantirn», uma excepção que se admite nesse registo,
ainda que se saiba - pelo da Torre de Belém - que também havia, na
carreira do Brasil, «sumaca», «patacho», «escuna», etc. Em relação aos
navios estrangeiros o registo do «Marco dos Navios» usa a designação
genérica de «navio», que, através da listagem da Torre de Belém, se
sabe ser muito diversificada. O único caso em que a relação referente
ao Imposto Municipal especifica o tipo de veleiro é o dos navios
portugueses que vinham de portos europeus e de outras procedências
que não fossem a Ásia e o Brasil, nomeadamente, portos da África
Portuguesa, da América Central ou do Norte, aqui se situando não só
os portos norte-americanos como os da Terra Nova. Dada a
dificuldade em compatibilizar estas duas fontes, a preferência é dada à
do «Marco dos Navios», por individualizar portos e tonelagens
transportadas.

Há que fazer, ainda, outras prevenções de carácter
metodológico. A primeira, e mais singela, é a de que, por vezes, o
registo do «Marco dos Navios» não especifica a carga nem a tonelagem
pela qual foi feito o despacho aduaneiro. Nestes casos conhece-se,
apenas, a denominação do navio e o porto de procedência. Nestas
situações elabora-se a respectiva estimativa arbitrando que a carga
transportada é nivelada pela menor tonelagem entrada, nesse ano,
proveniente do porto identificado. Existe probabilidade elevada de
este eritério de estimação pecar por defeito.

A outra prevenção respeita à identificação dos portos de
procedência, na maioria, estrangeiros. A tendência é que o escrivão
siga identificações fonéticas, que confundem acerca da verdadeira
denominação do porto. Há muitos casos destes, apresentando-se
agora, apenas, os mais emblemáticos. Um porto francês frequentado
pela frota portuguesa, donde vinha, em especial, trigo, era o de Les
Sahles d'Olonnc, no mar da Biscaia, para norte de La Rochelle.
Aquele porto aparecia, nos registos do porto de Lishoa, como
Sahlcdelon, Sahedelon ou Sabelone. La Rochclle era, de uma forma
geral, designado como Arrochela. O porto hiscaínho espanhol de
Santander era Santo André. Lambrique era a designação corrente para
o porto irlandês de Limerick, como Suasen era a do porto de Swansee,
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donde nos vinha muito carvão. O porto escocês de Greenock era
grafado como Grinoque ou Grinok, e o espanhol Fuengirola era
apresentado como Frangerola. Até o galego Vilaviciosa foi
apresentado como se fosse a nossa alentejana (e interior) Vila Viçosa.
Cristiansen era a forma de identificar o porto do sul da Noruega,
Kristiansand. Elsignore era a denominação dada ao porto sueco de
Helsingborg. Os exemplos de dificuldades de identificação de portos
de procedência de mercadorias resultantes deste tipo de deturpações
fonéticas podiam continuar a ser apresentados, mas já será suficiente
para que se avalie a extensão da dificuldade.

Existe ainda outra, neste domínio, e que se relaciona com portos
que alteraram a denominação, alguns só sendo referenciáveis em atlas
históricos. Apareciam veleiros procedentes de Aba, Gergento, Harns,
Libau, Memel e Batavia, como havia navios registados em Ragusa.
Nestes casos não existe erro de escrivão, embora fosse a primeira
hipótese a considerar, face ao já referenciado. Aba é um porto
finlandês, actualmente designado Turku; Gergento é o nome antigo do
actual porto siciliano de Agrigento; Harns era a designação, na época,
do porto holandês de Harlingen; Libau e Memel só são identificados
em atlas históricos pois a denominação actual do primeiro é Liepaja,
porto da Letónia, e a de Memel é Klaipeda, na Lituânia; Batavia é o
nome primitivo que os holandeses deram a Jacarta; finalmente, Ragusa
era um porto da costa nascente do Adriático, agora denominado
Dubrovnik.

De uma forma geral, procura-se complementar a informação
disponfvel" do «Marco dos Navios» com a da Torre de Belém, sendo
certo que existem lacunas. De qualquer modo, os resultados obtidos
dão maior aproximação à situação que se terá verificado do que a que
se obteria sem recurso a estas fontes, muito importantes, apesar das
imperfeições que encerram. Este tipo de fontes e as cautelas que exige
a interpretação dos resultados que vão sendo obtidos implica a demora
de vários meses na preparação da respectiva base de dados estatísticos.

25 Recorde-se que parte dos microfilmes actualmente facultados à consulta dos
investigadores está ilegível.
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Quadro I
FROTAS DO PORTO DE LISBOA EM 1806 POR TIPO DE NAVIO E NAl'IONALIlHDES

TONELAGEM TRANSPORTADA

~------ ------ -_._.-

I
_.~.

FROTA Portugal

TiPodeNa~- Hanseática I I I
í~ Total Geral

Norte » Grã- Portugal
\SIA IMediterránica ! Dinamarca Suh-Total Brasil ,

Americana Bretanha S/A e BR.
GALERA I.OYO LOHH 2.066 ~.5~~ 5.IH5 Y.Y63 I.H3H 25.77~ 2.Yl.1 51720 HO.407 63.2

BERGANTIM 631 5H~ 72~ 2.Y3Y 5.4Y5 6.451 5.7~2 22.566 256 7.35Y 30.IHI 23.7
ESCUNA 121 O O 2.4~H O 773 1.275 ~.617 O IH6 ~.OH3 3.H

IATE O O O O O O 3.5H5 3.5H5 O O J.5~5 2.H
POLACA O O 3.IYY O O O HO 3.27Y O O 3.27Y 2.6

GALEOTA 275 1.333 O O H63 12Y O 2.600 O O 2.600 2.0
BARCO O O O O O O I.OY5 l.m5 O Y 1.0Y5 O.Y

CUTIER O ~O O 266 O 317 O 623 O O 623 Oj

PATACHO O O O O O O 160 160 O 127 2H7 0.2
SUMACA O O O O O O O O O 257 257 0,2

CAÍQUE O O O O O O 144 1~4 O O I~~ 0.1
LANCHA O li O O O O ~5 ~5 O O 45 0.0

TOTAL 2.117 3.045 5.989 10.197 11.543 17.633 13.964 64.488 3.169 59.649 127.306 100,0
SUB·TOTAL o/c 3.3 ~.7 Y.3 15.8 17.Y 27,3 217 100.0

TOTAL GER<\L% 17 2,4 ~.7 H.O Y,I 13.Y 11.0 50.7 2.5 ~6.H 100.0

Fontes: Arquivo Histórico da CML. Marco dos Navios, Bobine 037/Y7. ano 1806.
Arquivo Central de Marinha. Entrada de Navios no Porto de Lisboa. Cxs. 243 e 244



Quadro 2

NAVIOS COM CARGA ENTRADOS NO PORTO DE LISBOA EM 1806

rONLLAC;EM TRANSPORTADA POR REGI()ES DE PROVE"iIFNCIA E NACIONALIDADE DAS

FROTAS

FROTAS

l)n)H'nirncia Portugal Inglaterra Dinamar. EUA MED UAN SUE TOTAL C/(

\\Ü:RICA hll.llh') N.KXO 6.1113 5S 7511211 51'.9

I"L'IT:I !\i\l\(I 711 S.SSII 5K lJ.IIIIS 7.1

II :.\ 2lJ:. h.lI\3 6 ..,116 5.11

.vmcr. ( 'cnt rul 57 57 11.11

Br,,,il 5').h4lJ ')l).MlJ 4h.lJ

\SI\ 3.169 1.560 150 4.879 3,8

.-\•..ia l' Macau .'.lhlJ 3.16lJ 2.5

lmp". (humano 1.5hll 1511 J.7111 U

\ FR.I C\ 160 130 290 0,2

Barharia hll hll 0.0

Out ro- 100 \30 230 0.2

ITROPA 13.276 8.753 11.543 4.054 4.429 2.895 2.059 47.009 36,9

( .r.r-Hrct.uiha J ...Bh X.572 Io4')S XX2 21)(1 57 604 15.24') 12.11
R u ........ia .)55 ISI 40420 257 571 I.OSS 122 h.lJlJ4 5,5
SUL:l'ia

1')7 1.35lJ 1.2(14 2.S211 2,2
,\( irUl'~a

I)inamarca 3S2 JS2 lU
Pru ........ia hS 14S 21h 11.2

Ilallhurgo J.1I')lJ 557 425 1111 612 2.S03 2,2

lr.inc« 5.30S 511 1A7S 3511 7.M7 6.11

lxp.mh.: 2.S01 S\3 962 7S0 h5 50421 4,3

Itali" 1.3h.' 511 2.7hS hlJ 4.2511 .,,3

PORTO N!l.O
108 108 0,1

II>ENTlFI('A[)()

)(lL\1 7h.7S2 17.h33 11.543 111.1')7 5.lJ0') 3.045 2.117 127.3116 IOO.!1

6().Y; l.~"lY; lJ.I S.II' ; 4.7(X 2.4(',( 1011.11

Nota: A soma dikn._'ntL' de cem, na ...percentagens, resulta dos arredondamentos das decimais.

~ota: Sem Navio-, da ("ahotagcm c das Ilhas dox Açores l' da Madeira.

Fonlc: Arquivo l Iistorico da Carnaru Municipal de Lisboa. Marco do Navios, Códices MN/III-3S e MN/1I2-32:

Bohina 1137/lJ7.

Dados Trabalhado- pelo Autor.
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Quadro 4

NAVIOS COM CARGA ENTRADOS NO PORTO I}E LISBOA EM 1812

!ONELA(iLM TRANSPORTADA POR REGIÓLS DL PROVLNIÊNClA E NAClONALlDADl, DAS FROT/\S

FROTAS
Proveniência

POR ING EUA ESP MEl} HAN SUE TOTAL ck

AI\I~:RIC\ 28.652 6.593 80.742 178 116.165 61,6

II.RRA NOVA 4.949 4.')49 ~.S

UI IBI( 6S11 6S11 liA

1.\ ,\ 1.9411 SII.67S 17S S~.796 46.11

AI\1I:R. CINTRAL 64 64 IIJ)

IJI.i.. \SIL ~6.71~ 677 27.3S9 LU

BlI!\OS AI RLS ~S7 2S7 11.2

,\SI\ 1.774 396 333 2.503 1,4

AS!:\ I, \ilACAU 1.n+ 1.774 1,11

IV11'." OTOMANO 396 333 729 11.4

ÜRIC\ 336 319 100 755 0,4

B,\RBARIA 3,,6 ISI 11111 617 (1.3

SIRRA LEOA 13S 13S 11,1

H'ROP.V 4.722 44.202 8.667 1.052 880 580 281 60.384 33,6

(i R,\,BRLTANIIA 3.494 42.7111 7,366 12S 2211 3611 169 54.43S 311,3

RIJSSIA 3411 611 2211 Ll71 11,7

SUI'C!:\ 323 II~ 435 11,2

LSI',\NIlA SSS 166 237 9~4 2.215 1,2

1IAII;\ 1.335 1311 6611 2.125 l.2

PORTO "lÃO WEl'óT. II 11,11

TOTAL 35.484 51.510 89.409 1.230 1.313 580 281 179.807 100,0

Cc 19,7 28,6 49,7 0.7 0.7 0,3 0.2 100.0

Nota: Sl H11a..., diferentes. nas percentagens, resultam dos arredondamentos das decimais.

~ota: Sem os Navios da Cabotagem c das ilhas dos Açores e da Madeira.

Fonte: Arquivo Histórico da Cúmara Municipal de Lisboa. Marco dos Nm'úJ.I. Códices MN/OI-3S c MN/1I2-32; Bobina 037/97

Dado.s trahalhados pelo Autor
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A BARATARIA NA JURISPRUDÊNCIA PORTUGUESA

Mário Raposo-r

I
I. Dispõe o § I º do art. 604º do Código Comercial que "o

segurador n~IOresponde pela barataria do capitão, salva a convenção
em contrário, a qual, contudo, será sem efeito, se, sendo o capitão
nominalmente designado, foi depois mudado sem audiência e
consentimento do segurador".
Trata-se de um conceito do direito, que tem que ser entendido com
base em pressupostos doutrinais. Adriano Antero sustentava que nele
se contêm não apenas as faltas intencionais, mas também as não
intencionais, como a simples negligência ou imprudência. Análoga
parece ser a opinião de Cunha Gonçalves.
O Supremo Tribunal de Justiça inalteravelmente tem vindo a
pronunciar-se no sentido sufragado entre nós por Adriano Antero.
Assim. e como exemplo já distante, o seu Acórdão de 1.11.1949
(B.M.L 16, p. 340).

2. Rodiere, citando o Acórdão do S.T.J. de 6.12.1974, que fora
publicado em Le Droit Maritime français (1977, p. 248). comentou
ironicamente que, na companhia (então ...) da Argentina, Portugal era
um dos dois únicos países do mundo em que para a jurisprudência, a
harataria abrangia "aussi bien les fautes légeres que les fautes lourdes
du capitainc",
O já referido Acórdão de 1949 do S.T.J. aduzia apenas dois
argumentos de autoridade, não encarando o fundo da questão. E a
"autoridade", aliás justificável noutros casos, era meramente afirmativa
no caso de Adriano Antero e susceptível de entendimento dual no caso
de Cunha Gonçalves.
O Acórdão de 30.3.19732 tinha sido, aliás muito mais extenso e
justificativo (pelo menos em tentamo) da posição prevalente. Relatou-
o o Cons. Oliveira Carvalho, que viria a ser um notável presidente
daquele Supremo Tribunal. Nele cita, com alguma detenção, o parecer
de Adriano Vaz Serra, para o qual apenas os actos dolosos ou

I DRülT Mi\RITIME. Assurances, Dalloz, 19~3. p. 13~.
, B.M..! .. 22:;. p. 272.



MARIO RAPOSO

fraudulentos do capitão corresponderiam a barataria. E nele se
reconhece que "a orientação moderna das legislações estrangeiras (é)
no sentido indicado". De qualquer modo o que havia que tomar em
conta era a jurisprudência portuguesa e "grande parte da doutrina". E
esta não estabelecia qualquer distinção no tocante ao § Iº do art. 604º
do Código Comercial. A barataria comportaria duas modalidades: a
dolosa ou fraudulenta e a simples. Na hipótese então em apreço
aproveitou ao segurado a apólice apenas excluir da cobertura a
barataria dolosa ou fraudulenta. Não a simples.
Num Acórdão ulterior (o de 7.7.1999) manteve-se a ideia de que
poderá existir a chamada barataria simples, ou seja, a decorrente de
faltas meramente culposas. E isto, porque para esse critério apontaram
os "autores" e uma doutrina "há muito consolidada".
Entretanto, e para além de clencar as "baratarias" (uma por cada acto
culposo!), remata o Acórdão com uma afirmação de todo em todo
inaceitável: a de que "o segurador só assume os riscos no pressuposto
negocial de que a sua verificação não tem a contribuição culposa do
próprio segurado ou das pessoas por quem é civilmente responsável
(salvo convenção em contrário)".
Representa esse ponto de vista o regresso aos rigores do século XIX,
em que razões de ordem ética impediam o seguro da culpa (grave) do
segurado ou das pessoas por quem fosse civilmente responsável.

3. O velho Código Comercial espanhol ainda excluía dos riscos
cobertos, com carácter geral, a "barataria" do capitão (art. 756, nº 5).
O art. 756, nº 7, confirma esta solução, a não ser que o segurador tenha
tomado a seu cargo "Ia baratería dei patrón".
Entretanto, não obstante no início do século findo um ou outro autor
ter sustentado que no conceito de barataria se incluiria a mera
negligência do capitão ou da tripulação, a doutrina afirma agora
uniformemente no sentido de que a barataria simples (!) não existe.
Terá que haver uma conduta dolosa ou intencional do capitão ou da
tripulação na origem do sinistro.
Como referem Gabaldón Garcia - Ruiz Soroa ' não resta hoje dúvida
que a chamada "barataria" apenas de refere aos actos fraudulentos
(sic) do capitão. A ideia de uma barataria simples (!) está, prosseguem,
plenamente contraditada pelo art. 809, n? 9, do Código Comercial, que
claramente distingue entre "barataria", por um lado, e "faltas ou

, MANUAL DE DERECHü DE LA NA VEGACIÓN MARÍTIMA, 2ª cd., ed.
Marcial Pons, 2002, p. H1H.
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A BARATARIA NA JURISPRUDÊNCIA PORTUGUESA

negligências do capitão e da tripulação" por outro. "En base a todo
cllo, se concluye que el término barataria incluye en nucstro Derecho
(ou seja no espanhol) unicamente los actos dolosos o fraudulentos dei
capitán ( ...)". Assim também a jurisprudência do Supremo Tribunal.
Foi exactamente neste mesmo sentido que se pronunciou José Luis
Rodriguez Carrión ', A barataria resulta de um acto fraudulento do
capitão ou de um memhro da tripulação. E sempre assim foi entendido
historicamente, ressalvado um parêntese de algumas décadas, e de
autores visivelmente influenciados por Ripert.
Hoje, não "incluye, ni puede ser equiparada a la culpa en alguno de sus
grados'".

4. Nos sistemas juridicos modernos a barataria foi sempre
frontalmente equiparada à fraude. Assim os anglo-saxónicos, a
começar pelo inglês - tradicional "pátria" do seguro maritimo.
A barataria corresponde a uma wilful conduct, nos termos da lei e da
prática seguradora",
É um acto "wilful" e deliheradamente praticado, com o propósito de
prejudicar o armador ou os restantes interessados na expedição.
Não existe uma só voz discordante sohre a total insustentabilidade da
doutrina que em tempos teve seguidores no direito continental.

5. Acontece que hoje só incidentalmente se encontra referência
à barataria, mesmo no domínio dos actos dolosos ou criminalmente
tipificáveis.
Cito a este respeito o clássico Manuale di Diritto della Navigazione de
Lcfebvre dOvidio - Gabricle Pescatore - Leopoldo Tullio7;

"Qucsto criterio sistemático ha portato all'abolizione della tradizionale
figura deI diritto marittimo, la baratteria, nella quale era compres e

-l EI DOLO Y LA CULPA DEL ASEGURADO, SUS AUXILIARES Y TERCEROS
EN EL SEGURO MARITIMO, COM ESPECIAL REFERENCIA A LA
BARATERÍA DEL PATRÓN, no Anuário de Derecho Maritimo, vol. VII, 1989, pp.
39 e scgs., maxime p. 51. Em sentido análogo, como é óbvio, dr. do mesmo autor um
texto com um título quase coincidente, em ESTUDIOS DE DERECHO MARITIMO,
cd. Bosch, 1992, pp. 145 e segs.
> cit. est. de 19~9, p. 74.
• Robert Mcrkin, ANNOTATED MARINE INSURANCE LEGISLACTION, cd,
LLP. 19Y7, Londres, p. ~2. Cfr. ainda Paync & Ivamy's, Carriage of Goods by Sea, ed.
Buttcrworths, 13ª cd., 19t\9, p. ]t\5, que inclui a "baratry of the master" na área das
fraudes.
7 Giuffrc cd., Yª cd .. 2000, p. 827.
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numerose figure di reati" della piú varia oggettività giuridica, daI naufrágio
doloso alia distruzione del carico e degli attrezzi, daI falso in polizza o nel
giornalc di bordo a contrabbando dei comandante o dell'equipaggio".

6. O Código da Navegação italiano, de 1942, não refere ja

sequer a figura da barataria. O dolo do capitão c da tripulação são
cobertos no seguro de mercadorias (seguro de faculdades) mas ao
abrigo do art. 524. Entretanto, repito, o Código já não usa a designação
"barataria". Assim também na lei e na prática seguradora inglesas".
No mesmo sentido de Ferrarini diz Giorgio Righetti'll que a barataria
corresponde a uma actividade delituosa, não considerada já no Código
de Navegação; apenas o fora no já derrogado Código da Marinha
Mercante.
Será aquilo que para Carver é "any willful fraudulent, consciously
illegal act which cxposes the ship or goods to danger, destruction or
confiscation, done by the master ou crcw without the consent 01' the
shipowncr"!'.

7. Martine Remond - Gouilloud coloca a barataria no mesmo
plano da pirataria. Esta uma acção criminosa provinda do exterior do
navio; a barataria um acto fraudulento cometido a bordo do navio".
Entretanto, inexiste na lei francesa uma menção específica à barataria.

Í'I. E qual a origem da persistência do Supremo Tribunal de
Justiça na configuração de uma modalidade de uma barataria simples
ou meramente culposa, a par da barataria dolosa ou fraudulenta?
Na origem desta orientação estão apenas - apenas poderão estar -
Cunha Gonçalves c Adriano Antero, que publicaram os seus
Comentários ao Código_Comercial em meados dos anos 10 do século
passado. O de Adriano Antero (vol. II) é de 1915.

x Actos dclituoso-, crimes.
"Sergio lcrrarini, Le Assicurazioni Mariuimc, cd. Giuffrc, 3" cd., 1991, p. 12(,-127. A
Schcdulc I do MIA (Marine 1nsuranee Act de 1()()6) dispõe que "thc tcrrn baratrv
includcs cvcry wrongfull act cornmittcd by thc mastcr or crcw to thc prejudico of thc
owncr. 01", at thc case may bc, lhe chartcr". É entendido pela doutrina que a baratariu
inclui qualquer tipo de fraude ou de procedimento intencionalmente errado do capitão
ou da tripulucào". Assim Hudson & Allen (cits por Fc rrnrini ).
III Trattato di Diritto Maritrimo. parte 4'], 1999, cd. Giuffrc, p. 717.
II Cit. por Riuhctt i, loe. cil. Cfr .. no entanto, explicitamente no mesmo sentido, J.
Kcnneth Goodacre. Marinc Insurancc Claimx, cd. Witherby & Cu. l.td, 2" cd., I YK I, p.
124.
12 Droit Maritimc, cd, Pcdonc, 2" cd., 1993, p. 154.
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Curiosamente, Adriano Antero - que foi professor do Instituto
Industrial do Porto (como ele próprio refere no prefácio do seu
Comentário, preparado como livro auxiliar das suas aulas de Direito
Comercial naq uele Instituto) - reconhece que no Código anterior (o
de 1833) se considerava a "ribalderia" do capitão ou da tripulação
como uma fraude':'. E, vistas bem as coisas, Adriano Antero não é
explícito quanto ao entendimento resultante do então (c agora, nesta
parte) Código em vigor.
Azevedo Matos, como quase sempre, não esclarece a questão e,
embora comparando a barataria á ribalderia e rebeldia, conclui,
incspcravelmcntc, que ela abrange os actos meramente culposos do
capitão ou da tripulação!'.

9. Ao invés, João Mata, que foi um profundo conhecedor das
questões ligadas ao seguro marítimo escreveu, numa obra
postumamente publicada e que tive muita honra em prefaciar, ainda a
pedido dele, tem, afoitamente, como certo que a barataria a que se
refere o art. 604, ~ Iº, do Código Comercial apenas abrange os danos
deliberadamente praticados pelo capitão ou pela tripulação "com
intenção de prejudicar o armador ou o carregador" I".
Assim a define igualmente o Glossário Marítimo - Comercial,
publicado pela Sociedade de Geografia de Lisboal6•

10.A jurisprudência do nosso mais alto tribunal, usualmente
aberto às aportaçóes doutrinais que ganharam foros de cidade em todo
o Mundo, é, neste ponto, fixista. Digo-o com o respeito profissional e
institucional que sempre manifestei perante ele.

II.A jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores está em
radical oposiçào à solução hoje universal e incontroversamente

I.' Comentário. II. 1ª cd .• p. 4H9.
,. Princípios de Direito Marítimo, IV, 1958. p. 279 s. Como noutro local referi,
Azevedo Matos invoca cm seu apoio a lei brasileira, da qual se extrai precisamente a
posicúo contrária ú sua (Mário Raposo, Sobre o conceito de barataria, em Estudos
sohre Arhitragem Comercial e Direito Marítimo, ed. Almedina, 2006, p. 149 s.).
Equipara Azevedo Matos a barataria às faltas náuticas c às faltas comerciais c embora
invocando a lei e a doutrina britânicas, que são inquestionavelmente no sentido da
caractcrizacáo da harataria como correspondendo a um acto fraudulento praticado
com a intenção de causar um prejuizo, conclui no referido sentido de que ela pode
resultar de mera culpa do capitão ou da tripulação.
"Seguro Marítimo. 3ª ed., 1990. p. 25.
I" 2003, p. 34.
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seguida, e deve ser repensada - porque apenas determinada por uma
inaceitável "tradição" jurisprudencial. Ora, o Supremo Tribunal de
Justiça é o "tribunal a que a ordem jurídica pede, para funcionar, uma
decisiva tutela pastoral, usando da frase de André Tunc ( ...). É o
Tribunal paradigmático, o necessário ponto de referência da
Administração da Justiça.

12.Não era Adriano Antero um especialista de direito marítimo
e está por completo desactualizado. Esta é a realidade.
E revela mesmo, por vezes, uma certa "ingenuidade" e
generalizadamente uma patente superficialidade. Assim, como
exemplo, atente-se no que diz na p. 340, a propósito da carga colocada
no convés (art. 497 do Cód, Com.).
Para demonstrar o agravamento de risco que daí advem (o que para a
época estava certo e ainda hoje o será na carga a granel) explica que:
"Neste sentido, o Consulado do Mar c o Edito austríaco de 23 de Julho
de 1774 obrigavam até o capitão a trazer gatos no navio, para que os
ratos não prejudicassem as mercadorias. O nosso Código não obriga a
tanto ( ... )".

13.Ao invés do que é suposto, Cunha Gonçalves não é tão
apodítico como Adriano Antero. O que no vol. III do seu Comentário
ao Código Comercial diz que no tocante ao seguro é barataria todo o
acto ilícito e danoso cometido no intuito de receber uma indemnização
do segurador ou, que se não existido o seguro, não teria sido praticado.

14.É, pois, de concluir que o magno defensor da barataria - acto
meramente culposo foi, no nosso Direito, Adriano Antero. Este cita,
como argumento de autoridade, Vidari, que publicou no início dos
anos 80 do séc. XIX um hoje esquecido Corso di Diritto Commerciale.
Só que Vidari, ao falar de barataria, equiparava-a à "desobediência,
insubordinação, motim, conspiração ou revoltas da equipagcm". Isto
ao que refere o próprio ... Adriano Antero (ob. e loco cits).

lS.Na 2ª metade do século passado é encontrável um prestigioso
autor - Ripert - que figura que a barataria corresponderá não apenas a
um acto intencional, mas também, no direito continental, a qualquer
falta - mesmo culposa - do capitão ou da tripulação". Reconhece, no
entanto, que as leis mais modernas, entre as quais a italiana vão no

17 Droit Maritimc, III, 4ª ed., Rousseau, 1953, p. 680 c seguintes.
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sentido da lei inglesa. E hoje a posição de Ripert não tem um único
seguidor. Assim, por ex., Antoine Vialard, resumindo J doutrina e as
leis actuais, faz equivaler, se por acaso ela ainda fór referida, a
baratcria du patron (assim chamada "irnproprement") à falta
intencional".

16.Mas, a ser assim, não tem sustentação possível a poslçao
conceituaI a que o Supremo Tribunal de Justiça - tradicional e sempre
afirmado garante da boa aplicação das leis - irrernovivelmcnte
assurruu.
Estou em crer que estará em causa um pouco habitual apego aos
precedentes.
E a doutrina jurídica portuguesa até há escassos anos não esteve ela
própria, ao longo das três últimas quartas partes do séc. XX, atenta à
evolução do problema. Quedou-se nos generalistas Adriano Antero e
Cunha Gonçalves, no impreciso e frequentas vezes contraditório
Azevedo Matos e num único nome verdadeiramente significativo em
matéria de direito marítimo: Ripert.
Mas o certo é que Ripcrt, que se distinguira como jurista de grande
prestígio e eomo político activo numa linha conservadora (ministro da
Educação no Governo de Vichy) foi, sem discrepância, contraditado,
neste concreto segmento do Direito Marítimo, por todos os seus
seguidores.
A já citada Martine Remond - Gouilloud diz em esclarecedora síntese:
.. Barataria será, em súmula, a conduta determinada por fraude. A
ideia de que poderia equivaler a uma mera negligência "bénigne ou
grave" (sic) do capitão não tem hoje razão de ser" I'!.

17.E de tal modo deixou de ter relevo que em Itália, como
dissemos, foi por completo excluida do âmbito do Direito Marítimo
sendo tida e exclusivamente como um crime.".

IK Droit Maritimc. cd. Puf, 1997, p, 93,
19 ob. cit., p. 156.
20 Riccardo Mancuso, lstituzioni di Diritto della Navigazione, ed. Giappichelli, 2002, p.
313. Para Righetti a barataria, excluída que foi do CÓdigo da Navegação italiano de
1942. constitui. pura e simplesmente, um crime, do mesmo nível da pirataria.
Adoptando a definição de Carvcr é "any wilful, fraudulent, conscionsly illegal act
which exposes the ohip or goods to danger of ar darnage. destruction, confiscation,
donc by thc master ar crew without the conscnt of the shipowner" (Righetti, ob. e loco
cits.). Cfr, Giorgio Bcrlingicri, Sul concettto di barattcria, em II Diritto Marittirno,
1943, p. 3). A caracterização de Carver era já a dos clássicos Pothier, Ernerigon, Valin
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IK Face a este contexto estou em crer que se perdeu uma
excelente oportunidade de começar a esclarecer esta questão - que
apenas existe em Portugal - quando da publicaçâo do Dcc.-Lei 3H4/99,
de 23 de Setembro, sobre tripulação do navio e acontecimentos de
mar.
Realmente. o diploma. depois de reconhecer no preâmbulo que o
Código Comercial de IHHH se encontra desactualizado. continua a
incluir a barataria entre os acontecimentos de mar (art. 13,2).
Acontecimento de mar será "todo o facto extraordinário que ocorre no
mar. ou em águas sob jurisdição racional. que tenha causado ou possa
causar danos a navios. engenhos flutuantes. pessoas ou coisas que neles
se encontrem ou por eles sejam transportadas".
Ora. desde logo, a barataria (que figurará no nosso léxico juridico
enquanto não for alterado o art. 604 do Código Comercial) é um
conceito de direito. e não um acontecimento de mar ou uma fortuna de
mar. na acepção que advcrn precisamente do corpo do artigo.
Isto mesmo é sublinhado pelo Prof. Manuel Január io Gomes, que rege
a cadeira de Direito Marítimo na Faculdade de Direito de Lisboa:".

II

19.0 Acordão do 5.1'.1. de 27.1.2004 assenta, num ponto de vista
dogmático. na distinção entre falta náutica e barataria (simples).
"A falta náutica do capitão, tripulação ou piloto reporta-se aos simples
erros ou faltas técnicas de navegação, enquanto que a barataria o

e Casaregi. Na pcrspcctiv« de Righctti (ob. e loc, cits) a barataria é um comportamento
da natureza da pirataria. embora com um diverso iter criminal (ob. e loc, cits.) É. como
dissemos. o cntcndimctno de Martinc Rcmond - Gouilloud (ob. e loe. cits). Só que.
enquanto a pirataria marítima estÚ hoje na ordem do dia. a h.narariu está esquecida.
sendo. quando dirigida contra a propriedade do navio ou da sua carga tida. pura e
simplesmente. como um crime contra o pauimónio. F se visar dctcrrninantcrncntc um
acto deliberado contra a segurança da navcgaçào, pode ingressar no âmbito do
t<,:rrorisnHl (clr.. em geral. Filipro Torrcxi. La pirateri;l marillima dei XXI <ccolo. em li
Dirillo Mariuimo. 2007. r. 59S s.).
" cm Acontecimentos c rclatlJrio de mar. ... na revista O Direito. LV) (2007) p. St) e soo
maxime p. 93. Como aeidente marítimo é ai invocada a posicáo que em 19S3 eu
próprio referira. iI.. fortuna do mar implicando a ideia de risco do mar. "Era o mar
liIieo e dramútico, que salgava as IÚgrimas. como no poema de Pessoa; o mar
persistentemente quinhentista. em que os marinheiros náo se poderiam classificar
entre os vivos .iÚ que arenas "quatro dedos de madeira os separavam da morte" (Mário
Raroso. Direito Maritimo ...• na Revista da Ordem dos Advogados, 19S3. p. 347 e s ..
maxime p. 3(9). Cfr. Maxsimiliano Grirnaldi. Sulla fortuna di mare. em II Diritto
Marittimo. 2007. p. 205 s.
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capitao OU de qualquer membro da tripulação abrange as faltas,
ligeiras ou graves, intencionais ou meramente culposas do capitão, da
tripulação e dos próprios passageiros, sempre que, quanto a estes, elas
reflictam ou envolvam a responsabilidade do próprio capitão".
Como suporte jurídico para a sua decisão ponderou o Acordão que,
não obstante a conduta do capitão do navio ter correspondido a uma
falta meramente culposa, ela deve ser qualificada de barataria. E refere
a doutrina "largamente" maioritária: a de Adriano Antero, Cunha
Gonçalves, Azevedo Matos e ... Sampaio Pimental, em Anotações ao
Código de Comércio, 188621• E uma jurisprudência inalterada.
Argumenta ainda o ilustre Conselheiro relator do Acordão que, tendo
o Cód. Comercial vindo a ser "retalhado" ao longo da sua vigência,
nunca o legislador introduziu qualquer alteração ao art. 604, § 1º,
esclarecendo-se que nele está prevista apenas a barataria dolosa, e não
a simples.
Embora, como atrás referi, o Dec.-Lei 384/99 tivesse podido remover
um impasse jurisprudencial que parece irremovível a verdade é que,
com muito respeito pelo nosso mais alto Tribunal, este próprio
poderia, com o apoio de uma posição doutrinal que é comum a todos
os sistemas jurídicos actuais, ter posto termo à sua inalterabilidade
dccisória.
E que tal poderia acontecer é revelado pelo voto de vencido de um dos
três ilustres Conselheiros que intervieram nesse Acordão de 27.1.2004.
Considerou ele que a barataria é um acto fraudulento, correspondendo
aquilo a que se chama barataria "simples", pura e simplesmente, à falta
náutica.
Não obstante a sua firmeza e concludência este voto de vencido não
interferiu na incolumidade dessa figura estranha por completo
desaparecida do Direito Marítimo. O único autor de prestígio
doutrinal foi, como disse, Ripert - logo contraditado, una voce por
todos os seus seguidores realmente maritimistas.
Retoma o Acordão a ideia de que o § 1º do art. 604 do Código
Comercial não distingue entre a barata ria dolosa e a barataria simples.
Não distingue nem teria que distinguir pois a barataria é um conceito
de direito, indisputadamente entendido como um acto fraudulento,
que tem tanto a ver com o Direito Marítimo como a pirataria.

22 Diogo Pereira Forjaz de Sampaio Pimental nascera em 1817 (Coimbra) regeu
Direito Comercial cm 1~45-4ó, Direito Natural em 1851-52 (e depois até 1855). Foi
sobretudo um político (Diogo Pereira Forjaz), tendo-se jubilado em 1880. A obra
mencionada no Acordão foi publicada em 1866 e não em 1886.
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o último Acordão do S.T.J. que persiste no mesmo entendimento do
art. 604, § 1º, do Código Comercial, no tocante à existência de uma
hoje por completa arredada e em muitos ordenamentos jurídicos
desconhecida barataria simples, não intencional, não dolosa - mas
apenas negligente - é de 15.1.2009.

III

20.0 que está fundamentalmente em causa é o relevo que deve
justificar a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça. Sempre vi
nele o "tribunal dos tribunais", ao qual se espera a "pedagogia
jurisprudencial" a que referiu Pierre Bellet, então como presidente da
Cour de Cassation. "É o tribunal paradigmático, o necessário ponto de
referência institucional da Administração da Justiça" - para lembrar
uma frase que disse, como ministro da Justiça, em Julho de 1985, na
sessão solene de homenagem ao Supremo Tribunal de Justiça":"
Lembrei aí que o Supremo Tribunal de Justiça é a "suprema
autoridade na aplicação do Direito".
Disse na ocasião, além do mais:
"Pressentiam já os romanos que não há direito sem juiz possível; é
através dele - e hoje mais do que nunca - que a lei se transmuda de
fórmula nominal em acto de Direito e que, a partir deste, a Justiça se
torna apreensível e compreensível. Os tribunais, pela actividade
judiciária, dão força de legitimidade ao texto legislativo;
redimensionam à medida das pessoas, as categorias friamente lógicas e
abstractas. É dessa mediação promocional que advém, coerentemente,
a ordem jurídica. Se ao juiz não pertencerá, por certo, criar a lei, caber-
lhe-á, seguramente, justificar o Direito, numa intransferível vocação de
"descoberta" (Rechtsfindung) da sua definitiva intencionalidade.
Resulta a identidade da norma da decisão judicial; precisarei, por isso,
que esta será o acto normativo mais imediato, enquanto mais próximo
das pessoas que são a semente e o destino da actuação do legislador.
Ao transpor as normas gerais para os casos da vida, o juiz configura
normas jurídicas individuais; ao julgar juridicamente, ao interpretar a

2J em Os Juizes, a Lei e o Direito, B.MJ., n" 348, p. 5-10. Estavam presentes o
Presidente da República. General Ramalho Eanes, o Primeiro-Ministro, Dr. Mário
Soares, o Presidente do STJ., o Procurador-Geral da Republica, o Provedor de
Justiça. os Presidentes do Tribunal Administrativo e do Tribunal de Contas, ()
Bastonário da Ordem dos Advogados, o Reitor da Universidade de Coimbra e muitos
outras personalidades ligadas ao mundo da Justiça.
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lei e ao qualificar os factos, faz o juiz apelo à mais operante vertente da
jurisprudência; e esta, quer se queira, quer não, sempre continuará a
ser, como na definição de Ulpiano, a "ciência do justo e do injusto".
Ou, como argutamente reflectiu Castanheira Neves, "o direito que
histórico-socialmente se realiza é bem mais vasto e rico do que aquele
que apenas a legalidade defina no seu sistema formalmente positivo".
Ora é exactamente nesta perspectiva que o Supremo Tribunal de
Justiça melhor se assumirá como o "tribunal dos tribunais" e como o
padrão de referência de toda a actividade jurisprudencia1. Será esta
sempre a determinante garantia da certeza jurídica, e esta tornará mais
producente a intervenção individual do juiz, "suprema autoridade na
aplicação do Direito", como explicitou Manuel de Andrade. E nela se
enraizará o que o grande Mestre de Coimbra chamou de "espírito de
jurisprudência", o persistente intuito de modelar valores novos "sem
perdição de antigos valores".
Será com todo este envolvimento que de compreenderá o ditame
constitucional de que os juízes "estão sujeitos à lei" (artigo 2Ü8º).
Ninguém duvidará de que não se pretende repor o "ingénuo princípio
do legalismo post-revolucionário de oitocentos". Os rigores de uma
jurisprudência "mecânica" (mechanical jurisprudence, na expressão de
Roscôe Pound) em definitivo estão arquivados; o aviso que, em 1846,
Mourlon acautelava de que "un bon magistrat humilie sa raison devant
celle de la loi", remete hoje para uma imagem por completo desfocada.

21. Esta uma das razões desta minha intervenção, numa área tão
relevante da imagem internacional do Direito Marítimo português.

Hoje as ordens jurídicas não podem ter compartimentos estanques.
Tudo que é nacional, sobretudo neste domínio, tende a ser transnaciona1.
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A BAHIA NA HISTORIA MARITIMA E NAVAL BRASILEIRA

Daniel Martins Gusmão
Renato Jorge Paranhos Restier Júnior

RESUMO

A intrínseca relação da Bahia com o mar é evidenciada por
suas privilegiadas características geográficas. Estado que possui o
maior litoral do Brasil, com cerca de 1.183 km foi espaço de inúmeros
acontecimentos marítimos e navais que influenciaram sobremaneira a
história do Brasil desde o final do século XV com a chegada da
Esquadra de Cabral.

A presente comunicação trata ressaltar a importância histórica da
Bahia e o seu estreito vinculo com os acontecimentos marítimos do
Brasil e também de Portugal, pois foi a partir deste território que
chegaram os portugueses, em 1500, e de lá partiram em 1823.
Palavras-chaves: História do Brasil - História Marítima e Naval- Bahia

ABSTRACT

The intrinsic relationship bctween Bahia and the sea is
cvidcnccd by its privilcged geographical features. State which has the
largest coastline of Brazil, about 1183 kilometers, was the space for
nurncrous maritime and naval events that have greatly influenced the
history of Brazil since the late fifteenth century with the arrival of the
Cabral Squad's flect.

This communication is to emphasize the historical importance of
Bahia and its close link with the maritime events of Brazil and Portugal,
it was from this tcrritory that the Portuguese arrived in 1500 and left
thcre in 1823.

Keywords: History of Brazil- Maritime History and naval- Bahia.

o presente extracto é resultado de trabalho científico cm desenvolvimento pelos
Historiadores Daniel Martins Gusmão e Renato Jorge Paranhos Rcsticr Júnior, com o
patrocínio do Programa de Intercâmbio e Difusão Cultural da Secretaria de Incentivo c
Fomento ú Cultura (Ministério da Cultura do Brasil).
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INTRODUÇÃO

Como bem enfatiza este Simpósio, o Poder do Estado no Mar e a
História, resolvi por iniciativa própria, propor a esta Academia de
Marinha a presente comunicação A Bahia na História Marítima e Naval
brasileira, que por ser um estado de complexas características
históricas tem o seu crescimento e desenvolvimento intimamente
ligado com História do Brasil e a sua consequente História Marítima e
Naval brasileira nas suas quatro primeiras centúrias. Este estado
constitui-se um grande exemplo onde o elemento de poder do
marítimo possibilitou o seu devido crescimento, por meio da
integração das manifestações do poder nacional que tem o mar como
meio.

Tenho as minhas raízes fincadas na Bahia e actualmente sou
Encarregado da Divisão de História Marítima e Naval na Directoria
do Património Histórico e Documentação da Marinha do Brasil, que
se localiza na cidade do Rio de Janeiro.

Bacharel em História e Especialista em História do Brasil,
trabalho actualmente como Oficial Historiador Naval e a presente
comunicação é um singelo esforço da união de conhecimentos e
saberes científicos que os historiadores Renato Jorge Paranhos
Restier Júnior e Ricardo dos Santos Guimarães colidiram no
atendimento às pesquisas solicitadas por Organizações Militares da
cidade do Salvador, este último, como Encarregado da Divisão de
Arqueologia, recentemente realizou perícia técnica em canhões dos
séculos XVI e XVII encontrados em área da jurisdição da Marinha,
no Estado da Bahia, resgatando um segmento da história naval por
meio das fortificações e seu acervo bélico e poderio de fogo na defesa
do recôncavo baiano.

A presente comunicação não analisará o conceito do poder do
Estado no Mar, no entanto os elementos decorridos a seguir
apresentar-se-ão como oportunidades a serem exploradas por meio de
estudos a serem mais aprofundados na tentativa de somar esforços e
integrar conhecimentos entre o Brasil e Portugal.
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A FUNDAÇÃO DE SALV ADüR

Salvador foi fundada em 29 de Março de 1549. Foi a capital
brasileira durante 214 anos, de 1549 a 1763. A posição estratégica da
Baía de Todos os Santos criou desde 1500 ligações entre Portugal,
Brasil, África e Ásia. As condições naturais, que propiciavam aos
navegadores portugueses a parada segura de suas embarcações, foi
determinante na sua escolha como local para a primeira capital do
Brasil.

Antônio Risério na obra Uma História da Cidade da Bahia,
delineou em pouco mais de 600 páginas cinco séculos da vida de um
povo e de um lugar. Neste trabalho o autor teve que ser sintético e
seletivo, porém de uma maneira historiográfica, a partir de fontes
primárias e secundárias, buscou balizamentos concretos do momento
histórico-político-cultural baiano.

Primeira capital do Brasil - posto que assumiu até 1763 -,
Salvador foi construída nos moldes das cidades portuguesas, e até as
pedras de seus edifícios eram trazidas da metrópole. Erguida no alto
de uma escarpa, entre a Baía de Todos os Santos e os morros,
Salvador foi a primeira cidade planejada do Brasil. Os colonizadores
tomaram o cuidado de construí-la nos moldes das cidades de sua terra
natal e mantiveram nela a aparência medieval de Lisboa, com ruas
estreitas, curvas e dispostas perpendicularmente umas às outras.

Além de capital, a cidade logo incorporou duas outras funções: a
de porto de apoio às rotas do Oriente e a de grande centro de
exportação de açúcar. Estas duas actividades iriam contribuir para a
formação de uma população mestiça de portugueses e escravos
africanos, importados em grande escala para o cultivo da cana. A
esses se somaram outros contingentes étnicos, a partir do final do século
XIX, dando origem a uma cultura popular muito rica, na qual se
misturam traços ocidentais, africanos e, em menor escala, orientais.

O. João III, rei de Portugal, não escolheu o Recôncavo Baiano
para ser a sede do Governo-Geral da colônia por acaso. Mesmo antes
da chegada de Tomé de Souza à Baía de Todos os Santos, a região já
abrigava uma próspera vila, conhecida como Vila do Pereira ou Vila
Velha. Ali, na capitania que pertencia ao donatário Francisco Pereira
Coutinho, já existia uma pequena e organizada produção de açúcar. A
extracção de pau-brasil era a maior de todo território e o porto do
rccóncavo, além de mais próximo da Europa, era o principal
responsável pelo escoamento de matérias-primas. O sistema político
do Governo-Geral, que entrou em vigor em Janeiro de 1549 em
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substituição à capitanias hereditárias, tinha como missão primordial
colonizar ordenadamente o Brasil e garantir o domínio luso sobre o
território ultramarino.

A BAHIA NA HISTÓRIA MARÍTIMA E NAVAL BRASILEIRA

Tendo achado terra nova', em 22 de Abril de 1500, os navios
portugueses suspenderam na manhã do dia 24 em direcção ao norte e
encontraram um recife com um porto dentro, muito bom e muito seguro,
com uma mui larga entrada, denominando-o Porto Seguro.' depois Baía
Cabrália, onde permaneceram até o dia 2 de Maio. Durante esse
período foram rezadas as duas primeiras missas cm terras que hoje é o
Brasil. A sua importância geográfica continuou a ser reconhecida no
século XVI, conforme registou Manuel Gaspar em 1594:

"(...) temendoso da costa da bahia por estar cerrada co o t'po pasou
de 13 gs' e se foi perder én tituapara, podendo entrar na baya cô os olhos
ce/Tados qlquer nao E de dia có o mayor tempo e trauesia q pode se ser por
ser a barra grande e limpa".'

Mas o que foi a Bahia para Portugal no século XVI?

A Bahia de Todos os Santos, se houvéramos de descrever aqui as
suas grandezas, largura e circunferência de suas águas, de suas ilhas, de
seus recôncavos. e dos muitos rios caudalosos que descem a pagar-lhe
tributo, fora cousa mui larga. Basta dizer, que esta só parte do Brasil, com

. ~
seus arredores, é capaz de um Reino (grifo nosso) .

Estas palavras são do jesuíta Simão de Vasconcellos (1596-1671),
porém a Bahia consolidou-se muito aquém nos séculos seguintes.

Ainda no século XVI, abrigou o primeiro estaleiro organizado
oficialmente por Portugal em sua colônia, a Ribeira das Naus de

I Carta de Pcro Vaz de Caminha dirigida a D. Manuel Apud GUEDES, Max Justo.
() Descobrimento do Brasil. Rio de Janeiro: Diretoria do Património Histórico c
Cultural da Marinha, 199~. p. 45

. lbidcrn, p. 47
; GUEDES, Max Justo O condicionalismo físico do Atlântico e a navegação à vela.

História Naval Brasileira. Rio de Janeiro: Serviço de Documentação da Marinha.
11I75.v.l.t l.cap.Z. p.133

I Lisboa. Officina de Henrique Valente de Oliveira - Impressor delRey, 1663. ln:
RISÉRIO, Antônio. Uma história da cidade da Bahia. Rio de Janeiro, Versai, 2004.
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Salvador, depois Arsenal de Marinha da Bahia. Apesar das
dificuldades iniciais, o estaleiro de Salvador tornou-se um importante
centro de construção naval do Brasil colonial, devido ao seu rápido
desenvolvimento que perdurou até meados do século XIX.
A abundância de excelentes madeiras, e a mão-de-obra gratuita dos
índios favoreceram o surgimento da construção naval no Brasil, tida
como a primeira indústria a ter grande desenvolvimento na América
portuguesa. A criação do Arsenal de Marinha da Bahia estabeleceu-se
como marco do surgimento da indústria naval no Brasil, que iniciou
suas actividades construindo dezenas de pequenas embarcações,
inclusive várias naus de grande porte, os maiores e mais complexos
navios de guerra até então.

Roberto do Amaral Lapa, em A Bahia e a Carreira da Índia nos
diz que "Ê óbvio que, entre as embarcações de longo curso e as
pirogas indígenas, havia intransponível distância. Entretanto, a secular
experiência e os conhecimentos da flora e da fauna permitiam que se
adoptassem processos de extracção e aplicação das matérias-primas a
finalidades quase sempre semelhantes às dos nativos".

Os indígenas que tinham então considerável influência na
fabricação das embarcações intermediárias empregadas nos rios do
Rccôncavo para abastecer, municiar e atender directa ou
indirectamente aos navios da Carreira da Índia no porto de Salvador,
passaram a servir nesse outro amplo campo de aplicação de seu rico
cabedal.

Pelos princípios do século XVIII, era uma cidade de 70.000
habitantes, tendo seu comércio protegido pelo fogo cruzado de catorze
fortes.

Foi no decorrer deste século que a cidade da Bahia viu escapar
de suas mãos, para o Rio de Janeiro, a condição de núcleo central da
vida na América Portuguesa. Mas esse deslocamento da cidade da
Bahia, projectada desde então para fora do centro brasileiro de
decisões - políticas e económicas - foi se consumar apenas nos últimos
anos daquele século. E o processo de reorganização espacial do poder
IÚO será devidamente entendido se não levarmos em conta duas
realidades. A primeira, de natureza económica, diz respeito à
descoberta de jazidas de ouro no actual Minas Gerais. A segunda, de
carácter geopolítico, é relativa ao controle do sul do Brasil - à
definição de nosso desenho cartográfico, empurrado para além de
todas as expectativas lusitanas.

Salvador fora, por séculos, a capital do Atlântico Sul. Entre o
apagar do século XVII I e o esclarecer do XIX, o porto da cidade da
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Bahia OCUpOU,como exportador e importador, o primeiro lugar entre
todos os portos portugueses de ultramar. Estaleiro, entreposto, abrigo.
Para cá se dirigiam navios em curso pelo Atlântico tropical, em busca
do Pacifico, ou dos mares da China e do Japão. Amaral Lapa assim nos
descreve que da extensa rede de portos, que [Portugal] manterá em sua
empresa ultramarino, distribuidos pelas costas europeias, africanas,
americanas e asiáticas, o do Salvador, na Bahia, terá excepcional papel.
Será mesmo uma segunda capital do Atlântico português. Porto do
Brasil, denominavam-no os documentos do tempo, como se não
houvesse outro ancoradouro em toda a Colônia.

Um dos grandes acontecimentos da história política do Brasil
foi a "Transmigração da Família Real" portuguesa em 1808. Em 22 de
Janeiro chegou à Bahia a Nau Príncipe Real, transportando o Príncipe
D. João. Durante sua estadia em Salvador, foi ordenada a construção,
no arsenal desta capitania, do que é hoje a embarcação mais antiga
preservada no Brasil, a Galeota Imperial, que recentemente foi
restaurada por portugueses e brasileiros e encontra-se em exposição
no Espaço Cultural da Marinha, no Rio de Janeiro.

Com a chegada em Salvador, Bahia, D. João abriu os portos
brasileiros a todas as nações amigas. Frustrou os planos da Grã-
Bretanha de substituir Portugal no monopólio do comércio com o
Brasil e iniciou um processo em que, aos poucos, o Brasil passou de
colónia a uma situação de igualdade com Portugal, ao ser finalmente
elevado a Reino Unido, em 1815.

O Brasil, nessa época, assemelhava-se mais a um arquipélago do
que a um país de território contínuo. As diversas regiões de
colonização estavam praticamente isoladas por terra, por falta de
estradas entre elas ou de boas estradas, quando as havia.

Decorridos os desdobramentos do fato político supracitado, o
Brasil tornou-se independente de Portugal em 7 de Setembro de
1822. Durante as lutas para a consolidação da Independência, o
principal núcleo de resistência à nova ordem concentrou-se na Bahia.

O domínio da Baía de Todos os Santos e o consequente
controle do abastecimento e das comunicações entre as vilas
confederadas eram decisivos para a guerra. As forças brasileiras
compreenderam que pouco poderia esperar dos sucessos no mar se
não contassem também com forças ofensivas. Para atender a esta

)

necessidade, foi organizada a "Flotilha Itaparicana" cujo comando foi

-;Como foi chamada pelos contemporâneos.
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assumido pelo Segundo-Tenente da Armada Nacional e Imperial João
Francisco de Oliveira Botas (João das Botas).

Nascido entre 1776 e 1778, João das Botas era português de
nascimento. Começou sua carreira como Contra-Mestre do cais do
Arsenal de Marinha, em 1809. Seis anos depois, começou a
desempenhar o cargo de Ajudante de Patrào-Mor do citado Arsenal,
cargo que lhe foi dado devido ao seu conhecimento e a sua inteligência.

Com o movimento de emancipação, que ocorreu a partir de
1817, se acentuando e a participação de João das Botas, conspirando
para depor a Junta Provisória que governava a Bahia, resultou numa
tentativa frustrada. Em função deste episódio, João das Botas foi preso
e deportado para Lisboa. Amnistiado, regressou à Bahia em 1822.

No final de 1822, com o comando da Flotilha Itaparicana, João
das Botas iniciou a "armação e arranjos" de três barcos de borda falsa
capazes de sofrer artilharia e de mais um barco, doação do português
Antônio Souza Lima. No dia 6 de Dezembro foi lançado ao mar o
primeiro barco artilhado, denominado Pedro J.

Uma força naval comandada pelo Almirante Thomas Alexander
Cochrane zarpou do Rio de Janeiro, a primeiro de abril de 1823, em
direção à Bahia para bloquear e dar combate às forças navais
portuguesas resistentes à ruptura colonial do Brasil com Portugal. A
Esquadra portuguesa era comandada pelo Chefe-de-Divisão Félix
dos Campos.

Após a reorganização promovida por Cochrane, a Esquadra
brasileira bloqueou Salvador, capturando os navios que provinham o
abastecimento da cidade que já estava sitiada por terra. No decurso de
uma semana, foram capturados cinco navios.

Em dois de Julho de 1823, em vista da difícil situação, as
tropas portuguesas abandonaram a cidade em um comboio de mais
de 70 navios mercantes, escoltados por 17 vasos de guerra. O mesmo
comboio foi perseguido pela Fragata Niterái sob o comando do
Capitão-de-Fragata John Taylor, que apresou vários navios e atacou o
comboio português até a foz do Rio Tejo.

Neste episódio, a bravura e batalhas conquistadas, por João das
Botas, durante as lutas contra a esquadra portuguesa, na Baía de
Todos os Santos, que culminaram com o 2 de Julho, o elevaram a herói
da Independência da Bahia.

Durante o período regencial, as Forças Navais foram
distribuídas ao longo das províncias, sendo organizada na Bahia uma
Divisão Naval destinada a realizar cruzeiros guarda-costas e ocupar
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posição estratégica. Nesse contexto, movimentos armados explodiram
em diversas regiões do Brasil Império. Eclodiu em Novembro de 1837
uma revolta na Bahia conhecida eomo Sabinada contra a autoridade da
Regência, O movimento tomou toda a capital, com o apoio de parte
das tropas governamentais, mas não conseguiu o apoio do interior,
devido à resistência das forças legalistas locais.

A Marinha Imperial actuou bloqueando a província baiana e
combatendo uma pequena força naval rebelde, até que em 1838 a
revolta foi sufocada.

A partir de Outubro de 1843, por meio de uma medida
legislativa", foram criadas três Estações Navais permanentes no litoral
do Brasil. A costa brasileira foi dividida em três secções: a do Sul,
Centro e Norte. A Bahia foi sede da Estação do Centro e sua área de
influência abrangia o território correspondente a Latitude de 19º5 até
o Cabo de São Roque.

Em cada uma destas estações haveria uma Divisão composta de
navios de guerra, sujeitas a um Comandante-em-Chefe. Estas divisões
tinham as atribuições de cruzar de continuo ao longo da costa do
Império, cada uma dentro de seus limites para protecção e auxílio ao
comércio e navegação nacional, proibir o contrabando de géneros de
importação e exportação e ao trafico ilícito de africanos, vigiar pela
segurança dos habitantes da costa defendendo-os das hostilidades de
corsários e piratas, e auxiliando as autoridades na sustentação da
ordem e tranquilidades públicas, dentre outras.

Com a extinção desta Estação Naval, ainda em 1846, foi criada,
pelo Decreto Legislativo n? 447 de 19 de Maio, a Capitania dos Portos
da Bahia, inicialmente instalada no segundo pavimento do edifício da
entrada do Arsenal de Marinha, com frente para a rua denominada
Portas da Ribeira, em prédio construído em 1641 e posteriormente
ocupou instalações nas proximidades do cais do Porto.

No ano de 1852, uma nova reformulação subdividiu o litoral em
quatro xecçócs. A 2ª Secção, com sede no porto da Bahia, ficou com
uma nova extensão territorial que abrangia desde "(oo.) o paralelo 19º
até a foz do Rio São Francisco (oo.)", latitude 1Oº 30'.

Com o Decreto nº 3.045, de 22 de Janeiro de 1863, as Estações
Navais passaram a denominação de Distritos Navais. A 2ª Secção
ganhou nova jurisdição, ficando seu novo território correspondente à

r. Decreto Legislativo n" 326, de 2 de Outubro de 1i-\43. Disponível em:
http://www.camara.gov.br/I ntcrnet/l n/Doc/con teudoxolecocs/í ccgislacao/lcgim p-
2Y/Legimp-2Y _27.pdf Acesso em: 23 Ago, 200Y.
- Decreto n" !.Oó l , de 3 de Novembro de I i-\52

http://www.camara.gov.br/I
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foz do Rio Itabapoana até o Rio Guajú (divisa da Paraíba com Rio
Grande do Norte).

Pelo Decreto n? 22.811, de 10 de Junho de 1933, foram criados o
Comando Naval do Mato Grosso e Distritos Navais em todo território.
Estes últimos foram divididos cm cinco: Norte, Nordeste, Leste, Centro
c Sul. A sede do Distrito Naval do Leste seria Salvador, contudo, deste
decreto, apenas o Comando Naval de Mato Grosso foi instalado, sendo
revogado o ato relacionado aos Distritos Navais.

Por ocasião da Segunda Guerra Mundial, a primeira medida
tomada pelo Brasil de carácter orgânico foi a instalação dos
Comandos Navais.K O objectivo era prover defesa mais eficaz da
fronteira marítima brasileira, "orientando e controlando as operações em
águas a ela adjacentes, não só relativas à navegação comercial, como

l)

às de guerra propriamente ditas e de assuntos correlatos" . Os
Comandos Navais foram divididos em Norte, Nordeste, Leste, Centro,
Sul e Mato Grosso. A sede do Comando Naval do Leste foi a cidade de
Salvador e abrangia os Estados da Bahia, Sergipe e Espírito Santo.

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o Decreto n? 8.181 de
19 de Novembro de 1945 estabeleceu nova divisão do território
nacional em Distritos Navais. O Comando do 2º Distrito Naval com
sede em Salvador abrangia os Estados da Bahia e Sergipe, além do
Arquipélago dos Abrolhos.

CONCLUSÃO

N avias de guerra brasileiros com o nome de Bahia.
Nesse momento da discussão, pretendemos apresentar os

navios da Marinha brasileira com o nome de Bahia que figuraram na
História Naval, em relevo, pelas suas acções. Cabe ressaltar que o
Estado da Bahia, devido a importância para a História do Brasil e sua
intrínseca maritimidadc, foi homenageado tendo o seu nome
ostentando 4 navios de guerra e dois submarinos. Até o presente, foi o
Estado que mais recebeu honras desta monta.

O primeiro, o Paquete da Bahia, uma embarcação de casco de
madeira, de propulsão a vela, aparelhada em patacho que, já em 1818,
figurava na Marinha de Guerra portuguesa.

x Decreto n" lO.35tJ. de 31 de Agosto de 1942.
'! GAMA, Arthur Oscar Saldanha da; MARTINS, Hélio Leôncio, A Marinha na Segunda
Guerra Mundial. História Naval Brasileira. Rio de Janeiro: Serviço de Documentação da
Marinha. 1985. v.5. 1.2. cap.2, p. 275.
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Outro navio foi o ex-bergantim mercante Coronel Allen, por se
ligeiro e aberto, próprio para combater ou dar caça, foi incorporado à
Esquadra brasileira, e classificado como brigue, com o nome de Bahia.

A 13 de março de 1823 aportou no Rio de Janeiro, sob o
comando do capitão-de-Iongo-curso Bartholomeu Hayden,
procedente de Valparaiso, Chile, onde foi adquirido.

Nele veio Lord Cochrane, acompanhado dos seguintes oficiais
da Marinha inglesa: Thomas Sakille Crosbie, John Paschoe Grenfell,
James Sherperd e Estevam Charles Clewley.

Após sua incorporação e depois de ser aparelhado e receber
munições de guerra e marinhagem, partiu com destino ao morro de
São Paulo, na Bahia, aonde chegou a 14 de Junho, reunindo-se à
Esquadra de Cochrane que lá se achava fundeada, a fim de efectuar o
bloqueio de Salvador.

O terceiro Bahia era um Monitor. Navio de estrutura de ferro,
construído nos estaleiros de Laird, de Birkenhead, em Liverpool, na
Inglaterra. Não há fontes precisas para esta afirmação, mas, segundo
Boiteux, havia sido encomendado pelo Governo do Paraguai; mas
que, em consequência da Guerra da Tríplice Aliança, não podendo
satisfazer seus compromissos externos, perdeu o navio, que foi
adquirido pelo Governo Imperial. Caiu no mar em 1865 (11 de Junho)
e trazia o nome mitológico de Minerva, a deusa da sabedoria e das
artes, também cognominada Palas, filha de Júpiter, de cuja cabeça,
aberta a machado, par Vulcano, saiu ela armada.

Apartou à Baía de Guanabara no dia 12 de Janeiro de 1866. Por
Aviso de 17 do mesmo mês, foi-lhe mandado passar mostra de
armamento como corveta-couraçada, o que teve lugar no dia 22. Por
Aviso de 24, foi nomeado seu comandante o Capitão-de-Fragata
Joaquim Rodrigues da Costa. A circular nº 11, de 26 do referido mês,
fez constar a sua incorporação à Esquadra com o nome de Bahia,
recebendo o distintivo nº 9.

Ao proclamar-se a República em 1889, estava na Flotilha de
Mato Grosso. Em 1892 encontrava-se em Santa Catarina, e em Maio
fez parte da Divisão mandada a Mato Grosso abafar um levante. Em
1893, quando da revolta da Armada, recebeu ordem para estacionar
em Montevidéu, quando se dirigia para Assunção.

Inserido no Programa Naval do Almirante Alexandrino Faria de
Alencar, foram mandado construir dois cruzadores, um deles
recebendo o nome de Bahia. Era Cruzador-ligeiro (idêntico ao
Cruzador Rio Grande Do Sul), construído nos Estaleiros Armstrong,
New-Castle-on-Tyne, Inglaterra, sendo lançado ao mar em 20 de
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Janeiro de 1909, chegando ao Brasil no dia 06 de Maio de 1910
(Recife). Foi incorporado a Esquadra pelo Aviso n? 2.343, do Chefe
do Estado Maior da Armada, em 21 de Maio de 1910. Posteriormente,
recebeu o indicativo visual B1.

Muitas foram as missões desempenhadas pelo Cruzador BAHIA
que, em 30 de Janeiro de 1918, pelo Aviso Ministerial n? 501, passou a
incorporar a Divisão Naval de Operações de Guerra (DNOG),
chegando a Gibraltar em 10 de Agosto de 1918; foi o capitânea da
comissão até o término das operações (Primeira Guerra Mundial).

Durante a Segunda Guerra Mundial, integrado à Força Naval do
Nordeste, prestou serviços relevantes ao participar de diversos
comboios (67) e escoltas, além de patrulhamentos vários (15),
navegando 101.971 milhas em 357,5 dias de mar; realizou 106 cruzeiros
e protegeu mais de 700 navios mercantes desde 1942, quando iniciou
suas operações de guerra.

"Justamente 1/0 desempenho de sua última missão, quando era parte de
uma ponte de apoio a uma linha de aviões militares que, procedentes da
Europa com destino aos Estados Unidos, atravessavam o Atlântico da
Àfricapara o nosso Nordeste, conduzindo tropas que haviam combatido

em terras européias, foi que o BAHIA afundou, em conseqüência de uma
explosão acidental". lO

Morreram 336 tripulantes, sendo 17 oficiais e 4 marinheiros
americanos.

O seu último comandante, Capitão-de-Fragata GARCIA D'A VILA
PIRES DE CARVALHO E ALBUQUERQUE, no cumprimento do
código dc honra da Marinha, morreu com o navio.

O primeiro submarino a ser denominado Bahia foi um submarino de
esquadra, construído no Arsenal de Portsmouth, New Hampshire, para a
Marinha norte- americana, com o nome de Plaice, n º 390, pertencente ao
tipo Balao, tendo sido lançado ao mar em 15 dc Novembro de 1943. Sua
quilha fora batida em 14 de Julho do mesmo ano.

III MAIA, Prado, "DNOG - uma página esquecida da história da Marinha brasileira", p.
39 -40. Sobre o naufrágio do Cruzador Bahia, ver também CÂNDIDO, Roberto
Gomcs (eMG RRm) O Naufrágio do Cruzador BAHIA c a hipótese de seu
torpcdcamento. Revista Marítima Brasileira nOs 10/12 - Out/Dcz 1993, SDM, pp 73 a
90; DIAS, Lucio Torres (CoA-Refº) O Trágico fim do BAHIA: Alguns aspectos
pouco divulgados. Revista Marítima Brasileira, n s4/6 - Abr/Jun 1998, SDM, pp. 65 a
~2: SALDANHA DA GAMA, Arthur Oscar (VA) O Mistério do Cruzador BAHIA.
Revista NAVIGATOR , SDM, Dez/lun/1978 Plp. 67 a 79 e HISTÓRIA NAVAL
BRASILEIRA, Quinto Volume, Tomo II, pp. 407 a 413.
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Adquirido pela Marinha do Brasil em 7 de Setembro de 1963, a
ela foi incorporado nessa data, em cumprimento do Aviso n º 1.643 do
Ministro da Marinha, de 12 de Agosto de 1963, recebendo o indicativo
visual S 12.

Foi-lhe dada baixa do serviço no ano de 1973, após ter
navegado, na Marinha do Brasil, 140.503 milhas, em 836 dias de mar,
completando 2.863 horas de imersão e lançado 32 torpedos. I I

O segundo submarino com o nome de Bahia foi um submarino de
esquadra, S 12, transferido da Marinha norte-americana, onde tinha o
nome de USS Sea Leopard, SS 483, da classe Tench, adaptado como
Guppy, Foi comissionado, naquela Marinha, em 2 de Março de 1945, e
na Marinha brasileira em 27 de Março de 1973 em Key West, Flórida.11

Em sua vida activa na Marinha Brasileira navegou 9.60 I horas e
ILJminutos em imersão, 838 dias de mar e 104.167 milhas percorridas.

Pela Portaria do Ministro da Marinha n º 0443 de 08 de Julho de
ILJLJ3foi determinada sua baixa de serviço activo. I.,

A importância histórica da relação do Estado da Bahia com o
mar é expressa pelos inúmeros navios que carregaram seu nome.
Como já foi dito, o único estado a emprestar seu nome para seis
embarcações desde o processo de independência do Brasil.
Pretendemos com esta pequena discussão, evidenciar o importante
papel político, económico c social que a maritimidade da Bahia,
inserida no Império Colonial português e, consequentemente, na
formação do Estado brasileiro. Enquanto segundo objectivo, e
entendemos ser o mais importante, esperamos estar contribuindo para
o desenvolvimento de novas questões com novos olhares para o objecto
ora tratado nesta comunicação.

[[ Baixa: Aviso n ()070 de 19/0 I/1973, BoI. Adm. 04173 p.lS9.
1: Incorporacao - Aviso Ministerial. 0237 de 16 de março de 1973 (1301. 12/73/51\6).
1 '1301 Adl11. N () 7/93 p. 71\
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o PODER DO ESTADO NO MAR E
O DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

Joaquim Aguiar

o título que foi escolhido para esta secção do Xl Simpósio de
História Marítima contém algumas interrogações centrais para a
identificação do que é a natureza da crise que Portugal, a Europa e o
mundo estão a enfrentar nesta primeira década do século XXI. Parece
um título inócuo e, apesar disso ou até por isso mesmo, obriga a
reflectir sobre o que acontece no fim de uma época, que se conhece, e
o que será a sua transição para uma nova época, que não se conhece
mas que será construída em cima dos destroços da época que termina.

Na aparência literal, é um título banal, onde os seus termos são
bem conhecidos. O poder do Estado manifesta-se em muitas
dimensões e uma delas será o mar, entendido como espaço de
circulação, como localização de recursos e como valor estratégico a
defender e a explorar. Esse poder do Estado também será dependente
da qualidade do modelo de desenvolvimento que, para as sociedades
que não estão na vanguarda da modernização, deverá configurar-se
corno uma adaptação imitativa para concretizar uma estratégia de
convergência com as sociedades mais evoluídas.

É na banalidade destes conceitos e destas relações que está o seu
interesse como indicador de um processo de crise, quando as suas
interpretações correntes deixam de se aplicar aos acontecimentos e
deixam de poder antecipar a sua evolução ou os seus efeitos futuros.
Um processo de mudança gera a alteração das relações que antes
estavam estabelecidas e mesmo os conceitos mais comuns são
distorcidos e deformados porque se enquadram num novo padrão
onde passam a ter outros sentidos e outras consequências. Os conceitos
e as relações podem ter as mesmas designações e integrar-se nos
mesmos sistemas de conexões e, no entanto, as resultantes dessas
relações e os sentidos desses termos serão diferentes porque mudou o
padrão de referência. As narrativas em que entram esses contextos e as
estratégias em que entram essas relações não são independentes do seu
contexto histórico - e todos os processos de mudança são, com ou sem
consciência dos seus agentes, alterações de contexto.
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Mudança de contexto e variação de conceitos

O poder do Estado, que tradicionalmente era o equivalente ao
exercício da soberania num território delimitado por fronteiras e com
normas de formação da legitimidade interna do poder que, por sua vez,
era uma condição de respeito pela regra da não ingerência nos
assuntos internos por parte de potências externas, foi transformado
depois da abertura dos mercados e da perda da independência (e da
responsabilidade) camhial dois faetores que implicam a'
interiorização do exterior, no sentido em que são decisões e relações
externas que passam a fazer parte integrada de uma ordem interna que
jú nào está controlada pelo poder nacional. Nas novas condições, o
poder do Estado fica dependente da sua capacidade para regular os
equilíbrios fundamentais na política, na economia e na soeiedade dc
modo a que a trajectória da sociedade que dirige se mantenha dentro
do intervalo do campo de possihilidades. Onde antes era possível
artificializar o campo interno para lhe criar as condições de
possibilidade, agora estas são determinadas no exterior e o poder do
Estado tem de ser exercido dentro desses valores de referência - que
também mudam em dinâmicas que são exteriores ao espaço de
controlo do Estado nacional.

Ainda há uma componente militar na forrnação e no exercício do
poder do Estado, mas o exemplo dos Estados Unidos confirma que a
superioridade militar na escala mundial já não assegura a realização
dos objectivos do poder nacional e não pode opor-se ü penetração do
mercado nacional por capitais externos, correspondendo a uma
ocupação de centros vitais sem que tenha havido possibilidade de
utilização dos meios militares disponíveis para evitar esse novo tipo de
ocupação. Gradualmente, a despesa militar, quc era um dos
investimentos com melhor remuneração no contexto histórico da
expansão e da conquista, evoluiu para o contexto actual em que a
despesa militar não tem como contrapartida a possibilidade de
utilização desses investimentos em actividades quc possam gerar valor
acrescentado - justamente porque a expansão e a conquista são
concretizadas com meios financeiros (internacionais) e não com meios
militares (nacionais). A eficácia da dissuasão militar, a última linha de
racionalização para a o investimento militar onde não haja projectos de
expansão, é muito menor quando não pode impedir a captura de
empresas e mercados c quando os principais geradores de
desequilíbrios estão em funcionamento no interior das sociedades,
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sendo o poder militar irrelevante para controlar estas fontes de
vulnerabilidade do poder nacional.

o poder do Estado perdeu nitidez (já não é o exercício da
soberania nacional, com capacidade de protecção interna e
beneficiando do princípio da não ingerência no quadro da ordem
internacional estabelecida) e linearidade (as relações de poder não são
directas, passam por redes de amplificação ou de redução que
dificultam o cálculo dos investimentos, das estratégias e das alianças).
O poder do Estado é agora uma resultante de uma articulação
complexa de sistemas onde nem todos são influenciáveis pelo exercício
do poder do Estado - o que implica que o poder do Estado seja agora
uma variável dependente, o que seria inaceitável na teoria tradicional
do poder do Estado c da soberania.

O mar não deixou de ser o que era, continua a estar onde sempre
esteve. Apesar disso, também a sua função genérica se alterou. O mar
foi o vector central da primeira globalização, que se inicia na passagem
do século XV para o século XVI, não só no processo dos
descobrimentos, da expansão e da conquista, mas sobretudo na
transferência de ouro e prata das Américas (onde eram extraídos a um
custo irrelevante) para os mercados da China e da Índia (onde
destruíram os seus equilíbrios internos e dos dispositivos de regulação
de um modo mais devastador do que poderia ter sido conseguido com
uma invasão militar - que, em qualquer caso, os poderes ocidentais
não estariam em condições de organizar com potência suficiente para
destruir. simultaneamente, a hegemonia político-militar da China e as
vantagens competitivas da produção indiana). Na glohalização actual, o
mar já não tem a função de transferir os fluxos de valores monetários e
de produtos (em que não há uma troca de produtos por produtos, mas
uma troca de produtos por valores financeiros). Agora, são as
correntes de informação que transportam os valores financeiros
correspondentes aos excedentes comerciais da China, da Índia e dos
fundos soberanos dos países produtores de matérias-primas, que se
deslocam para as economias desenvolvidas na forma de créditos e de
aplicações de capitais e que, por estas transferências, continuam a
alimentar o poder de importação dessas economias desenvolvidas e
permitem que as moedas desses países produtores continuem
subavaliadas, protegendo a sua capacidade competitiva e perpetuando
os seus excedentes comerciais, ao mesmo tempo que financiam a
penetração dos mercados desenvolvidos por interesses exteriores.
Contudo, se o processo de transferências é diferente, o processo de

)07



JUJ(}CHl A( 'LIAR

perturbação que estes movimentos de capitais e de produtos têm nas
economias desenvolvidas ocidentais são semelhantes, e talvez mesmo
equivalentes, ao que o ouro e a prata das Américas, transportadas
pelos europeus, tiveram nas perturbaçóes e nos desequilíbrios das
sociedades chinesa e indiana nos séculos XVII e XVIII.

Se os conceitos de poder do Estado e de mar alteram o seu
conteúdo tradicional com a mudança do contexto, também o conceito
de modelo de desenvolvimento, que é mais sensível ao contexto
competitivo e tecnológico ou às dotações de recursos, se altera quando
há uma crise de mudança acentuada. O modo convencional de
produção de modelos de desenvolvimento, que consistia em procurar a
convergência com as economias mais desenvolvidas em cada época,
fosse pela via da imitaçâo ou pela via da complementaridade, deixa de
ter resultados satisfatórios quando o processo de mudança faz
desaparecer os referenciais comparativos porque eles estão a ser
substituídos pelos novos padrões de competitividade e de
cspccializaçào que estão a ser revelados pelas economias emergentes
que configuram de modo inovador as relações económicas.

É natural que os modelos de desenvolvimento sejam interferidos
e influenciados pelo processo de mudança que, fazendo variar os
contextos, também alteram as condições de validade que são a base das
estratégias e das políticas de promoção do desenvolvimento. Contudo,
este tipo de crise de mudança de contextos não tem o mesmo grau de
intensidade em todas as regiões. Será maior a perturbação e o
desequilíbrio nas rcgiócx onde as expectativas formadas no passado
extáo mais distantes das condições de modernização determinadas
pelas possibilidades do futuro. Uma das razões da maior vitalidade das
economias emergentes está no facto de as suas expectativas formadas
no passado nâo constituírem um peso de aícctaçào de recursos ou um
factor de resistência quando se trata de estabelecer as políticas de
modernização orientadas para o futuro. Também neste aspecto dos
modelos de desenvolvimento, o que se encontra neste período de crise
de mudança é comparável, e simétrico, com o que se passou quando os
poderes europeus emergentes se confrontaram com os poderes
estabelecidos da China e da Índia. Nessa época, foram a China e a
Índia que ficaram presos no seu passado de potências dominantes e
nem chegaram a identificar o que eram os factores que provocavam a
derrocada da sua tradicional superioridade.

Considerar o tema "O poder do Estado no mar e o
desenvolvimento económico" implica, portanto, identificar o que o
processo de mudança em curso no presente esta a alterar no contexto
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e, por essa via, está a alterar nesses conceitos correntes que são o
poder do Estado, o mar e o desenvolvimento económico.

A configuração do poder no espaço

A formação e o exercício do poder do Estado dependem do seu
espaço de relevância, da extensão da área em que a sua influência se
faz sentir e é reconhecida.

a nova articulação dos espaços
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o Estado nacional é o caso tradicional, aquele que estabelece o
arquétipo de memória para o conceito de poder do Estado - e que
continua a condicionar o que se vê para o futuro, embora já só tenha
uma relação difusa ou fraca com o que constitui o padrão de memória.
O poder do Estado exercido no espaço nacional, delimitado por
fronteiras, era um poder que controlava a mobilidade dos factores
(com barreiras alfandegárias, com necessidade de autorizações
administrativas para a mobilidade de capitais e de pessoas) e que
controlava o efeito do tempo porque a periodização das medidas de
política permitia controlar a sua execução e maturação obedecendo às
instruções do poder político, económico, social e religioso. O exercício
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das funções de regulação e de correcção dos desequilíbrios era
facilitado por este encerramento dentro de fronteiras, o que permitia
ao poder político artificializar as relações dentro deste espaço nacional
de modo a que elas fossem harmonizadas, de modo a que elas
estivessem contidas dentro do intervalo de possihilidades. Mas ainda
que houvesse perda de controlo e desequilíhrios, a existência de uma
moeda nacional e as exigências dos credores externos operavam como
correctores em última instância. O intervalo de possihilidades,
dominado pelo poder da soherania nacional, estava halizado pelos
dispositivos de correcção, que os avaliadores externos accionavam de
modo a forçar o poder soherano nacional a retomar a trajectória da
redução dos desequilíbrios.

O Estado nacional era, porém, um espaço demasiado limitado
para permitir estratégias de crescimento económico rápido e, por outro
lado, a integração de pequenos espaços numa grande área de
comunidade de mercados e de dispositivos de regulação oferecia a
oportunidade de realizar, pela via do entendimento, o que antes só
podia ser ohtido pela via da conquista e da expansão. A evolução para
os hlocos regionais é, portanto, uma linha de orientação inerente ao
sistema de Estados nacionais quando a configuração de espaços vitais
por via da agressão militar se revela pouco eficiente ou nem sequer é
possível quando desaparece a vontade de combater. Os blocos
regionais são um antídoto à guerra e, pela via das alianças, da
formação de um quadro normativo comum e da liberdade de
circulação de pessoas, produtos, capitais e serviços, estabelecem
espaços de maior dimensão sem se ter de incorrer nos custos e na
destruição dos conflitos militares.

Todavia, os hlocos regionais ainda são espaços delimitados,
emhora sem uma fronteira formal que seja base de soherania e de
legitimidade política (estatutos que continuam reservados aos Estados
nacionais, mesmo que já sem a eficácia que tiveram no passado). A
ambição dos espaços glohais (forma superior da integração,
correspondendo ao arquétipo do império mundial) é a resposta natural
dos que têm recursos para aplicar nas zonas onde tiverem a expectativa
de obterem uma melhor remuneração, sem estarem sujeitos às
incertezas das decisões políticas locais e podendo deslocar-se sem
restrições quando há o risco de ficarem presos nos desequilíbrios locais
que os poderes políticos nacionais ou regionais não conseguem
resolver ou controlar.

O que se ganha em mobilidade nos espaços globais tem, porém,
como contrapartida a inexistência de quadros institucionais
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reguladores que reduzam a incerteza e corrijam os desequilíbrios que
possam ocorrer. De facto, as instituições existentes que têm um âmbito
de acção glohal (como o Fundo Monetário Internacional, o Banco
Mundial ou a Organização para a Cooperação c Desenvolvimento
Económico) ainda sâo subordinadas ao princípio da soberania dos
Estados nacionais, não têm uma identidade especificamente glohal.

Neste sentido, os espaços glohais têm factores de risco para os
quais não há seguro ou protecção adequada. E são geradores
automáticos de dcsequilíbr ios e de desigualdade, na medida em que a
mobilidade em direcção aos centros mais competitivos reforça a sua
capacidade de atracçâo, o que implica que as zonas menos atractivas
scrào cada mais subdesenvolvidas e atrasadas.

A evolução histórica que conduz dos espaços nacionais aos
rcgionais e ao glohal não foi linear, mas pode ser apresentada como
uma evolução necessária, em que o padrão anterior, na sua evolução
natural, conduz ao padrão seguinte. Mas o mundo dos espaços globais
já tem pouco de comum com o mundo dos espaços nacionais. Entre
estes dois mundos há uma mudança que invalida as comparações
directas e, em especial, que impede a transferência (mesmo com
adaptações) dos dispositivos e dos sistemas de políticas públicas de um
mundo para outro.

As novas cartografias

o modo de representar os espaços é relevante para o
estabelecimento das estratégias de movimentação, o que significa que a
mudança dos espaços de refercnciação tamhém implica uma mudança
na cartografia que representa esses espaços.
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Nos espaços do Estado nacional, a cartografia era diferenciadora
dos territórios, a que correspondia uma diferenciação de competências
do poder político dentro do modelo genérico da soberania nacional: a
mudança das cores representava o limite de uma área política. Nos
espaços de blocos regionais, que sâo macro-tcrritórios, a cartografia é
uma combinação de desenho político com desenho económico, no
sentido em que são decisões políticas que determinam como se
distribuem as especializações nesse espaço que combina diferentes
economias nacionais. Nos espaços globais, os territórios são apenas as
bases em que se localizam as actividades e os investimentos, não
respeitando as diferenciações nacionais., na medida em que as
diícrcnciaçócs relevantes são as que resultando da competitividade e
da funcional idade das complementaridades ou redes de
subcontratação. O método cartográfico relevante é idêntico ao que
produz os mapas atmosféricos dos boletins meteorológicos, com zonas
de altas e baixas pressões que determinam os movimentos de capitais,
de recursos e de produtos.

A mudança nos factores de hegemonia

o que se encontra ao nível da configuração dos espaços e das
suas representações pela cartografia não será mais do que a
manifestação superficial de uma realidade estratégica mais profunda
que se refere à formação do poder e, em especial, ao que determina a
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condição de hegemonia ou de poder superior numa específica ordem
mundial.

Quando o factor de hegemonia (ou de independência) era a
combinação do território, da população e dos recursos humanos e
naturais, o tipo de poder que lhe correspondia era o poder militar, no
duplo sentido de ser necessário para a função de defesa contra
interesses externos e de sustentar as estratégias de conquista e de
expansão q uc tinham como objectivo alargar o território, incorporar
populações e capturar recursos, Ao longo de milénios, este era o poder
essencial e a sua forma era a estrutura imperial.

FACTOR DE
HEGEMONIA

TIPO DE PODER

TERRITORIO, POPULAÇAO E
RECURSOS
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Com a dinâmica da expansão europeia, muda o factor de
hegemonia, na medida em que é da essência da expansão, para que
possa ter uma tradução económica, defender o princípio geral da
circulação, sem o que as redes comerciais não poderiam consolidar-se.
O tipo de poder associado a este factor de hegemonia passa a ser o
estabelecimento (ou a imposição) de uma ordem mundial que
promove e protege a livre circulação de produtos - uma norma que os
sucessivos impérios marítimos associaram ao seu domínio. Mas esta
evolução ainda permitia a coexistência com os Estados nacionais e os
espaços territoriais, de base nacional ou regional.

Os desenvolvimentos mais recentes amplificam o princípio da
circulação, passando para o nível superior da mobilidade, e acentuam a
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mutação dos espaços, na medida cm que a constituição de centros
competitivos implica a fragmentação dos espaços tradicionais,
nacionais ou regionais, para acentuar as diferenciações ou
desigualdades na capacidade de atracção de capitais c de ritmos de
desenvolvimento mesmo em áreas e populações que são vizinhas.

As condições de condução política S[lO mais difíceis e mais
complexas na fase actual do último processo de globalização. O poder
político continua a ter uma base nacional e uma responsabilidade para
com toda a população e para com todo o território. Porém, a
globalização pela mobilidade fragmenta os territórios, diferencia as
populações e acentua as desigualdades entre os sectores e entre
segmentos da população activa. A liberdade de movimentos e de
decisão dos gestores das empresas multinacionais é muito superior à
autoridade dos agentes dos poderes políticos nacionais e, muitas vezes,
estes ficam reféns daqueles. Isto é, o factor de hegemonia mobilidade
gera um tipo de poder que é mais empresarial do que político e isso
agrava a dificuldade da regulação de processos que já são muito mais
dinâmicas de fluxos do que organização de territórios.

Os dispositivos de regulação

Não é surpreendente que uma ordem mundial estruturada em
termos de mobilidade e de desigualdades competitivas seja muito mais
instável do que as tradicionais ordens mundiais que articulavam
espaços nacionais regulados internamente pelos respectivos poderes
políticos. Estas tradicionais ordens mundiais tinham uma elevada
propensão para os conflitos militares mas, apesar da intensidade desses
episódios, os graus de instabilidade e de rapidez de propagação dos
efeitos dos desequilíbrios eram menores do que no contexto actual
porque as fronteiras funcionavam como comportas ou como filtros
redutores da intensidade dos conflitos e dos desequilíbrios. Mas se o
risco de instabilidade é agora maior, também será mais importante
instalar dispositivos de regulação que sejam eficazes na indicação
antecipada dos desequilíbrios e, depois de estes aparecerem, possam
estabelecer as condições para a sua correcção.
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Os dispositivos de regulação estratégica, que têm por finalidade
assegurarem que a trajectória da sociedade não se desvia e não se
afasta do campo de possibilidades, operam através da consideração
conjunta de três esferas - a política, a economia e a sociedade -
reconhecendo que os campos de acção e de movimentação de cada
esfera dependem do que acontece nas outras e não apenas do que é
decidido em cada uma delas. É esta articulação das três esferas que
determina o que será o campo de possibilidades. Mas na medida em
que não há espaços isolados, será ainda necessário considerar a
envolvente exterior, com a qual se estabelecem relações de
cooperação, de competição ou de hostilidade que condicionam o que
podem ser os resultados das decisões internas.

Na condução de uma estratégia de modernização, não será
suficiente que o poder político tenha formulado um modelo de
desenvolvimento ou que tenha elaborado um plano económico que
explicite as fases que deverão conduzir a um objectivo escolhido. É
preciso também assegurar que a economia tenha as condições para que
haja viabilidade competitiva de empresas e de sectores e que a
sociedade manifeste comportamentos e valores compatíveis com a
modernização. Esta descrição do conteúdo de um sistema de regulação
torna evidente que ele é, estruturalmente, tautológico: se todos os
factores que operam no sistema a regular convergirem para o mesmo
objectivo, este será realizado. Mas é justamente essa relação
tautológica que permite definir o referencial de medida para
identificar os desvios ao que deveria ser a evolução que permitiria
atingir o objectivo escolhido.
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Infelizmente, o desenvolvimento das ciências sociais não tem
sido no sentido da interpretação das inter-relações entre estas três
esferas, mas antes no sentido de explorar as especializações em cada
esfera - mas admitindo que os pressupostos genéricos que definiam a
evolução das outras seriam verificados e assegurando a
compatibilidade com o que se previa para a esfera que se estudava com
maior especialização. A crise actual é a melhor ilustração do erro a que
conduz esta perspectiva analítica. O que foi sendo previsto ao longo
das fases de agudização da crise assegurava que cada esfera continuava
a evoluir dentro do seu campo de possibilidades e, no entanto, a
resultante integrada desses três campos de possibilidade apresenta-se
como uma impossibilidade sistémica - e é cada uma das esferas que
está agora a evoluir fora do seu campo de possibilidades. Este
desenvolvimento perverso das ciências sociais é um efeito indirecto do
fim das ideologias a que se quis mesmo fazer corresponder o fim da
História como fim da conflitualidade sobre os campos de possibilidade
que permitem construir o futuro. Abandonadas as ideologias e
esquecidas as razões da conflitualidade e do antagonismo, deixou de
haver a preocupação com a construção das grandes narrativas que, pela
sua natureza, exigiam a consideração da articulação das três esferas - a
política, a economia e a sociedade. O que ficou foi uma visão do
mundo com uma hegemonia unipolar e sem justificação para o
antagonismo, podendo explorar-se a potencialidade de cada esfera até
ao seu limite, pressupondo-se que a evolução das outras esferas criaria
as condições para cobrir os riscos assumidos na exploração das
potencialidades de cada esfera.

Neste tipo de contexto, onde o desenvolvimento das ciências
sociais não favorece a avaliação dos riscos integrados que resultam da
articulação das três esferas, a análise das possibilidades tem de ser feita
de modo empírico, procurando revelar as consequências das
articulações concretas das três esferas sem ficar condicionado pelos
argumentos que se centram na análise de potencialidades de cada uma.
É pela via destas comparações contrastadas que se pode mostrar o que
as ciências sociais actuais não revelam, antes ocultam.

Por exemplo, é concebível (e verificável em concreto) uma
configuração do tipo da que é representada na figura seguinte.
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Se a condução política for subordinada à satisfação das pressões
dos grupos de interesses, se a evolução da economia for caracterizada
pelo refúgio nos sectores protegidos dos bens não transaccionáveis e
dos apoios de Estado, se a sociedade manifestar uma preferência por
rendas distributivas obtidas por protecção política (e revelar essa
preferência nas suas escolhas eleitorais), a estratégia política fica
confirmada pela satisfação dos seus apoiantes, nas redes de interesses e
no eleitorado. A articulação entre as três esferas é consistente e a sua
evolução confirma os objectivos de todos os agentes relevantes.
Existem consequências, mas que podem ser encobertas pela
racionalização dos interesses: a comparação com a evolução externa
implica a perda de atractividade e acentua-se o isolamento da
economia, a regressão em relação à potencialidade da modernização, e
acumulam-se os défices, que são inevitáveis para que a racionalização
dos interesses possa continuar a encobrir aquilo que já é uma
trajectória por um campo de impossibilidade. A resultante última
decorre da combinação da crise de investimento, da crise de
crescimento e da crise de encargos financeiros - uma circularidade que
se amplifica porque a necessidade de desviar recursos para pagar os
encargos financeiros (mesmo não considerando a amortização da
dívida acumulada) não favorece o investimento e a crise de
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crescimento não promove a atractividade de capitais externos nem gera
recursos para diminuir os défices que aumentam o endividamento.

Não era visível esta inevitabilidade? Uma possibilidade social
pode ser visível e, apesar disso, pode ser encoberta se quem tem a
responsabilidade de orientar a sociedade ou de avaliar as
possibilidades estiver mais interessado em prolongar o curto prazo do
que em construir o futuro. Mas este encobrimento também pode ser
facilitado se houver uma ilusão de óptica que distorce a realidade
histórica.

A ilusão produzida numa dobra do tempo

A construção do futuro é mais influenciada pela experiência do
passado do que pela avaliação rigorosa das potencialidades do futuro.
E as sociedades ocidentais foram traídas por uma visão inadequada do
seu passado, com a qual construíram uma imagem do futuro que não
estava dentro do seu campo efectivo de possibilidades.

Taxas d~ crescimento seculare»: a dobra do tempo

TAXAS DE CRESCIMDiT
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Há vários modos de descrever esta ilusão do Ocidente, mas a
mais elementar será considerar a evolução no tempo da taxa de
crescimento anual real do produto em diversas economias. Este
indicador tem a vantagem de identificar a vitalidade de cada economia
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sem ter de ponderar o poder dessa economia em termos de volume de
produção (que depende do volume da população, do tipo de recursos
de que dispõe e até da sua localização no centro ou na periferia dos
sistemas de relações económicas). A taxa de crescimento anual real do
produto permite comparar cada economia consigo própria (como
evolui anualmente), mas também permite comparar as economias
entre si (em função dos seus graus de vitalidade, das suas dinâmicas).

Quando se observa este indicador em prazos muito longos
encontra-se uma evolução anómala nas economias desenvolvidas, em
especial na Europa e no Japão.

A evolução secular das economias tem um grau de vitalidade
reduzido, que não atinge a taxa real de 2% ao ano. A partir de 1950,
porém, as economias europeias e a japonesa atingem taxas de
crescimento real anual que chegam ao pico de 6% (curiosamente, em
Portugal e em Espanha), resultando da combinação de uma
recuperação do atraso de algumas dessas economias com o que foram
as oportunidades abertas pela reconstrução económica após uma
guerra mundial. Esta evolução destas economias teve um efeito
profundo nas concepções políticas e nas expectativas sociais, tendo em
conta que este período, marcado pelo sucesso dos vencedores na
guerra mundial, era uma fase de refundação política e uma
oportunidade para a implantação de um novo sistema de políticas
sociais que podia ser financiado com suporte no crescimento rápido
das economias.

as tendências de longo prazo no crescimento anual do PIB
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A partir de 1973, com a primeira crise do petróleo, esta
perspectiva optimista da evolução não se confirma e estas economias
do crescimento rápido aproximam-se do seu patamar histórico. No
entanto, esta informação não foi incorporada nos discursos políticos
nem foi assimilada nas expectativas sociais, que mantiveram o
referencial de orientação que vinha dos trinta gloriosos anos do
crescimento do pós-guerra.

Esta informação, vital para se interpretar o que irá ser a longa
crise nas sociedades europeias e japonesa, deve ser complementada
com o que se passa no período seguinte, que vem até ao presente.

Nesta perspectiva mais completa, sobressai o dinamismo das
economias asiáticas - primeiro o Japão, que teve taxas de crescimento
real anual superiores às europeias no pós-guerra, agora da China e da
Índia (e até da Rússia, mas aqui como efeito de recuperação de uma
queda muito acentuada), que ultrapassam tudo o que era conhecido
em termos de vitalidade económica. Nas economias ocidentais, no
período 1998-2007, só os Estados Unidos e a Alemanha revelam
alguma vitalidade, na zona dos 3% reais ao ano.

os eleitos da crise mundial de 2007-2008

1') - TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DO Pt B
--------------------------------------

\0

5 -

o ---lQ,;;;A'------

7000

t; -

·10

-POHlULAl

-I:.~PANHA

-~KANÇI\

-ALEMANHA

-GRA'ORETAttHA

-RUSSlA

- ~~I AI)()~ lJNIl}{J"

-IAPAO

-INDlA

IMF. World EcOllomlC 0utI00k. oaooer 2009

')20



() I'()J)ER DO LSTA[)O /'1'0 MAR E O LJESLNV()L Vll'v1LNT() LCON(}MICO

o contexto em que os sistemas políticos europeus formaram os
seus modelos de políticos públicas e em que as sociedades europeias
formularam as suas expectativas sobre o futuro, mudando os seus
estilos de vida em função do que lhes era oferecido pelos dispositivos
das políticas públicas, revelou-se uma ilusão de óptica e não é provável
que a evolução futura venha a tornar real o que foi apenas uma
fantasia temporária. E isso ficou ainda mais nítido com a evidência da
crise que se inicia em 2007, da qual decorreu um perfil de reacção que
se pode observar na figura seguinte (com os valores reais até 2009 e as
prcvisóes do Fundo Monetário Internacional até 2013).

Perante o choque da crise, o contraste da reacção das economias
ocidentais maduras (incluindo a Rússia) e as economias asiáticas
emergentes da China e da Índia confirma que há um diferencial de
vitalidade que é crítico para a formulação de estratégias e para a
avaliação das possibilidades futuras. Não é uma diferenciação de tipo
ideológico que pode explicar estes contrastes de reacção a um choque
de crise. É mais produtivo, para interpretar o modo de adaptação a um
deito de perturbação forte, fazer a comparação de diferentes modelos
de sociedade, diferentes modos de articular as três esferas da política,
da economia e da sociedade. Não se pode garantir que o modelo de
sociedade asiático tenha uma capacidade ilimitada de ajustamento à
instabilidade das linhas de evolução das economias e, em especial, não
se pode garantir que o crescimento conjunto das economias asiáticas,
interligadas pela complementaridade dos seus mercados regionais,
possa compensar um colapso de longo prazo das economias ocidentais,
assim como não se pode garantir que as economias asiáticas, com a
China em primeiro lugar, possam manter indefinidamente as suas
moedas subvalorizadas em relação ao dólar, ao euro e ao yen. Apesar
destas indeterminações, seria imprudente deixar sem reflexão este
contraste entre modelos de sociedade e entre vitalidades das
economias.

II'IO",!! f-"RIII',_1
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o caso português não poderia ser independente do que é a
evolução do seu espaço envolvente e não terá de surpreender que a
evolução da economia portuguesa durante as últimas quatro décadas
tenha seguido uma tendência descendente continuada, uma indicação
que é reforçada pelo facto de que cada pico de expansão ter um valor
inferior ao pico anterior. Há uma fraca vitalidade, mas também há um
potencial decrescente de reacção quando surgem novas oportunidades
de crescimento - e mesmo estas são alimentadas por fundos
financeiros vindos do exterior (depois da integração europeia em ]lJH6)
ou por endividamento estimulado pela descida da taxa de juro
associada ii intcgraçâo do escudo no euro (depois de ]lJl(5).

Se esta evolução da economia portuguesa é decepcionante, o
facto de ela ser semelhante à que se encontra nas economias europeias
(União Europeia a quinze) indica que já não é provável que o espaço
económico europeu possa ser um estímulo de recuperação e de
convergência para a economia portuguesa.

Quando se observa este último gráfico deve sublinhar-se que o
atraso da economia portuguesa deveria permitir atingir-se uma taxa de
crescimento anual superior à que se encontrava na média das
economias europeias mais evoluídas - e foi isso o que aconteceu no
início do período considerado. Em geral, a convergência por imitação é
mais fácil do que o crescimento por inovação. mas os períodos
posteriores em que houve convergência (isto é. em que il economia
portuguesa cresceu mais do que a média das economias europeias) não
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foram sustentados. o que significa que houve convergência quantitativa
mas nào houve convergência qualitativa e estratégica.

É uma evolução medíocre. que não foi reconhecida pelos
sucessivos responsáveis políticos que tinham a obrigação de interpretar
as razües dos seus fracassos. mas é uma história que tem alguns marcos
rele. antes que tornam natural. e até inevitável. o resultado a que se
chega no presente.

E o que se pode recordar com o auxílio do quadro seguinte.

.: \~, .. 1 s:

" .l

. ",~[

. ;..' .: :,:.

As décadas do pós-guerra. entre a década de 1940 e a década de
!(no. têm um contexto de economia nacional com extensão colonial, o
que significa que o processo de desenvolvimento da agricultura (o
sector com maior peso no emprego) e a industrialização gradual estão
oricntado-, para o mercado interno e para as redes comerciais com os
e~pal.;()s coloniai-, que iniciam os seus processos próprios de
iuduxuiulizaçáo associados ú exploração de matérias-primas. Este
contexto abria ,} oportunidade de uma estratégia de desenvolvimento
ambiciosa. centrada no Atlântico Sul, que abria uma escala nova
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justificando um modelo de desenvolvimento em que os centros
empresariais portugueses poderiam ser os núcleos de racionalização,
orientando os fluxos de investimento, de transferência de tecnologias e
de comercialização. Esta estratégia do Atlântico Sul beneficiaria de
uma ligação estreita aos mercados europeus, para obtenção de capitais,
de tecnologias e de abertura de mercados, o que justificava as
negociações, concluídas neste período, com a EFTA, deixando em
aberto a possibilidade de uma posterior integração mais sólida com o
Mercado Comum. É um período em que o modelo de desenvolvimento
utiliza a perspectiva externa como objectivo que impulsiona a
modernização interna: a finalidade seria consolidar bases empresariais
e competências que sustentassem a entrada em mercados com maior
escala do que o pequeno mercado nacional, mesmo se alargado com o
desenvolvimento dos espaços coloniais.

Esta trajectória foi interrompida em meados da década de 1970 e
já não poderia ser retomado depois dessa mudança. O domínio do
Estado sobre a economia depois das nacionalizações das principais
plataformas empresariais, a preferência por políticas distributivas em
prejuízo das políticas de acumulação de capitais e de investimentos de
modernização e a redução da escala do mercado de referência com o
retorno ao espaço interno concretizaram um corte com a tendência
anterior, o que implicou a drástica desvalorização dos investimentos
feitos no quadro desse projecto, agora abandonado.

Em meados da década de 1980, a integração na Comunidade
Económica Europeia implica uma nova fixação da escala para os
modelos de desenvolvimento económico em Portugal, que passa agora
a ser a escala europeia, tendo direito ao estímulo de uma relevante
transferência de fundos financeiros e à liberdade de circulação de
produtos, de eapitais, de pessoas e de serviços. Este passo, porém, não
corresponde à recuperação da estratégia inicial de integração na
Europa com uma estratégia consolidada no Atlântico Sul, com
instalação em Portugal de sectores industriais processadores de
matérias-primas e produtos naturais vindos do Sul. A fixação da escala
europeia implica, para a economia portuguesa da década de 1980, a
aceitação de uma posição subordinada e apoiada, até porque as suas
principais empresas estão sob dependência do Estado e não há centros
empresariais privados com relevância e com capacidade, financeira e
tecnológica, para o lançamento de novas iniciativas de modernização
da eeonomia portuguesa.

É também nesta fase de adaptação à escala europeia que se
produz uma revisão constitucional necessária para que se pudesse
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iniciar a política de privatizações que, com a venda das empresas sob
domínio do Estado, permitiria a formação de centros empresariais
privados. Era um passo necessário para que houvesse pluralismo na
esfera económica, condição essencial de competitividade e de selecção
adequada dos recursos - financeiros e de trabalho qualificado - para a
concretização de um programa de modernização na economia. Era,
porém, uma estratégia de elevado risco, na medida em que esse
programa de privatizações teria de ser financiado com recurso ao
endividamento, já que os principais centros de acumulação de capital
privados tinham deixado de existir com as nacionalizações. Tendo o
Estado estabelecido como preço das empresas a privatizar o seu valor
de mercado, seria necessário um período longo de crescimento da
economia para que a dívida contraída nas privatizações pudesse ser
absorvida pela actividade corrente destas empresas. Se - como veio a
acontecer esse crescimento económico continuado não se
concretizasse, os objectivos esperados do programa de privatizações
não seriam atingidos e iria aumentar a dependência das empresas dos
apoios do Estado e da exploração das oportunidades no mercado
interno porque não se teria ganho em competitividade e em
modernização.

A passagem da fase da integração europeia para a fase da
globalização competitiva, que também é a fase de integração no
sistema de moeda única europeia, foi falhada por Portugal nas três
esferas da economia, da sociedade e da política. A sociedade não
assumiu a crise do endividamento e a impossibilidade de
financiamento das políticas, designadamente dos seus dispositivos de
políticas sociais. A economia não ganhou competitividade e as
empresas não geram resultados que lhes permitam absorver a dívida
acumulada. A política não gera uma orientação estratégica consistente,
dividida entre a necessidade de satisfazer as dependências dos grupos
sociais e dos grupos de interesses, por um lado, e a exigência
modernizar a economia e os comportamentos sociais, por outro lado.

Esta evolução longa passou por três fases estruturantes, que se
podem resumir no esquema seguinte.
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CONDICIONAMENTO
CONSTiTUCIONAL

ECONOMIA SO(/f[JA[JE
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FRACASSO ESTRATEGICO DOS FUNDOS
COMUNITARIOS E DAS PRIVATfZAÇOES

CRiSE FINANCEIRA DO ESTADO O
MOMENTO MINSKY

A primeira fase, de 1974 a 1989, é estruturada pela política e tem
como produto central o condicionamento constitucional, o que foi uma
tentativa extrema de configurar um modelo de sociedade em
obediência a parâmetros de tipo ideológico. A verificação da
impossibilidade desse projecto conduziu à reformulação do
condicionamento constitucional de modo a ajustar o modelo de
sociedade às normas e orientações do modelo de sociedade europeu,
mas também esse projecto fracassou quando a aplicação dos fundos
comunitários e o programa de privatizações não tiveram os resultados
esperados. Desde 1994, a sociedade é a esfera estruturante, mas isso
significa que a condução da sociedade passou a ser circular, é a
sociedade que se conduz a si mesma mas, incapaz de financiar os
dispositivos que sustentam os direitos que se atribuiu, acabou por ficar
bloqueada na actual crise financeira do Estado - com o Estado
também bloqueado na impossibilidade de intensificar a extracção de
recursos da sociedade, sob a forma de impostos, quando esta está
dependente do Estado.

Os movimentos das três esferas podem ser reconstituídos de
modo a identificar o processo de formação da actual configuração,
identificando a sua instabilidade. No primeiro movimento, a esfera
política estabelece o comando da esfera económica, ao mesmo tempo
que estrutura a dependência da esfera da sociedade em relação à
esfera política, impondo uma circularidade de legitimação pela via dos
procedimentos eleitorais. O segundo movimento, porém, aparece na
perda de vitalidade da esfera da economia que, pela insuficiência do
crescimento, impede que a esfera política sustente a dependência que
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induziu na esfera social. É uma configuração instável, porque a
dependência da esfera social cresce no mesmo processo em que a
vitalidade da esfera económica diminui.

A formação de uma crise de Minsky

A instabilidade desta configuração distorcida da articulação das
três esferas resulta da sua propensão para o endividamento por
insuficiência de capital e por excesso de responsabilidades contratadas
e assumidas no pressuposto de que o crescimento futuro da receita
será superior ao crescimento da despesa. Mas também resulta de uma
instabilidade de outro tipo, que decorre da especificidade dos
mercados financeiros e que são sujeitos a crises de um tipo especial.
Quem primeiro apresentou a descrição do processo da instabilidade
dos mercados financeiros foi Hyman Minsky, o que explica que se
designem estas crises de amplificação descontrolada do endividamento
como crises de Minsky.

Um mercado financeiro terá uma trajectória estável enquanto
houver uma equivalência genérica entre receitas e despesas. Mas a
possibilidade de gerar moeda em função de resultados esperados
futuros permite induzir um crescimento financeiro de tipo
especulativo, em que as valorizações futuras dos activos cobrem a
emissão de dívida e o mercado financeiro pode ter flutuações
temporárias quando esses resultados futuros não se confirmam mas há
um efeito geral de compensações, onde o que se perde nuns casos é
coberto pelo q ue se ganha acima do previsto noutros casos. A
vitalidade de uma economia, o seu potencial de crescimento futuro, é o
que permite regular estas flutuações de modo a que elas não se
amplifiquem para além do intervalo de controlo. A parte essencial da
política monetária dos Estados, com a utilização das taxas de juro e das
paridades cambiais, incide sobre estas funções de regulação dos
mercados financeiros para evitar que as operações especulativas
ultrapassem estes limites de controlo, para que o controlo do risco seja
possível e obedeça a regras prudenciais (em especial, respeitando os
r.icios prudenciais, em que a emissão de meios financeiros cobertos por
expectativas futuras esteja garantida por capital próprio).

Todavia, os mercados financeiros não têm dispositivos seguros
de controlo da análise do risco e não podem evitar que alguns
operadores do mercado viciem os indicadores, passando a construir
resultados futuros com o financiamento de novo endividamento. Neste
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caso, a nova dívida é usada para pagar a dívida anterior que foi
contraída na expectativa de resultados futuros que não se confirmaram
- mas esse resultado insatisfatório é escondido com a emissão de nova
dívida que assim valida a anterior mas só porque se continua a
aumentar a dívida total. É o que ficou conhecido pelo método Ponzi e
que tem exemplos mais recentes na Dona Branca ou em Madoff.

Se estes procedimentos fossem restritos a operadores isolados,
seriam apenas casos de justiça. Mas os procedimentos tendem a
generalizar-se quando excessos de oferta de moeda e reduzidas taxas
de crescimento das economias promovem a formação de novos
produtos financeiros que usam essas disponibilidades de moeda para
formarem estas pirâmides de dívida, em que cada nova emissão de
dívida torna inevitável continuar o processo no período seguinte - sem
o que a pirâmide se desmorona. E mesmo os operadores que
compreendem que este processo não pode continuar indefinidamente
são obrigados a participar, sem o que estariam a obter resultados
contabilísticos inferiores aos dos seus concorrentes.

Para que este tipo de procedimentos em zonas de risco
incontrolável se generalize é necessária a convergência de diversos
factores que configurem um contexto onde desapareceram as regras
prudenciais. O mais importante desses factores é a existência de meios
monetários em excesso: isso foi gerado pelos excedentes de balança
comercial da China, da Índia e dos fundos soberanos dos países
produtores de matérias-primas, que precisavam de manter as suas
moedas subavaliadas (o que é uma vantagem competitiva) e investiam
esses excedentes nas economias evoluídas (que, por sua vez,
precisavam de criar novos produtos financeiros para reciclar estas
disponibilidades). O segundo factor esteve na gestão da política
monetária, que usou como critério essencial de estabelecimento da
taxa de juro a taxa de inflação definida pelo índice de preços ao
consumidor - que se manteve em valores baixos por efeito dos baixos
preços dos produtos vindos das economias emergentes. Houve
inflação, mas no mercado dos produtos imobiliários, gerando uma
bolha especulativa, mas essa subida de preços não aparecia no índice
dos preços ao consumidor, o que justificava a manutenção de uma taxa
de juro baixa. O terceiro factor foi a inovação financeira, que criou
novos produtos de crédito e de seguros de crédito que criaram uma
ilusão de cálculo rigoroso e de seguro contra todas as eventualidades
que, ao primeiro incidente, se revelou uma construção imaginária.

Quando se revela uma crise de mercado financeiro que está a
operar com dispositivos de Ponzi, a incerteza difunde-se em todo o
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sistema económico, porque deixou de se saber qual é o valor de
mercado dos activos e qual é o volume de responsabilidades que foram
assumidos na base de activos cujo valor passou a ser desconhecido. A
contracção do sistema económico que acontece numa crise deste tipo é
muito superior à de qualquer outra flutuação da actividade económica
e não responde aos estímulos de política fiscal e de política monetária
que são eficazes noutros tipos de crise económica.

Uma crise de Minsky é muito mais do que uma crise na esfera
económica, é também uma crise da esfera política (que não tem
instrumentos para fazer acontecer o que anuncia nos discursos
orientadores) e na esfera da sociedade (que fica mergulhada num
contexto de incerteza de onde desapareceu a imagem do futuro - e
quando uma sociedade não tem ponto de destino que a referencie
também não tem uma trajectória para a qual se mobilize).

Em abstracto, todas as crises são perturbações na trajectória de
um sistema. Em concreto, porém, as perturbações sentidas numa
sociedade podem resultar da confluência de várias crises, umas
internas e outras externas. No caso concreto de Portugal, a crise de
Minsky mundial ocorre quando já existia em Portugal uma crise
financeira do Estado, uma crise de vitalidade da economia e uma crise
de dependência da sociedade em relação ao Estado. É uma
combinação de crises inédita para Portugal e que não será resolvida
com métodos e propostas habituais - e menos ainda poderá ser
resolvida enquanto não se quiser interpretar o que está a formar o
contexto do presente.

Na perspectiva portuguesa, a crise interna implica o
reconhecimento da necessidade de descontinuidade que é imposta pela
força dos factos e que poderá ter uma regulação interna (pelo exercício
da vontade e da responsabilidade política) ou uma regulação externa
(por imposição da correcção através das condições colocadas pelos
credores externos).
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Todavia, a crise mundial torna menos provável que a regulação
externa venha a ser exercida ou venha a ter o apoio continuado para
que as reformas internas possam ser concretizadas sem dificuldades e
perturbações. De facto, a semelhança superficial das crises, interna e
externa, torna mais difícil a exposição de uma linha de condução bem
definida e, pelo contrário, promove análises comparativas que estarão
a ser feitas comparando o que não é comparável porque vem de
origens diferentes.

• CRISE PORTUGUESA • CRISE MUNDIAL
1 •
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As duas crises revelam-se no mesmo período, mas iniciam-se cm
fases diferentes, têm processos próprios diversos e, ao misturarem-se
no presente, tornam mais difícil a interpretação do que é a crise
interna.
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o mar, o modelo de desenvolvimento e o poder do Estado

A intensidade das perturbações conjunturais tem o efeito de
concentrar <is atenções no presente, desvalorizando as reflexões que
cobrem prazos longos. Em todos os períodos de incerteza e de
perplexidade, é mais fácil procurar bodes expiatórios do que fazer
actos de contrição. A verdade é que o que ocorre no presente teve
todos os anúncios necessários para que se pudesse observar estes
acontecimentos como estando integrados na ordem natural das coisas.

No intervalo de duas décadas, duas grandes crises sinalizaram o
fim de duas ilusões, a ilusão do estatismo voluntarista e a ilusão do
autocontrolo pela racionalização do cálculo.
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Crise mvndial: a última década do sécvlo XX e a primeira década do século
XXI

• ~989 - CRISE DO
COLECTIVISMO
POLITICO

• 2009 - CRISE DO
LIBERALISMO
ECONÓMICO
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diferenciação e capacidade de
inovação

• A reçulaçao económica por redes
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avaliaçao do risco

A falácia dos pressupostos de I acionaliz açao
• decis áo pela burocracia do Estado
• aecisao pelos mercados (lUtO"

regulados
conduziu a uma dinàmica automàtic a da
política, da economia e da sociedade
alimentada peta racionalidade da dívida

Em cada um destes períodos houve quem acreditasse que era
possível começar de novo, mas com os mesmos instrumentos e as
mesmas ideias do passado. Mas não é, estas mudanças alteram
contextos, conceitos e modos de organização da articulação das três
esferas.

Portugal volta a encontrar-se com a questão da sua identidade,
volta a enfrentar o dilema entre o continente e o mar, entre a terra
europeia e o oceano glohal. Porque ao procurar as suas condições de
especialização cm mercados globais, perante a evidência que, cinco
séculos depois, deixou de estar no centro do mundo para passar a estar
na periferia, não poderá ignorar que os operadores dos mercados
globais, ao observarem a singularidade portuguesa, cncontrarâo
necessariamente o mar - o mesmo valor que encontram os poderes
continentais que precisam do acesso à plataforma atlântica. Mas
também porque, confrontado com uma crise de impossibilidade, uma
crise que implica a programação da descontinuidade, tem de encontrar
resposta para a questão central da globalização: qual é o valor
acrescentado que Portugal oferece?

É da resposta a esta pergunta que depende o seu estatuto como
poder do Estado e como espaço de desenvolvimento económico.
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PORTUGAL E O «SENHORIO» DO ATLÂNTICO
NA GUERRA DOS CEM ANOS

Carlos Manuel Valentim

Introdução: uma definição de conceitos

A II de Agosto de 1415 Henrique V larga com o seu Exército de
Inglaterra, numa poderosa armada, rumo à Normandia. Entre 18 de
Agosto c 22 de Setembro, o rei inglês cerca Harflcur, à entrada do rio
Sena, um dos pontos essenciais para controlar a navegação no Canal
da Mancha. O bem armado c estruturado exército inglês acaba por a
capturar a cidade.

Três dias depois, a 25 de Setembro, Henrique V derrota cm
Agincourt o Exército francês. É uma pesada derrota para a coroa
francesa.

Em Portugal, a 25 de Julho, tal como cm Inglaterra, uma
poderosa armada parte do Tejo rumo ao Norte de África. Fará uma
paragem no Algarve, e no dia 21 de Agosto homens e material bélico
desembarcam na cidade de Ceuta, tomando-a nesse dia. O infante D.
Henrique, um dos filhos do rei Português, é um dos mais fortes
entusiastas da expedição, desembarcando na praia à frente das forças
port ugucsas.

O que é que têm em comum estas duas expedições?
Desde logo, o nome dos seus principais comandantes -

«Henrique», por sinal primos, com a mesma ascendência familiar,
Lencaster: pela via materna o príncipe português, pela via paterna, o
Rei inglês. Mas as semelhanças e coincidências nào se ficam por aí. As
expedições foram coevas, e deram-se praticamente em simultâneo.
Ambas as operações militares iniciaram-se por desembarque anfíbio, e
o espaço político que penetravam encontrava-se dividido por
rivalidades internas e lutas intestinas (a França e o reino merinida de
Marrocos). Os invasores, pelo contrário, tentavam solidificar as coroas
que governavam, por se terem apossado desse poder, não como
legítimos soberanos, mas como um dos ramos colaterais da
descendência Real. O mais interessante de notar, é que as cidades que
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conquistavam eram pontos focais que dominavam rotas marítimas e
comerciais essenciais à vida económica e social europeia.

Finalizando esta associação, entre a Casa governante em
Inglaterra e a Coroa portuguesa, no início do século XV, importa
suhlinhar que, encontrando-se as famílias Reais ligadas por laços de
sangue, tamhém estavam associadas e vinculadas por um acordo
diplomático assinado anos antes, no ano de 1386, em «Windsor», que
selava uma aliança entre os dois reinos, tendo em vista os inimigos e a
defesa de interesses comuns, especialmente no mar, numa Europa
dominada pela guerra. Uma guerra que passou a denominar-se em
meados do século XIX por «Guerra dos Cem Anos», generalizando-se
o uso deste termo aos manuais escolares.

Como podemos então definir a Guerra dos Cem Anos?
A historiografia do século XIX, tanto inglesa como a francesa,

que haptizou este conflito, fez remontar o seu início a 24 de Maio de
1337, quando Filipe VI de Valois invade o ducado da Aquitânia, na
posse de Eduardo III de Inglaterra, que lhe devia prestar homenagem.

Convém desde já assinalar: não estamos em presença de uma
guerra contínua, nem no tempo, nem no espaço. «Guerra Cem Anos»
é LIma designação confortável, para definir um conjunto de guerras
entre a Inglaterra e a França, que têm lugar entre meados dos séculos
XIV e XV, e que afectam todo o Ocidente europeu.

Apesar da sua complexidade, não será exagero afirmar que a
denominada Guerra dos Cem Anos, é a primeira grande Guerra
Europeia. É uma guerra que marca uma transição entre épocas,
sociedades, economias, estruturas sociais. Este conjunto de Guerras,
que tem a Inglaterra e a França como protagonistas, destrói o que
restava do sistema feudal, nos séculos XIV e XV. Quando o conflito
chegar ao fim, um mundo novo triunfou, entretanto, na Europa. Uma
realidade política e económica que passará a ser dominada por
construções políticas, que têm capacidade militar, controlam as suas
populações e o mercado interno, recolhem os tributos da comunidade
que os povoa, para sustentarem empresas militares e políticas de
grande envergadura. Só assim se compreende a intervenção da França,
após a vitória na Guerra dos Cem Anos, na Itália, em finais do século
XV: e só assim se pode entender o papel que irão ter em Inglaterra os
Lencaster e depois os Tudor, ou em Portugal a dinastia de Avis e o seu
projecto de expansão marítima.

Podemos dividir a Guerra dos Cem Anos em quatro grandes fases,
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A Iª vai de 1337 a 1360.

É na Flandres, condado sob domínio francês, que irá ter lugar a
primeira grande batalha da guerra, em 1340 (Sluys), que por sinal é
uma batalha naval. Repare-se que é para a Flandres que a Inglaterra
exporta em grandes quantidades lã.

O problema da sucessão ducado da Bretanha, que tem início em
1345, surgiu como mais uma oportunidade para a intervenção das
forças inglesas e franceses. Para os primeiros é a oportunidade que
esperavam para utilizar os portos locais e guarnecerem os pontos mais
importantes do ducado.

Nesta fase a Inglaterra alcança grandes vitórias, que lhe
permitem consolidar os seus domínios em França. A forma inovadora
de combater dos exércitos ingleses é a chave dos seus triunfos. Os
chefes militares ingleses escolhem em antecipação o campo onde vão
travar a batalha, utilizam nos corpos militares formações de arqueiros,
e o grosso dos seus homens combate a pé; enquanto os Exércitos
franceses combatem desordenadamente, e em vagas sucessivas de
cavalaria. As vitórias ingleses de Crecy (1346) e Poitiers (1356) - nesta
última é preso o rei francês - levam à assinatura do Tratado de
Bretigny, no qual a Coroa francesa reconhece um amplo domínio
inglês no sudeste do seu território.

Uma segunda fase da Guerra estende-se de 1360 a 1390.

A grande novidade deste período, é a exportação da guerra para
outros espaços europeus, nomeadamente a Península Ibérica. As
campanhas que se desenvolvem no espaço ibérico nestes trinta anos,
primeiro pelo problema da sucessão do trono castelhano, e em seguida
o interregno português, fazem da Península o palco principal dos
acontecimentos. Com a paz firmada além Pirenéus, as duas partes
procuravam aliados no exterior, empregando uma mão-de-obra
excedentária de combatentes, que de outro modo provocariam
problemas internamente.

Uma terceira fase desta guerra estende-se de 1396 a 1422.

As tréguas de 1396 nunca foram verdadeiramente cumpridas. A
França intervém na Escócia e no País de Gales; a Inglaterra ataca a
Normandia; no canal da Mancha sucedem-se os confrontos navais. Em
1415 um Exército inglês desembarca em território francês e inicia uma
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série de conquistas, ocupando grande parte do Norte e do Sudeste da
França. O rei inglês tem o apoio do Duque da Borgonha, que domina
uma faixa de terra entre a França e o Império; é o líder dum dos
grandes partidos que se digladiam pelo trono francês, após a loucura
do rei Carlos VI; o outro partido é o Armagnaques. Nesta época os
ingleses voltam a alcançar grandes vitórias, a mais célebre, a de
Azincourt (que teve lugar em 25 Outubro de 1415), e nela foi utilizada
a mais táctica das anteriores - o combate a pé, o papel dos arqueiros,
uma liderança firme e rigorosa no terreno. Durante este período, a
Inglaterra ocupa efectivamente vastas áreas francesas, colonizando-as
de uma forma moderna, com órgãos de governo próprios e
administradores nomeados pelo governo central, que colocam em
prática políticas de povoamento e exploração económica.

Finalmente uma última fase da Guerra, que se estende de
1422 a 1453.

A França de Carlos VII - o delfim que havia saído de Paris, por
se encontrar sob ocupação inglesa, e passado a residir em Bourges,
mais a sul - vai empreender uma política sistemática de reocupação
das zonas sob controlo inglês. Primeiro, procurando impedir a aliança
entre o duque da Borgonha e o rei inglês; e em seguida, modernizando
o aparelho militar, ao conferir-lhe melhores lideranças e uma
actualização tecnológica mais avançada, nomeadamente com a
vulgarização do uso da artilharia no campo de batalha.

Os ingleses são derrotados em Castillon, em 1453. O que resta
do seu Exército, retira para o outro lado do Canal da Mancha sem que
se firme um tratado de paz entre as duas partes. No continente, ficará
até ao século seguinte a primeira testa-de-ponte capturada na primeira
fase da guerra: Calais.

A Problemática: o Senhorio do Mar no final da Idade Média

O mar tem um peso crescente no conflito. Referimo-nos ao
Atlântico. Mas quando falamos do Atlântico, que espaço marítimo
estamo-nos a referir?

Nas palavras do Professor Jorge Borges de Macedo trata-se de
um «Atlântico próximo», com uma intensa vida própria, que estava
definido por uma hierarquização das suas diferentes áreas, quanto à
estratégia e à coordenação das influências necessárias ao seu domínio.
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o Professor Luís Adão da Fonseca atribuiu-lhe outro nome: um
«Atlântico Alargado», um Atlântico meridiano, um espaço
gcoeconórnico cruzado por rotas, ligações económicas, militares e
políticas. É neste complexo de ligações marítimas regulares entre o Sul
c o Norte da Europa, entre o Mediterrâneo e o Mar do Norte que vai
assentar o desenvolvimento económico da Europa Ocidental. Por aí
circula a lã inglesa, os vinhos bordaleses e portugueses, o azeite
português e castelhano, os tecidos flamengos, o ferro e o cobre da
Viscaia, as armas italianas e flamengas, os frutos secos, o peixe salgado
e o sal português, a madeira e o arenque do Báltico.

Enquanto Portugal nascia como Reino independente no século
XIl, a sua fachada atlântica passava de periferia marítima a centro de
importante escala dos vários navios, franceses, ingleses, italianos,
flamengos, que cruzavam o Atlântico. Os portos e a costa portuguesa
tornavam-se, pois, pontos de passagem obrigatória para quem se
dirigia ao Norte ou para quem tencionava entrar no Mediterrâneo ou
aportar ao Norte de África.

Registe-se o facto de muitas das periferias marítimas passarem a
prosperar. Os recursos que geram, permite-lhes sustentar autonomia
políticas frentes a outros espaços com intuitos hegemónicos. Nessas
condições encontra-se Portugal e Aragão frente a Castela; a Aquitânia,
a Bretanha e a Flandres frente à França. A Guerra dos Cem anos tem
aqui nestas periferias marítimas o seu nervo, e os dois antagonistas vão
utilizar todos os meios ao seu dispor para exercer um controlo efectivo
sobre estes espaços marítimos que prosperam à sombra de um intenso
comércio que liga os vários portos da Europa entre si.

As grandes transformações que se vão dar no interior deste
amplo espaço marítimo, vai afectar obrigatoriamente, como não podia
deixar de ser, Portugal. Ora, um dos acontecimentos que irá ter grande
repercussão nas costas portuguesas, e que é produto da transformação
em curso nesse espaço marítimo nos séculos XIV e XV, é
precisamente a Guerra dos Cem Anos. O conflito irá ter reflexos
estratégicos, políticos, diplomáticas e económicos, em Portugal e em
todos os reinos da Península, afectando todo o seu relacionamento.

Sublinhe-se que o conflito vai atravessar sucessivas gerações,
correspondendo em Portugal aos governos de D.Afonso IV (1325-
1357); D. Pedro I (1357-1367); D. Fernando (1367-1383); D. João I
(1385-1435); D. Duarte (1435-1438); D.AfonsoV (1439-1481, com
regência de D. Pedro de 1439 a 1446).
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De uma forma ou de outra todos estes soberanos portugueses
vão ter de alinhar as suas políticas em função do conflito. O Objectivo
passava por não perder o controlo marítimo do Atlântico próximo.

Comecemos por D. Afonso IV. Em face do apoio de Afonso XI
de Castela à França logo em 1336, comprometendo-se o rei castelhano
no auxílio na luta contra a Inglaterra, o soberano português adoptará
uma política externa equidistante do bloco franco-castelhano e, como
se sabe, entre em guerra com o seu vizinho em 1336, tendo sido
derrotado em 1339 num batalha naval que tive lugar ao largo do cabo
de S. Vicente. Feitas as pazes, a coroa portuguesa procurará uma base
de sustento no Atlântico, com o envio das primeiras expedições às
Canárias, por volta de 1336 1340.

Neste último ano, tem lugar a primeira grande batalha da
Guerra dos Cem Anos: a batalha Naval de Sluys. Os ingleses derrotam
uma armada constituída por navios franceses, castelhanos e genoveses,
que bloqueavam o acesso de Bruges. Ao descrever este confronto, o
cronista Froissart dirá que esta batalha foi horrível, porque (e cito), as
batalhas no mar são mais duras e mais custosas que em terra. Terão
perecido nesse confronto naval, mais de cinco mil homens, número que
não se irá repetir nas batalhas terrestres.

Voltemos à política dos soberanos portugueses. Diz Fernão
Lopes que D. Pedro fez por juntar tesouros e riqueza, para em caso de
guerra defender os seus reinos. D.Pedro manteve prudentemente uma
política neutral. Porém, tentou em vão aliar-se a Pedro I, o Cruel, rei
de Castela, tendo em vista a sua política atlântica e pró-inglesa.
Fizeram-se inclusive tratados, que estipulavam o casamento do
herdeiro do trono português, D. Fernando, com uma princesa
castelhano, o que não veio a acontecer, pois Henrique de Trastâmara,
partidário dos interesses franceses, usurpa o trono castelhano.

Não era possível prorrogar por muito mais tempo a neutralidade
portuguesa, como se atesta pela seguinte passagem inserta nas cortes
de 1361, nos capítulos especiais do Porto, ao tempo de D. Pedro I.
Pediam os mercadores do Porto por mercê que o rei não os agravasse
mais com tributos e encargos sobre a mercadoria e navios, porque os
mestres dariam por mais caros os fretes, o que era mais um agravo a
acrescentar aos danos, que, e cito, "auiam e ouuerom ata aqui por as
guerras de França e de Inglaterra.

Em causa estava a sustentabilidade do próprio reino face ao cada
vez maior domínio do Atlântico por parte do lado franco-castelhano. A
França desenvolvia uma autêntica estratégia naval, por esta altura, em
finais da década de sessenta do século XIV, tentando captar para o seu
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lado a marinha castelhana. O seu acesso no mar era vital, em especial
nos portos do norte, a fim de impedir o desembarque dos exércitos
inulcscx no seu território. Por outro lado, tinha ficado sem a base naval
de La Rochellc, na sua costa Sudeste, cedida aos ingleses pelo tratado
de Brctigny de 1360, o que era bem o testemunho do quanto os portos
se tornavam peças importantes das negociações de um conflito
(Allmand t. De facto, na primeira fase da guerra, a França, sentira
imensas dificuldades no mar. Impedida de utilizar os portos da
Aquitânia, da Bretanha e da Flandres, limitava-se a observar os
ingleses a desembarcaram homens e material no continente para as
campanhas no seu território. De facto, a marinha inglesa controlava
ambos os lados do canal da Mancha, as linhas de comunicação
marítimas que ligavam o Mediterrâneo ao Mar do Norte.

Em face deste domínio marítimo, a única resposta francesa só
poderia vir através do empenhamento dos meios castelhanos. Portugal,
vendo perigar a sua posição atlântica, trava três guerras com Castela
-.:111 Ubl}-U70; 1372-13173; 1381-1382. Na primeira, um Exército
português. comandando pelo próprio O. Fernando. desembarca na
Galiz.r. espaço de influência marítima portuguesa; c uma armada de
mais de ()() naus e galés vai bloquear o importante porto de Sevilha.
Repare-se na capacidade naval que Portugal já dispunha em meados
.j() século XIV. Na verdade, haverá grandes dificuldades logísticas para
.rb.ixtcccr esta grande armada. Refere Fernão Lopes que muitos
norncn-, ficaram doentes, quando chegou o Inverno, por falta de
.ilimcntos c de condições de higiene a bordo dos navios.

Atente-se como o bloqueio, sobretudo aos portos mais
importantes, se torna uma acção de guerra naval cada vez mais
írcqucntc.

1\,:. segunda guerra fernandina, será a vez de Lisboa sofrer as
.ii,'.ruras u,~uma investida da esquadra castelhana. Torna-se claramente
visrvcl que o controlo dos portos é de vital importância.

Em un. Lima esquadra franco-castelhana detém e destrói um
comboio inglês ao largo de La Rochclle. Como deduziu o Professor
Luí" Adão da Fonseca, nesse ano O.Fernando incorporou a coligação
franco-castelhana, enviando ajuda naval, porque de outro modo ficaria
com muito pouco espaço de manobra no Atlântico. Contudo, não se
deve ocultar a assinatura de um Tratado de Paz e Amizade com a
Inglaterra nu ano seguinte, em 1373, em Tagildc, próximo de
Guimarães. Regista o documento "paz c amizade. união e aliança, e
,OIlU,' fiá) e verdadeiros amigos o serão mutuamente do seu amigo c
inimigos dos seus inimigos, mantendo-se e sustentando-se reciprocamente
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por terra e por mar contra todos e quaisquer homens de qualquer
dignidade, estado, preeminência ou condição sejam, suas terras, reinos e
domínio."

o. Fernando procura a todo o custo manter a aliança com o
poder com características marítimas, de face atlântico. Em 1377, o rei
«Formoso» coloca cm prática medidas para fomentar o comércio
marítimo e dar um maior incentivo aos importadores de materiais e
produtos para a construção naval. Não eram esquecidos os próprios
construtores navais e quem servia nos navios cm tempo de paz. Em
1380, o. Fernando volta novamente as suas para o sector naval, ao
patrocinar a criação de mais um seguro marítimo: a Companhia das
Naus. Nesse ano, culminando duas décadas de domínio atlântico, uma
esquadra franca-castelhana investia contra as costas das ilhas
britânicas, destruindo e devastando bens c infra-estruturas nas
localidades do Canal da Mancha.

Não há dúvida que estas políticas navais preparam Portugal para
os grandes desafios que se avizinhavam, nomeadamente a preservação
da sua independência, durante a longa guerra com a Castela, que se vai
estender até à primeira década do século xv.

A revolução de 1383-1385 tem, precisamente, como pano de
fundo o senhorio do Atlântico. Aí se jogará o futuro de Portugal
como potência Atlântica nos séculos seguintes. Sublinhe-se o facto de
a nova dinastia de Avis ter nascido do cruzamento dos alinhamentos
políticos que então se esboçavam na Europa dominada pela Guerra
dos Cem Anos.

No seguimento do tratado de 1373, é assinado o Tratado de
Windsor em 1386. Tratava-se de salvaguardar um espaço marítimo
atlântico vital para ambas as coroas. Portugal reforça a sua presença no
mar. Em 1389, encontram-se navios portugueses a patrulhar as águas
do canal da Mancha; em Agosto de 1415, navios portugueses
engrossam a força naval inglesa, de Henrique V, que bloqueia o porto
de Harfleur no Sena.

O livro comércio, o desimpedimento das linhas de comunicação
marítima encontravam-se assegurados para que o Atlântico Sul fosse
explorado. Nesse ano de 1415 uma grande esquadra, com as insígnias
da nova dinastia, fundada por D. João I, desembarca 25 mil homens na
cidade de Ceuta, a chave do Estreito de Gibraltar. As duas casas
reinantes, em Inglaterra e Portugal, unidas pelo mesmo sangue,
dominavam agora duas das passagens mais importantes para o
comércio europeu, que unia os mares Mediterrâneo e do Norte,
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ALGUMAS QUESTÕES A PROPÓSITO DAS ARMADAS DE
PROTECÇÃO DOS MARES, A PARTIR DO PERCURSO MILITAR
DE FERNÃO DE MAGALHÃES CALDEIRA
(SEGUNDA METADE DO SÉCULO XVI)

Amândio Jorge Morais Barros

1. Introdução

Os estudos de Artur Teodoro de Matos, Saturnino Monteiro,
Avelino de Freitas de Meneses, José Guilherme Reis Leite, Francisco
Contente Domingues, Inácio Guerreiro, Rui Landeiro Godinho,
Augusto Salgado, I entre outros, revelaram a existência de armadas de
patrulhamento criadas para defesa das rotas estratégicas nacionais.
Discutidos desde finais da Idade Média entre as comunidades
marítimas e a Coroa, e concretizados no reinado de D. Manuel, estes
comandos navais exerciam uma função de vigilância dos circuitos
marítimos no espaço atlântico. O grande volume e a importância da

I MATOS, Artur Teodoro de, "A provedoria das armadas da ilha Terceira e a Carreira
da Índia no século XVI"'. ln II Seminário Internacional de História Indo-Portuguesa.
Lishoa: Instituto de Investigação Científica Tropical, 1985, pp. 65-72; MATOS, Artur
Teodoro de, A Armada das ilhas e a armada da costa no século XVI, Lisboa, Academia
da Marinha, 1990; MONTEIRO, Saturnino - Batalhas e combates da Marinha
Portuguesa, (csp. os quatro primeiros volumes. Lisboa: Livraria Sá da Costa Editora,
1989-1993; MENESES, Avelino de Freitas de - Angra na rota da Índia: funções, cobiças
e tempos, in A Carreira da Índia e as Rotas dos Estreitos. Angra do Heroísmo, 1998, p.
721-740; LEITE, José Guilherme Reis - Os Guardas das naus da Índia e Mina. No
porto de Angra, in A Carreira da Índia e as Rotas dos Estreitos, cit., p. 741-750;
DOMINGUES, Francisco Contente e GUERREIRO, Inácio, "D. António de Ataíde,
capitão-mor da armada da Índia de 1611", A Abertura do Mundo. Estudos de História
dos Descobrimentos Europeus, org. de Francisco Contente Domingues e Luís Filipe
Barreto, vol, II. Lisboa: Editorial Presença, 1987, pp. 51-72; GODINHO, Rui
l.andciro, "A Armada do Estreito de Gibraltar no século XVI", Actas do Colóquio
Vasco da Gama os Oceanos e o Futuro. Escola Naval, 23 a 27 de Novembro de 1998,
[s.l.], Escola Naval. 1999, pp.182-190; GODINHO, Rui Landeiro,A Carreira da Índia.
Aspectos e Problemas da Toma-Viagem. (1550-1649), Lisboa, [Diss. de Mestrado
apresentada à Fac. de Letras de Lisboa], 2000; SALGADO, Augusto - O poder naval
português no Atlântico. Séculos XVI ii XVIII Actas do Congresso Internacional Espaço
Atlântico de Antigo Regime: Poderes e Sociedades. Actas. Lisboa:
CHAM/FCSH/UNL/DCH/I1CT, 2008. Devo um agradecimento especial a Augusto
Salgado quc leu o texto antes da sua publicação e me forneceu pistas e material da sua
própria investigação que valorizaram decisivamente este trabalho.
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navegação, durante o século XVI, justificaram a especialização do
âmbito de actuação das armadas da costa (e consequente
individualização das mesmas), e esta iniciativa procurava responder
aos desafios que eram lançados à hegemonia naval portuguesa pelos
rivais do Noroeste europeu.

Todavia, se por um lado estamos informados acerca do contexto
de criação das armadas, a que regressarei neste estudo, da sua
especificidade e do quadro legal que as envolvia, por outro falta-nos
ainda conhecer um conjunto de dados essenciais acerca das mesmas,
nomeadamente, as diferentes fases percorridas até ao seu
estabelecimento, o seu tempo de existência, as rclaçóes entre o poder
central e as comunidades marítimas que delas eventualmente
beneficiavam (sabendo-se da contestação de alguns portos portugueses
aos custos que havia que suportar), a natureza e propriedade dos
meios navais envolvidos (eram da Coroa e funcionavam de forma
ininterrupta", consistiam essencialmente em requisições de navios
feitas ad-hoc, em determinadas épocas do ano"}, que tipo de navios se
utilizavam e em que circunstâncias (geralmente, os investigadores
falam em caravelas e, em concreto, caravelas redondas ou de armada),
algumas das acções (e combates) navais em que elas estiveram
envolvidas, bem assim como a identificação das embarcações, dos
comandos navais e respectivas carreiras (procurando saber-se se havia
estabilidade nestes quadros directivos), e, em última análise, perceber
desde quando podemos considerar a existência de uma marinha de
guerra permanente, com uma missão, navios e quadro de pessoal.

Na sequência de uma investigação recente, deparei-me com um
conjunto de documentos originais que consegui recolher num arquivo
particular (e que fui autorizado a estudar) e é-me, assim, possível
reconstituir alguns episódios da actuação destas armadas na segunda
metade do século de Quinhentos. Seguindo a carreira militar, na
Armada, de Fernão de Magalhães Caldeira, que serviu na marinha
portuguesa desde o reinado de D. Sebastião até ao de Filipe III (II de
Portugal), é possível reflectir sobre a esta problemática, adicionar
alguns conhecimentos aos dados avançados pelos investigadores já
citados, e procurar responder a algumas das questões acima apontadas.
Trata-se de uma verdadeira "folha de serviços" de um cavaleiro
português na marinha (abrangendo os anos 1565 a 1602 e cerca de
duas dezenas de missões militares), pela qual ficamos a conhecer os
navios em que ele serviu, as campanhas e os combates em que esteve
envolvido, c o parecer dos seus comandantes acerca da qualidade do
serviço por ele desempenhado. Pouco vulgares, na forma e no
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conteúdo', estes documentos, além de nos informarem sobre um
percurso individual, deixam-nos acompanhar com maior detalhe um
importante capítulo da história da Marinha nacional, a saber, o das
suas origens como força naval instituída.

Noutra perspectiva. eles constituem um bom pretexto para a
reflexão sobre matérias mais abrangentes.

Para lú da análise mais detalhada do fenómeno do
patrulhamento dos mares, da organização da defesa e das origens da
marítima portuguesa no século XVI, este registo militar naval incide
no papel que o "estado":' teve em toda essa evolução. Porém, devemos
ter bem presente que esta intervenção do poder central corresponde
apenas a uma parte da questão. A outra parte, não menos importante,
devemos procurar encontrá-la junto das comunidades marítimas
nacionais, nomeadamente quanto à recepção que tal política de defesa
teve nestes meios. as reacções que ela despertou, e o modo como ela
loi. ou não foi. cumprida.

Por aquilo que significou para o quotidiano dos portos, este tema
parece-me ser de extrema acuidade, uma vez que, em última análise,
coloca em confronto duas formas, frequentemente distintas, às vezes
complementares mas tantas vezes antagónicas ou inconciliáveis, de
interpretar o fenómeno da expansão marítima dos séculos XV a XVII.

2. Portugal e o patrulhamento dos mares

o processo é conhecido nas suas linhas gerais. A descoberta de
um modo de vida fundado no comércio marítimo, o estabelecimento
de circuitos regulares de transporte e a sua gestão. levaram Portugal a
prestar atenção aos assuntos relacionados com os mares, desde a Idade
Média, no âmbito da participação de comunidades costeiras em
roteiros de cabotagem consagrados c na grande rota que ligava o
Mediterrâneo ao Mar do Norte:'. Nos séculos XV e XVI, os

Assemelhando-se. ainda que com muito boa vontade. na sua natureza e
intencionalidade. ils cartas de serviços conhecidas para a Índia. por exemplo, e
publicada-, por Luís de Albuquerque c José Pereira da Costa: Curtas de "Serviços" da
lndi« (15()()-155()), in "Mitre l.ibcrum. Revista de História dos Mares". n" I. CNPCDP,
lishoa. IlJlJ(J, p. 3()')-3%.
; Lntcndido aqui como Coroa. A dificuldade - impossibilidade ('») - cm definir estado
nl',tc' tempo leva-rue a usar. por comodidade, a cxprcssào Coroa, ou "estado", assim,
entre aspas,

A hibliografia sobre este terna é extensa; deixo apenas uma referência reeente:
A YALA MARTÍNEZ. Carlos de; CANTERA MONTENEGRO, Enrique;
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movimentos de exploração e expansão para além das águas europeias,
resultaram na ampliação dos espaços marítimos de intervenção, pelo
Atlântico e pelos mares do Oriente, na organização de rotas de longo
curso e de um sem-número de trajectos intensamente percorridos
pelos quais se movimentavam mercadorias valiosas. Estas rotas, desde
a primeira hora necessitaram de ser mantidas, pela força se necessário,
e à custa de consideráveis recursos logísticos.

Depois de concluídos os tratados de partilha dos mares com o
principal competidor - Castela - e da definição de esferas de
influências marítimas, entre as duas soberanias, aos restantes povos
europeus pouco lhes restava: apenas uma reduzida franja do Atlântico,
a Norte, e o Mediterrâneo, a Sul. Limitação severa, a que se juntava,
antes das primeiras décadas de Quinhentos, o constrangimento das
concessões papais aos estados ibéricos que, de certa forma, inibiam
uma contestação aberta aos monopólios instituídos. Porém, como
desde cedo se tornou claro, estes excluídos, previsivelmente, haveriam
de pretender ultrapassar essas restrições. Entre as reformas de Lutero,
a fundação da Igreja Anglicana por Henrique VIII, o movimento
calvinista e a contra-reforma de Trento, as bulas papais e os tratados
luso-castelhanos perderam força de lei internacional na medida em
que diversos reinos, e comunidades europeias, conseguiram libertar-se
da tutela de Roma. Neste contexto, viria mais tarde a adquirir força a
contestação à doutrina do mare clausum, travada nas arenas políticas e
difundida nos meios navais do Noroeste da Europa. E a melhor forma
de demonstrar a rejeição dos "direitos ibéricos" foi através do corso e
da pirataria. Que se fez notar nos espaços nevrálgicos da navegação
portuguesa. Ocorreu no Estreito de Gibraltar, mas sentiu-se,
principalmente, nas Ilhas, na Costa da Malagueta e Guiné, colocando
em risco a segurança - e a viabilidade - das principais rotas nacionais,
em especial a Rota do Cabo, superintendida pela Coroa, e suporte
básico das suas políticas expansionistas.

A partir de então, a presença de intrusos passou a ser uma
constante. A navegação, em especial no Atlântico, começou a passar
por dificuldades e a gestão estatal das rotas comerciais foi forçada a
lidar com a concorrência agressiva dos adversários. Isso passou,
sobretudo, pela protecção. Começando pela publicação de diversas
normas que visavam a introdução de armamento - e de gente
preparada para a guerra - nos navios, a Coroa promoveu, logo depois,

CAUNEDO DEL POTRO. Betsabé; LALIENA CORBERA, Carlos - Economia y
sociedad cn la Espana medieval. Madrid: Ediciones Istmo, 2004. 187-193 c a
bibliografia aí citada.



ALGUMAS QUf"ST(JES A PROPÓSITO DAS ARMADAS DE PROTECÇÃO DOS MARES

a organização de sistemas defensivos móveis, como as armadas de
patrulhamento e de escolta.

Deste conjunto de generalidades sobressai o papel do "estado"
central em todo este processo. Em trabalho já clássico, o Almirante
Avelino Teixeira da Mota acentuou a ideia de que havia muitos
circuitos, bastante variáveis, na navegação do Atlântico, mas que a
única rota a sério era a da Índia, e isso justificava a consistência das
medidas de protecção accionadas). Artur Teodoro de Matos segue a
mesma linha de raciocínio, associando embora à Rota da Índia
portuguesa a das Índias de Castela, e considerando que o sucesso de
ambas "foi muito determinado pelas armadas de protecção das frotas'",
Augusto Salgado, em rigoroso estudo sobre o poder naval português,
adianta que "esse império, sustentado no número de navios "do
Estado", decorria não só do facto de Portugal exercer o controlo sobre
as principais rotas oceânicas, sendo apoiado pelos navios dos mais
avançados da época mas, também, de um conjunto de bases navais,
feitorias e fortes, espalhados por 4 continentes". E prossegue: "A
concorrer para essa situação, e especificamente no Atlântico nos finais
do século XVI, Portugal organizava anualmente, as seguintes armadas:

- Armada de Guarda Costa
- Armada das Ilhas
- Armada do Brasil
- Armada do Estreito
Estas armadas reais eram financiadas e organizadas pelo poder

central, c algumas foram implementadas durante os reinados de D.
Manuel I e D. João III, tendo a sua constituição variado ao longo dos
anos, dependendo, normalmente, dos recursos financeiros e dos navios
disponíveis'".

Retornando a afirmação que fiz atrás, em todos estes contributos
é ressaltada a perspectiva da Coroa em termos de políticas navais; de
parte, pelo menos de modo explícito, fica a relação entre as iniciativas
e objectivos do estado central em busca do poder naval, e a economia
das comunidades portuárias, um tema esclarecedor quanto à
complexidade e alcance de muitas iniciativas desenvolvidas. Sem
prejuízo de retomar adiante este assunto - que é central em todo este

-;"As rotas marítimas portuguesas no Atlântico de meados do século XV ao penúltimo
quartel do século XVI, in Do Tempo e da História. vol, III. 1970. p. 18.
Ir /1 Armada das Ilhas e a Armada da Costa no século XVI. citado. p. 234.
- SALGADO. Augusto A. Alves - O poder naval português no Atlântico. Séculos XVI a
XVI1l. in Actas do Congresso Internacional "O espaço atlântico de Antigo Regime:
Poderes e Sociedade". Edição cm OVO. Lisboa: Instituto de Investigação Científica e
Tropical. 2009. p. 5.
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estudo - abrirei um parênteses para tentar explicar as razões porque
tais projectos colidiam com os interesses particulares de alguns grupos
de armadores do Reino.

2.1. As comunidades portuárias e a protecção das rotas marítimas

No tempo em que o Estado centralizado ainda não existia, ou
dava apenas os primeiros passos, já as comunidades costeiras nacionais
estavam envolvidas em tráficos marítimos bastante significativos, tanto
para as suas economias como para a generalidade da economia do
Reino. Auto-organizadas. ou quase, ajustando-se a normativa
costumeira (no caso dos "usos do mar" europeus no âmbito das rotas e
dos portos que frequentavam) ou aos esboços de regulamentação régia
(no caso das alfândegas e jurisdiçóes no âmbito da fiscalidade sobre a
actividade económica). buscando a colaboração do poder, local e
central. em matérias estratégicas. como a da organização dos espm;os
portuários ou a das suas estruturas defensivas. desde cedo se
habituaram a resolver os problemas que se lhes deparavam. Penso que
esta perspectiva da história marítima nacional. partindo do estudo dos
portos e das dinâmicas por eles desenvolvidas na longa-duraçâo, deve
ser devidamente considerada. uma vez que ela está na base c explica
uma série muito importante de rcalizaçócs no âmbito da expansão dos
séculos XV e XVI.

A protecção da navegação comercial - elemento central de todas
as estratégias e políticas marítimas, e fenómeno que atravessa os
séculos -r-, balançou entre as iniciativas de mercadores e os programas
militares estatais'. Aliás, isso não admira. Ainda estava longe o tempo
em que o "estado" se podia dar ao luxo de afectar recursos financeiros
para a criaçáo de marinhas de guerra permanentes. e todas as acções
militares por ele promovidas - no mar como em terra - dependiam dos
contributos tradicionais, dos senhores, das terras, dos portos. Neste
último caso este tipo de complementaridade (se assim lhe podemos
chamar). desde cedo, também. revelou-se. por vezes. uma
contrariedade para os agentes mercantis. Resultantes de
pedidos/ordens do monarca enquanto expressão do seu poder sobre os
súbditos. estas contribuições constituíam factores, por vezes

\ grande diferença é que. entre a Idade Média e o período moderno, entre a gestflll
da, rotas (mais ou menos alargadas) privadas lê as rotas do l-stado. as iniciativas lil'
defesa. a certa altura. passaram a estar. no caso do "estado". nas mãos de "profissionais
militares". enquanto que as dos portos. não.
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irremediáveis, de perturbação do normal exercício da actividade
comercial. Podemos constatá-lo nas queixas em cortes contra o facto
de os monarcas quase nunca pagarem as dívidas contraídas com para
com os portos, e os protestos contra a inesperada e indesejada
desafectação de recursos, materiais e humanos, do trato para o seu
serviço'). Mas essa prática tinha outras consequências.

As requisições, os apertamentos, de navios e de homens para
servir nas armadas, para além dos transtornos causados aos portos de
origem, podiam, em última análise, constituir uma deficiência grave, de
índole militar, ou de eficácia militar. Como, basicamente, só exigia
deveres aos armadores - e desviava marinheiros de actividades
potencialmente lucrativas - contribuía fortemente para limitar o
número de efectivos, pois estimulava a fuga e, sempre que possível, a
recusa da participação nas armadas. Nestas armadas III.

O que aqui se discute é uma ideia crucial na argumentação que o
presente trabalho pretende trazer: o confronto entre as políticas
estatais, de defesa dos mares e dos interesses dos contratadores
envolvidos nas "rotas imperiais", e as políticas dos portos, das rotas por
eles geradas e dos armadores que neles operavam. Os interesses nem
sempre são coincidentes. Aliás, não coincidem quase nunca. Fiquem,
por todos, as requisições de navios a que aludi, prática seguida durante
a Idade Média e grande parte do século XVI, desviando-os dos seus
projectos comerciais; os insistentes pedidos para que a Coroa saldasse
as dívidas acumuladas no uso desses mesmos navios; os desacordos
acerca dos meios financeiros para financiar obras portuárias; as
reticências em financiar (com o dinheiro de impostos instituídos pela
Coroa, como o do Consulado, em 1592-1593) armadas da costa; e, por
fim, as organizações, ad-hoc, e à custa dos dinheiros municipais, de
armadas locais destinadas a escoltar as frotas mercantes que operavam
no espaço atlântico, iniciativas às quais ainda voltarei.

" Repetidas queixas em cortes, desde D, Duarte, falam da participação massiva de
navios da cidade desde a expedição de Ceuta, e na dificuldade cm recuperar o dinheiro
gasto nessas empresas: ver BARROS, Amândio Jorge Morais - Barcos c gentes do mar
do Porto (\(;culo.\' XIV-XVI), in "Revista da Faculdade de Letras", II série, vol. XIV.
Porto. llJ97. 167-2.'0,
'" Falta saber. contudo. se isso é exclusivo de Portugal ou se era prática generalizada,
própria dos primeiros passos que estão a dar os exércitos permanentes; a longa
afirmação dos exércitos e marinhas de guerra permanentes). De acordo com Augusto
Salgado. a certa altura o problema terá sido matizado. Após as grandes armadas de D.
Scbastiào mio parece haver grandes protestos contra as requisições de navios uma vez
que. sobretudo a partir de Filipe I (II de Espanha) e da expedição da armada
invcncivel, estas rcquisiçoes incidiam, normalmente, sobre navios estrangeiros.
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Já aqui se nota uma diferença de posturas, que ganhará corpo
pelo tempo fora. Enquanto o rei se empenhava em projectos
expansionistas, bem conhecidos, por exemplo, no reinado de D.
Afonso V, e continuados, noutros moldes, nos reinados que se lhe
seguiram, os portos desdobravam-se em projectos comerciais. E não
faltam ocasiões para dar a perceber estas divergências: ataques galegos
nas abras das Rias (acções de Gonçalo Correia ... ), assaltos a
embarcações do Porto na Irlanda e em Inglaterra; ataques galegos a
navios (do Porto e de Aveiro) carregados de vinhos, em Valença e a
consequente reacção portuense e aveirense que coloca a fronteira
fluvial do Minho a ferro e fogo e exige o envio de um fronteiro, e
outras acções punitivas que foram, tantas vezes, organizadas pelas
próprias comunidades marítimas. Os portos nortenhos - tomando voz
por muitos outros ancoradouros nacionais - reclamavam protecção de
quem de direito, levantando, ainda na Idade Média a questão da
organização de frotas de guarda-costas. Esse alguém era o rei. Era a
ele que os armadores recorriam quando queriam ver os seus comboios
de navios protegidos. Era dele que reclamavam, em cortes, medidas
preventivas que protegessem os seus bens.

No dia 12 de Julho de 1458, tempo de verão, de negócios e de
estarem os navios no mar, há uma discussão no Porto, com troca de
cartas com o rei. Os motivos decorriam da presença de embarcações da
cidade e arredores numa armada régia, e que era conveniente libertar
para as suas tarefas mercantis 11. Duas delas eram grandes e bem
conhecidas: a nau Mesurada e a nau de João Rodrigues de Sá, que,
com outras da cidade do Porto, foram requisitadas pelo rei para
escoltar uma frota que ele havia enviado ao Norte de África. O pedido
foi apenas parcialmente atendido pelo O Africano: a Mesurada foi
dispensada, para poder carregar fruta para a Flandres, mas a outra,
"que continuadamente guarda a frota", ficou.

Nesta ocasião foi, igualmente, discutido um assunto mais
abrangente: a criação de uma armada de guarda da costa: "E na parte
do acordo que antre vos fezestes acerqua das coroas de que nos
queremos seruir das naos e mercadorias E da maneira em que nos
pareçe que se fara huuma armada que de cote guarde a frota e costa de
Nossos Regnos. Nos uos teemos em serviço de uos em semelhantes
cousas ocupardes Ca certamente nos taaes feictos conuem aos que tem

11 Trata-se do eterno problema da logística e dos tipos de navios usados nas acções
militares. Durante muito tempo estas eram desempenhadas por mercantes armados.
Tal prática prosseguirá pela época moderna até ao advento e consolidação da caravela
redonda ou de armada. da nau artilhada e. especialmente. do galeão.
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cargo de Reger alguns luguares E aos boons mercadores de sempre
cuidarem e Nos Requererem que demos hordem a todo boom
auiamento de saluaçam de vossas Naaos e mercadorias E nos ouimos
todo E o praticamos E estando pera dar açerqua dello finalliuramento
Nos veeram nouas que El rrej de feez vem çercar a nossa çidade de
çepta per mar e per terra pollo qual somos em muita acupaçom em
prouymento E auiamento das cousas que a tal feicto pertemçe pollo
qual Nom podemos dar fim a este Vosso requerimento [... ] E que
tamto que estes feictos derem vagar vos daremos Açerqua desto
scgumdo erntemdermos por seruiço de deus e nosso?". Importa
interpretar esta mensagem de Afonso V: o rei quer cobrar um imposto
(as coroas de que se quer servir) das naus e mercadorias do Porto
(envolvidas, na altura, em lucrativo comércio de couros, de frutas e de
sal com a Flandres), para organizar a defesa da costa, e os regedores da
cidade pretendem que devem ser eles a tomar a seu cargo essa
incumbência e a gerir os riscos como entendem.

A pressão parece ter surtido efeito; em 23 de Maio de 1463 o rei
escreve de Lisboa "que visto ser outro o seu parecer sobre o que
propusera de se fazer cada ano uma armação, para segurança das naus
que vão para França (entenda-se: França e Flandres), desiste do
mesmo projecto"!'. Porém, os problemas não cessaram; assim como
não cessou a intervenção, a título particular, dos portos neste domínio
(embora com recurso ao rei quando se tratava de enviar navios para o
mar) com a avaliação das circunstâncias em que era necessário, ou não,
armar embarcações para combate. Em 1470, em face do ajuste entre
Porto e Lisboa, sobre a protecção das naus para a Flandres, o rei
determina que, "para já se não apronte a nau da armada, visto assim
lho requererem":".

No ano a seguir à questão com as naus requisitadas, os
consórcios mercantis do litoral voltaram a pronunciar-se sobre o tema
da protecção marítima nas cortes de Lisboa de 1459, reconhecendo a
vulnerabilidade das zonas marítimas que frequentam; de Viana ao
Porto, diziam, são 13 léguas de costa sem porto de mar defendido. E
há corsários nas abras das Rias Baixas galegas e em Baiona que
exploram essa fraqueza. E, se não pudesse valer-lhes, ao menos que o

12 Carta enviada de Estremoz, 12 de Julho de 1458, e registada no Livro Antigo de
Carias e Provisões dos senhores reis D. Afonso V, D. João II e D. Manuel, ed. Artur de
Magalhães Basto. Porto: Câmara Municipal do Porto/Gabinete de História da Cidade,
]940, p. 99-100.
11 Arquivo Histórico Municipal do Porto (AHMP) - Livro Antigo das Provisões, fl. 37.
I' AHMP - Livro Antigo das Provisões, fi. 19.
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monarca autorizasse a cidade a armar navios e a dar-lhes caça, ao que
ele re~ponde afirmativamente, aconselhando-os, em todo o caso, a
combinar essas iniciativas com o Duque de Bragança. A defesa e as
acções de represália, quando ocorreram, passaram pelos portos e
ultrapassaram. mesmo, as águas territoriais portuguesas, colocando c
tema noutra perspectiva: os limites da actuaçáo das marinhas, a
merecer melhor atenção no futuro.

Em face destes elementos, que e necessário aprofundar em
futuras invcstigaçócs, podemos, portanto aceitar que foi no âmbito dos
portos e dos aglomerados de homens do mar da costa portuguesa que
teve origem esta discussão e, de certa iorma, a gcncse deste tipo de
força naval.

3. Capitães, cartas de marca e portos

A primeira forma que a Coroa encontrou para garantir <l
soberania sobre as suas águas territoriais. a proicccào dos navios
nacionais. assim como para dissuadir a intcrvcncao de inimigos, foi a
concessão de canas de marca a ai!.!uns do, -cus homens mais
afiançados para chefiar unidades navais de cornnate. Penso que nesta
matéria o estudo da documentação compensa; para alem das acções
conhecidas a partir de Ceuta, onde os portugueses encontraram uma
excelente base de apoio ao corso que passaram a efectuar no Estreito I,.

a todo o passo. em crónicas, documentos diplomáticos, diplomas de
chancelarias. vereações municipais, entre outros, somos confrontados
com o mcsmo tipo de intervenção no Atlántico. ;i)hretuClo durante o
século XV. altura em que muitos cavalcin» lli..:! 'nai,; ruzcrn dessa
prática um modo de vida, bastante bem sucedido dIga-se, que, nu meu
entender dá corpo à figura do cavaiciro-corsano, tendo em conta o
meio de recrutamento preferencial desses quadres pré-militares.

As cidades portuárias não se sentiam muit: confortáveis com
isso. Desconfiavam das acçócs destes homens, (1:>[c> capitics que, com

l > Ver CRUI.. Abel dos Santos -1 f;II1'IT(I de cors., c (:ir(/fW'''' r..: ',lcililnníll1'o t Lcidcnta:
a o tcntp« do Conde l i. Pedro de Mcncsc. : --'-1-/5 !-1.?7' ir: ,1 J-;II:TIU !1i11W' !10 Norte a:

Úi-iCli, citado, p. )7_9l), L o 1l11'U lrantdil\.l, :,\J"!'C'~:.nc ....l!:~: 1'.:::l~tii;'::_t, Cc,'uil:'i.ro',-l-Dr\artOs:

arn!1{U}JU'I!!O\ sobtr U túiti.u nuvu; uvul: !YlrJ.') :)cgund;
Znrara. aprcscnuulo ao Encontro "Os Dcxcobrimcruo- Porill.!.:lIc".'S L' OS cronista-,"
(; uarda. 1t)l)(),
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demasiada frequência e facilidade, se transformavam em piratas ló; dos
roubos e das violências por eles praticadas, que redundavam em
perturbações do comércio e exigiam um esforço diplomático
considerável - realizado à sua custa, com emissários em busca de cartas
de segurança - para reparar os prejuízos causados. Quem, como elas,
dependia do comércio marítimo, e das boas relações com o
estrangeiro, não podia pactuar com tais actos. Nem quando estes actos
eram perpetrados pelos seus 17.

São, portanto, estes homens quem o "estado" encarrega de fazer
valer os seus direitos marítimos. De Pedro de Ataíde a Vasco da
Gama, no século XV, foram muitos aqueles a quem o rei recorreu para
dissuadir as intenções de rivais europeus em águas de exploração
nacional.

O primeiro passo estava dado. O seguinte era lógico. A acção
destes capitães, a pouco e pouco, deixa de ser identificada com o
corsarismo e passa a ganhar foros de serviço militar, na Marinha,
quando lhes é entregue a chefia das armadas de protecção, casos de
Lisuarte Peres, Manuel de Mesquita ou Francisco de Meneses. O que
quererá também dizer que, de certa forma, a responsabilidade da
aplicação da força no mar (os ingleses gostam de falar na "gestão da
violência") deixa de estar nas mãos de aventureiros e passa a ser
responsabilidade de um corpo mais estável, institucionalizado. Os
documentos que publico em apêndice parecem reforçar esta ideia.

4. A afirmação do poder marítimo do "estado" no século XVI

Como atrás foi verificado, diversos factores contribuíram para a
necessidade de patrulhamento dos mares, conduzindo, em última
análise à instituição das armadas que já referi, aproveitando os dados
fornecidos por Augusto Salgado. Vimos também que estas armadas
foram antecedidas pelo recurso a indivíduos recrutados no seio da

I" FERREIRA, Maria Emília Cordeiro - "Pirataria", in Dicionário de História de
Portugal, dir. de Jocl Serrào. Vol. V. Porto: Livraria Figueirinhas, 1990, p. 95-99;
FERREIRA. Ana Maria - O essencial sobre o corso e a pirataria. Lisboa: lN-COMO,
1995.
I' Veja-se. por exemplo. a fiança que a cidade do Porto exige a toda uma tripulação -
q ue inclusivamente foi enviada pelo burgo a toda a pressa a proteger os seus navios em
trânsito c ameaçados por corsários - que entra na barra com três navios apresados a
franceses. BARROS, Amândio Jorge Morais - O Porto contra os corsários. (A
expedição de 1469). in "Revista da Faculdade de Letras - História", III Série, vol. 1.
Porto, 2000, p. 11-27.
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nobreza. De uma nobreza cada vez mais na dependência do Rei e que
assume o seu serviço como uma forma de obter prestígio e proveito; de
uma nobreza da qual sairão, em seguida, os comandos das armadas
instituídas. Importa, por isso, regressar aos contextos mais alargados,
que explicam, por um lado, a evolução do serviço naval, e por outro, a
percepção de novas realidades que lhe deram corpo".

D. João II esteve envolvido seriamente em vários confrontos
marítimos, desde o tempo em que esteve associado ao governo do seu
pai. No capítulo da política naval, do seu reinado transparece a ideia
de que existe a noção dos lugares estratégicos que era necessário
defender, casos da entrada dos portos, e implementam-se medidas que
parecem bastante originais (caso do navio de grande tonelagem
postado à entrada do Tejo, capaz de disparar artilharia cm fogo
rasante 19), combinando-se a defesa passiva (a referida embarcação
fundeada à entrada do rio), com a defesa activa, precisamente a que
era assegurada pelos seus capitães. Além disso, e numa circulação de
saberes entre os meios náuticos nacionais, que tem sido muito pouco
discutida, data deste reinado a eficaz utilização de caravelas
(possivelmente as antecessoras ou já mesmo as próprias caravelas
redondas ou de armada) na protecção das rotas nacionais e, acima de
tudo, na afirmação da soberania portuguesa em determinadas
paragens marítimas, questão despoletada, sobretudo, pela instalação
do forte de S. Jorge da Mina e dos negócios realizados em torno da
feitoria ali erguida".

No reinado de D. Manuel I, como Ja vimos, diversas
circunstâncias levaram à criação das armadas de patrulhamento e
protecção. Entre 1518 e 1520. Estas datas coincidem com a

IK Fernão de Magalhães Caldeira serve, igualmente, para confirmar outros percursos,
noutros contextos. É o caso de Tristão Vaz da Veiga, Capitão-Mor da primeira viagem
Macau-Nagasáqui, e de outros, cujas famílias "acabavam por ficar ligadas ao mar por
várias gerações". Ver SALGADO, Augusto A. Alves - Portugal e o Atlântico.
Organização militar e acções navais durante o período Filipino (1580-1640). Diss. de
Doutoramento, manuscrita apresentada à Faculdade de Letras de Lisboa. Lisboa,
2010, p. 271 e a bibliografia aí indicada. Agradeço, mais uma vez, a Augusto Salgado
esta informação.
lY Sobre as inovações ~ atribuídas a D. João II - na artilharia naval, ver a descrição de
Garcia de Resende cm Crónica de D. João 11e Miscelânea. Lisboa: IN-CN, 1991 (1973,
ed. [ac-similada conforme à de 1798), p. 255-25ó.
211 Sobre esta feitoria ver SOTTOMA YOR, Pedro - "Mina, Feitoria e Fortaleza", in
Dicionário de História dos Descobrimentos Portugueses. Dir. de Luís de Albuquerque,
vol. II. S/I, 1994, p. 738-741; BLAKE, John - Europeans in We5{ Africa (1450-1560),
Reimpressão. Londres: Red Books, 2006 (1 ª ed., 1937), sobretudo a segunda parte,
desde a p. 185, onde são descritas as interferências estrangeiras naquela região.
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consolidação dos movimentos da Rota do Cabo, com o aumento da
importância estratégica dos Açores (apontada por Artur Teodoro de
Matos e Avelino Freitas de Meneses") como paragem dos navios da
rota oriental e, associando-se-Ihes, os da Carreiradas Índias de Castela,
assim como as primeiras ameaças sérias dos rivais europeus, a começar
com os franceses que, logo em 1509 (por intermédio do corsário
Mondragón) apresaram a nau de Job Queimado, vinda da Índia,
mostravam-se ameaçadores no Brasil, e iniciavam um percurso de
sucesso como assaltantes da restante navegação portuguesa, correndo
os mares entre o Cabo Finisterra, as Berlengas, o Cabo de S. Vicente e
as Ilhas dos Açores. Portanto, uma coincidência grande entre o
incremento do tráfico e dos riscos a ele inerentes, que justificaram o
programa naval manuelino.

Os reinados de D. João III e de D. Sebastião acentuaram estas
tendências. Para Portugal, era o tempo da difícil neutralidade, quer
face aos conflitos europeus quer face às agressões dirigidas aos seus
interesses. Difícil, senão impossível, visto que a nossa expansão, o
reconhecimento das suas potencialidades e as tentativas de controlo de
rotas comerciais consideradas estratégicas, inevitavelmente
despertariam o interesse de rivais, que procuravam interferir nestes
mesmos espaços e obter as mesmas vantagens. É a primeira etapa
daquela que há-de ser a grande polémica do mare liberum, aberta com
os ataques normandos e bretões à navegação nacional, que provocaram
um clima de conflito permanente, de ataques e tomadias, de capturas e
represálias, que culminaram numa intensa troca de correspondência e
de embaixadas, na assinatura do tratado de Lyon", logo continuados
pelas intrusões e assaltos ingleses. Estes factos reforçam a ideia de
estarmos perante o desenvolvimento de um processo de contestação à
supremacia portuguesa nos mares - que podemos interpretar, de resto,
como um factor evolutivo, "natural" ou "esperado", decorrente da
existência de novos interesses do Norte da Europa, sobretudo de
índole económica, cm presença - iniciado no reinado de D. Manuel,
senão antes. Uma vezes abertamente, outras dissimulando com o
recurso a bandeiras de conveniência, esta concorrência ganha formas
cada vez mais nítidas na segunda metade de Quinhentos.

Tudo isto ocorria numa época em que as armadas estavam no
activo. No entanto, os procedimentos, ou alguns procedimentos,
introduzem algumas dificuldades na interpretação deste fenómeno das

"I Ver os estudos destes investigadores indicados na nota 1.
" BARATA, Maria do Rosário de Sampaio Themudo - Rui Fernandes de Almada:
diplomata português do século XVI. Lisboa: Centro de Estudos Históricos, 1971.
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armadas. As ordens a diversos capitaes para aprestarem navios e
capturarem presas (em 1543 um galeão da armada toma uma nau
francesa; em 1545, Francisco de Barros recebe ordens para aparelhar
os navios necessários para protegerem um comboio de emharcações
nacionais que vinha para o Reino com mantimentos; em 1571, D.
Sebastião manda organizar uma armada de trinta velas para dar caça
aos corsários) podem resultar de uma de três coisas: ou as armadas que
antes foram referidas não saíam anualmente como previsto ou, noutra
perspectiva, que, em casos inesperados, o "estado" via-se obrigado a
redohrar esforços apetrechando armadas extraordinárias, naquela que
me parece ser a interpretação que lhes dá Rui Landeiro Godinho "; ou
ainda, que o recurso ao corso e às cartas de marca ainda era prática em
vigor.

Em todo o caso, fica a sensação de que o serviço de patrulha
começava a consolidar-se com recursos (navios) e comandantes fixos,
facto que tem como consequência, entre outras, uma rotina de serviço
militar valiosa. Por agora faço apenas referência a Pedro Peixoto da
Silva, comandante da armada, envolvido em várias acções contra
ingleses e franceses, com quem, já o veremos, Fernão de Magalhães
Caldeira se cruzou em diversas missões. Este exemplo, que anuncia
uma tendência, leva-me a considerá-lo um dado decisivo na
consolidação de uma rotina de serviço e na estahilidade dos quadros
efectivos militares.

Ainda nestes reinados, o novo contexto político internacional -
refiro-me, mais uma vez, às iniciativas dos rivais europeus contra os
monopólios ibéricos - conduziu a um fenómeno de colaboração e de
complementaridade entre as coroas de Portugal e de Castela, no
âmbito das suas políticas marítimas que, cm face dos contextos, se
tornavam, cada vez mais, defensivas.

Uma das consequências desta cooperação ibérica é precisamente
dar consistência, e tornar tendencialmente permanente, o
patrulhamento dos mares, com uma espécie de distrihuição de esforços
entre os dois parceiros. Implementa-se um muito pouco eonhecido
(emhora documentado) serviço de espionagem operando nos portos
"agressores", "e alem d'isto EIRei D. João III fez com o Imperador
Carlos V uma convenção especial, pela qual o Imperador sc ohrigou a
mandar guardar o estreito de Gihraltar por meio d'uma esquadra
hespanhola de conserva com a portugueza'', na continuidade de acções
que já tinham sido postas em prática, no caso do rci português, na

'1 GODINHO, Rui Landeiro.
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costa de África, desde Arguim até à Guiné, e o litoral do Brasil". Rui
Landeiro Godinho considera que esta convenção representou, na
prática, o fim da armada portuguesa do Estreito".

Neste âmbito, a meu ver, há aspectos a que devemos dar
atenção, no sentido em que algumas matérias que temos como dados
adquiridos necessitam de revisão: o primeiro, respeita à visão
catastrófica do reinado de D. Sebastião; o segundo, à visão ainda mais
catastrófica do período filipino.

No capítulo da defesa marítima, parece indiscutível que o
período sebástico revelou uma percepção acurada do problema. Ao
rei, ou aos seus conselheiros, se deve a aprovação de medidas
concretas no âmbito da defesa dos navios, da implementação do uso de
artilharia a bordo (com tudo o que isso tem de discutível, é certo), do
refinamento da navegação em conserva e da necessidade de haver
gente exercitada para a guerra, assim como a coordenação dos serviços
de vigilância (activa) nas barras e nas costas do Reino. Trata-se de
medidas prosseguidas, e ampliadas, pelo menos nos reinados dos dois
primeiros Filipes (lembro-me, por exemplo, da instituição oficial dos
pilotos da barra do Douro, também com funções de vigilância e do
estabelecimento de uma "barca rodeira" para andar continuadamente
na mesma barra) e, acima de tudo, a compreensão de que a defesa da
navegação devia ser alargada, também, às frotas de mercantes
privados. Sobretudo, quando vinham do Brasil e das Índias de Castela.
Concluirei este assunto quando me referir ao balanço geral do
confronto entre políticas estatais e locais.

Finalmente, a percepção de que os tão apregoados ataques da
navegação norte-europeia posteriores a 1580 são, na realidade, muito
anteriores a essa data e que a única forma de lhes resistir passou por
importantes medidas de colaboração marítima entre os dois "estados"
ibéricos.

"i Visconde dc Santarém - Quadro Elementar das rclaçocs politicas c diplomáticas de
t'onuga! com as diversas potencias do mundo .... Tomo III. Lisboa: Academia Real das
Scicncias de Lisboa. 1k43. p. CXII
" GODINHO. Rui Lanceiro - A Armada do estreito de Gibraltar no século XVI, in A
guerra naval no Norte de Ájric« (séculos XV-XIX), organização de Francisco Contente
Domingues e Jorge Semedo de Matos, 2003, p. 12k-131.
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5. Fernão de Magalhães Caldeira e as armadas de guarda costas

Muitas páginas depois de ter iniciado o estudo que lhe dedico,
surge, enfim, Fernão de Magalhães Caldeira. Cujo percurso militar se
desenrola nesta fase crucial de afirmação deste tipo de forças navais.

Não há que muito que se possa dizer sobre ele, já que dele não
se encontra rasto na documentação da Torre do Tomb026• Os
documentos que publico em apêndice, conservados num arquivo
particular, e que inspiraram este trabalho, foram produzidos, ao que
parece, porque a elle lhe he necessario justifar (sic) em como no ano
de outenta e nove quoando aqui vierão os primeyros ingrezes a esta
cidade de Lisboa, elle supricante acodio aquy a dcfenção della estamdo
senpre aquy ate a tera se aquietar, e assim o ano de noventa e seis
quoando se esperavão pellos ditos imgrezes nesta dita cidade estava
posto em arma e elle supricante também acudio a ella con seu cavalo e
armas e hum omen e della se não foi ate a deixar quieta ", justificação
que, por outros dados colhidos na mesma fonte, deveria integrar um
processo pelo qual Caldeira pretendia que lhe fossem afectados os
benefícios da escrivaninha da fortaleza de Diu, em virtude do
falecimento de um filho, que a ocupava.

Dos mesmos documentos se recolhe a informação que o mesmo
Fernão de Magalhães Caldeira era natural de Santa Cruz do Cabo de
Gué, em África, o que significa que nascera antes de 1541, altura em
que a fortaleza foi tomada pelo xarife Muhammed Shaykh ". Ou seja:
quando participou naquela que foi presumivelmente a sua última acção
militar, em 1596, já se aproximava dos sessenta anos de idade.

Como outros cavaleiros fidalgos do seu tempo, pertence a uma
nobreza que subiu na escala social graças ao serviço do "estado" - na
linha de uma actuação que tem sido explorada por João Paulo Oliveira
e Costa" - correndo vários postos militares no reino e, neste caso

'I; Não me parece que seja impossível encontrá-lo noutra documentação do tipo
chancelarias régias ou alvarás, tarefa de que não me pude ocupar para este trahalho.
'7 Ver consequências deste acontecimento em DOMINGUES, Francisco Contente - A
expedição de auxílio ao rei de Velez em 1552: o relato oficial versus o testemunho de um
participante, in A guerra naval no Norte de Africa, cit., p. 157-172. Ver também
FIGANIER, Joaquim - História de Santa Cruz do Cabo de Gué: (Agadir) 1505-1541.
Lishoa: Agência Geral das Colónias, 1945.
"A Nobreza e a Expansão. Estudos biográficos, coord, de João Paulo Oliveira c Costa.
Cascais: Patrimonia Historica, 2000; ver a sua introdução, que intitula "A Nohreza e a
Expansão. Particularidades de um fenómeno social complexo", p. 10-51. De acordo
com a opinião de Augusto Salgado, a maioria destes estudos incide, sobretudo, no
Oriente e na Carreira da Índia, em hora na forma se trate de situações algo
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concreto, na marinha. Um dos momentos mais marcantes da carreira
do até então moço da câmara de EI-Rei, foi o momento da
consagração como cavaleiro, num dos vários regressos que fez ao
Norte de África: "Alvaro de Carvalho do Conselho d'Ell Rei noso
senhor capitão e guovernador desta villa de Mazaguão etc. Faço saber
aos que este meu alvara virem em como eu fiz e armei cavaleiro a
Fernão de Magalhães natural do Cabo de Gel por ser pesoa que muy
bem merecia a ordem de cavallaria por se achar comiguo em todallas
pclleias [e] vitorias que dos mouros tive despois que na terra esteve".
Este tipo de acções, por outro lado, deverá (?) ser interpretado na
linha de uma tradição medieval que avulta na expansão ultramarina".

Todavia, esta forma de "recrutamento" dos quadros superiores,
como a de Caldeira e de muitos outros no seu tempo, tal como já fiz
notar relativamente às requisições de navios, mais ou menos forçadas
aos portos, se bem que constituísse a base de um serviço permanente,
poderia representar uma deficiência de carácter militar. Ao recorrer a
uma espécie de serviço de tipo feudal/senhorial (a condição social e a
fortuna são decisivas para a participação a este nível), sem
contrapartidas imediatas, o "estado" limita bastante o espectro da
contratação naval. E o caso que acompanhamos (" ... veo Fernão de
Magalhais na caravella Rosa a sua custa sem receber cousa algua d'El
Rei noso senhor todo tempo que la [nos Açores] andou a dita
armada ... ") não seria, certamente, uma excepção".

A sua longa carreira militar incluiu missões no Reino (foi
incumbido de serviços importantes em terra, nomeadamente no
período de instabilidade vivido em redor de 1580, tendo sido nesse ano
enviado, por exemplo, "a alguns luguares da arraya com armas pera
defensão delles":"), e combates terrestres no Norte de África; mas
Caldeira, que soube gerir as suas fidelidades, facto que lhe valeu a
permanência no activo antes e depois de 1580, distinguiu-se,
sobretudo, ao serviço da armada, participando em, pelo menos, dezoito

semelhantes e a sua recompensa teria algo a ver com a própria Índia onde os homens
tinham possibilidade ele enriquecer mais, após uma vida no Atlântico.
"J E parece contrastar com os aspectos modernos da expansão comercial, própria dos
empreendimentos realizados pelos agentes portuários nacionais.
111 Ver apêndice documental. A propósito das contrapartidas, refira-se que elas viriam
no futuro. com a concessão de privilégios de vária ordem; Caldeira, como foi dito,
reclamava os benefícios da escrivaninha da feitoria de Diu, como a tivera seu filho.
,[ Facto que prova que a ameaça castelhana era já reconhecida antes de meados do
ano. quando os partidários do Prior do Crato o aclamaram rei. SERRÃO, Joaquim
Veríssimo - "D. António Prior do Crato". in Dicionário de História de Portugal, dir. de
Joel Serrão. Porto: Livraria Figueirinhas, 1984, p. 158.
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missões, incluindo a escolta do Prior do Crato quando este tomou
posse como governador de Tânger, e o desemharque do Marquês de
Santa Cruz nos Açores, integrando a sua frota, na caravela S. João,
aquando da invasão, em 1583.

I '.I.is,,~e•.I~..(.~...II.-•.••.·L.e~I13.O.de..•'Ia. g..a.lháes (ahieira 11.. a.. \.rn.la.d.; ..•(a..l.-~.;esde 1~6"-i-'.;;8~-l--------------~
" __..1."0 I"Ano. l?C~.\I'-__ fADnRs.\Rlo_OB.2!C~~CÓES _____ r +-____ __ "'\Iazagào j • Escolta docapítao e sel'yjço _
r-__ l=,6~ ---t)-·Jl:I~O. Gale~~o Açores [mera das liam da Iudia
L 1566 _--------t---- __ ~I~zagào ~lIhaegual'lliçàoda cidade
~ 1566 I Ro\a _<::.-~!·~,t'la Açores -----l-fuera das nall"i da Imlia
I 1567 S. Dinis Galf'~o Açores +!-spf'l'a das nall'i da ~I~-.-----...j

~ 1568 S. 'fiaue) Gal{'~o Açores I_!~!{'_<,:f:''' j E"pera da". ~1_<l~_~__~I~!I!!~J_'!..:_~!·~~ios -J
~ }S72 ---t~.:..._I?~_II~__ - ~al{'ao _ I Armada (",le~,DJo.-"D,"u",a1•.·t,,-e _
! _ _ ~~_; •.• IS_.:...~':.!.~) Galeão Cabo S. Yicente t I'anceses Tomadia de 11 na\"ios frnucevevl~~J ~~_~o ç'~~_!l_S~__~-!~:!!~~_franceses I Escolta eXllediçào D. Sebastiào-- ----I

~_-----.!8__ ' _S..:....~!l~ue! Galt'ào ~fl)C~_ I Almada de D. ~eba'itIao a \fIIC~___ _ I

~ 15:~ tS.'liouel Galeão --.A!!~~I ~Escoltae~ed)ca~!...~tdoClato --1
I
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As certidões que os comandantes dos navios em que serviu lhe
passaram ajudam a responder a algumas interrogações que suhsistem a
propósito destes empreendimentos. Que as armadas estão
perfeitamente estabelecidas desde a década de sessenta do século XVI
e actuam com regularidade, que pode ser aferida pela mesma
regularidade das missões cumpridas por Caldeira. Que, ao contrário
dos primeiros tempos (até final do reinado de o. Manuel"), em que os
navios eram, quase em exclusivo, fornecidos pelos portos, através de
apenamentos, agora se trata de unidades navais do "estado", eonforme
a repetição de embarcações ao serviço, em anos consecutivos, deixa
entrever. Que os modelos utilizados nestas armadas são variados
(galeão, caravela, zavra" e. de acordo com outra documentação, a do
Corpo Cronológico, também naus"), predominando o galeão, e ainda,
com uma forte presença das caravelas de armada, sendo que não
conhecemos a composição de todas em que este cavaleiro participou.

l' Na opinião de Augusto salgado, esta zavra é a que participou na armada invencivcl, c
que os espanhóis classificavam como galconcetc,
.. Segundo o mesmo Augusto Salgado, a quem reitero os meus Sinceros
agrudccimcntos. algumas destas naus cram galcócs adaptados a naus, havendo
igualmente referência il utilização de urcas, É de notar que nos meios portuários
nortenhos a urca também passa a ser uma embarcação adoptada e usada como
transporte em rotas europeias e, igualmente, no percurso até ao Brasil.
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Que o rol das suas comissões de serviço não resolve a confusão que por
vezes se cria entre o que é armada de abastecimento, armada de
escolta ou armada de patrulhamento, aspectos que importa ter sempre
bem presentes. Finalmente, que os comandos dirigentes - apesar das
limitações de recrutamento referidas, às quais se poderiam juntar
juízos sobre o valor e competência de cada um deles - revelam certa
estabilidade. factor que, entre outros, define a existência de uma força
organizada e consolidada. Se as armadas estão estabelecidas nos
meados do século XVI, como esta documentação inequivocamente
prova, isso quer dizer que podemos começar a falar, com segurança, na
existência de uma marinha de guerra permanente, em Portugal, desde
esse tempo. Aliás, a documentação que apresento em apêndice
permite recuar as datas em que ela foi instituída. Penso, na linha do
que considera Augusto Salgado. que, a partir de agora, só falta
determinarmos a data em que tal ocorreu. Uma força naval que, como
também esta documentação inequivocamente prova, desde logo pelo
caso do próprio Fernão de Magalhães Caldeira, mas igualmente pelo
dos seus superiores. foi dotada de pessoal a quem foi proporcionada
uma carreira duradoura e consistente '4.

6. As armadas de patrulhamento e a actividade dos portos no fim do
século XVI

Vistas todas estas vicissitudes da história do patrulhamento dos
mares, cabe perguntar: como ficaram as cidades portuárias no meio de
tudo isto'! Que benefícios lhes trouxe esta nova organização? Apesar
de toda a evolução que sinteticamente descrevi, no final do século XVI
os portos ainda estiveram, de certa forma, entregues à sua sorte. Sendo
certo que o poder central chegava, de forma crescente, mais longe, o
problema dos recursos mantinha-se e o patrulhamento estatal
continuava a ter outros objectivos. Ainda para mais, numa época em
que os focos de actuação dos corsários e piratas do Norte da Europa,
que já incluíam holandeses, eram cada vez mais alargados, estendendo-
se dos lugares tradicionais ao Brasil; o Cabo de Santo Agostinho e o
Cabo Frio. por exemplo, tornaram-se pontos-quentes deste fenómeno.
Não parecendo que as armadas de patrulha chegassem às costas

" Conforme é possível comprovar, não apenas pelos diversos documentos que publico
cm apêndice. Em novos estudos será avançada documentação complementar.
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brasileiras em bases regulares", a defesa dos comboios mercantes
ficava, como antes, nas mãos dos portos. Que, curiosamente, a faziam
nos mesmos moldes da armada real (ficando por se saber quem
ensinou quem, sendo que a prática da navegação em conserva é quase
instintiva em todos os meios marítimos), como se vê pelo exemplo
seguinte, colhido na documentação do Porto.

Datado de (157636), em contexto de relativa instabilidade com
notícias de assaltos a algumas embarcações da cidade - perpetrados
por ingleses, principalmente - encontramos notícias acerca dos
preparativos de defesa de um grupo de navios preparados para rumar
ao Brasil. Trata-se de um documento raro, que nos permite perceber
de forma mais completa como se organizavam estes pequenos
comboios navais, os critérios de escolha da escolta, os trajectos durante
os quais durava esta obrigação de defender os vasos que a
acompanhavam, e os direitos e deveres de cada um dos componentes
da frota.

Ao registá-lo nos seus livros, certamente a pedido dos
mareantes e cm resultado de procedimentos legais entretanto
estabelecidos, a câmara do Porto aceita ficar como organismo tutelar
do contrato de obrigação estabelecido entre eles. É provável que isso
tivesse acontecido em várias ocasiões, e em várias situações, podendo
inclusive dar-se o caso de a mesma solução ser implementada a partir
de uma qualquer escala da viagem:

"Obrigaçam do capiton das naos que vom pera o Brasil! /
capitom Francisco Gonçallvez da Sillva".

Ano do na cimento de Nosso Senhor Ihesus Christo de mil!
quinhentos e setemta e seis anos na cidade do Porto e camara do
concelho estando hy presentes Rui Bramdom, Gaspar Pampllona,
Affonso Bramdom fidallgos da casa d 'ell rey noso senhor
vereadores na dyta cidade hi perant'elles pareceram presentes
Francisco Gonçallvez da Sillva morador em Leça de Matosinhos
mestre da nao Escriprito [sic j Santo e bem asi Joham Allvarez de
Maçarellos mestre da sua nao Nosa Senhora da Ajuda e bem [asij
Manuel Ribeiro morador nesta cidade mestre do seu galliom e

" Há uma notícia de um combate precisamente em Caho Frio, entre navios de guerra
portugueses e franceses, datada de 29 de Abril de 1554, quando o Brasil ainda pouco
significava.
;" Em 1569, perante a onda de assaltos na rota do Norte (pelos mendigos do mar,
ingleses e corsários de La Rochellc), Filipe II decretou a proibição da navegação de
navios soltos para aí. Ver CEREZO MARTÍNEZ, Ricardo - Las armadas de Felipe II.
Madrid: Instituto de Historia y Cultura Naval/Editorial San Martin, 1989, p. 240.
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Sallvador Gonçallvez O Morgante morador em Matosinhos
<mestre da sua nao Sao Joham> e bem asi Gaspar Gomez
morador em Miragaia mestre do seu navio. E logo por elles mestres
todos foi dito e diserom aos ditos vereadores que elles estavam
prestes pera com ajuda de Noso Senhor partirem desta cidade todos
jumtos em companhia hums hiom pera o Brasill e outros pera a
pescaria do bacalhao e por elles quererem ir jumtos em frota
queriom fazer e ordenar hum capytam mar da dita frota e
companhia e que tinham ordenado e asemtado todos amtre 5)' que
ele [ose o dito Francisco Gonçalvez da Syllva por ter Mia nao
grande e poderosa e bem asy ser toda ella artilhada como compria
pera o tall carrego e que pediom a elles vereadores que confor[me]
juramento dos Santos Avamgelhos que aceitasse o tall carrego e
[ezese toda boa companhia as dietas naos e navios e frota da sua
companhia conforme ao regimento de Sua Allteza so 'pena de
encorer em todas as penas delle I e logo per elles vereadores lhe foi
dado o dito juramento peramte todos que elle tomou em hum livro
em que pos sua mão emcomendando lhe que fezese a dita
companhia como bom naturall e vizinho e em tudo comprise o
regimento de Sua Allteza I e elle Francisco Gonçalvez da Syllva ho
aceytou e se obrigou a fazer adicta companhya boa como ell rey
nosso senhor manda e os esperar e a guardar muito inteiramente
sob as ditas penas do regimento pera o que obrigava sua pessoa e
bem E logo elles Joham Allvarez e Manuell Ribeiro e Sallvador
Gonçallvez Morgante e Gaspar Gomez tomarom o mesmo
juramento dos Samtos Avangelhos em que poserom suas mãos e
todos prometerom e se obrigarom a conhecer e hodedecer ao dito
Francisco Gonçallvez da Syllva por capytom e segir sua via e
bamdeira e o ajudar em tudo ho que fezer mester a que suas
pessoas e naos e jemte e lhe nom sairem de sua obediencia e
pelejarem honde elle pellejar e em tudo cumprirem o regimento d'ell
rey nosso senhor e sob as penas nelle decraradas E por serem todos
asi contemtes mandarom hos ditos vereadores ser feito este auto
neste livro homde todos asinaram e mandarom pasar ao dieta
Francisquo Gonçallvez mestre hum allvara pera se saber como elle
foi enllejido por capytom da dita frota e companhia II e lhe diserom
que segiriom ata ilha da Madeira e dahi pera diante ho mais que
pudesem e por verdade asinarom aqui no Porto oje dia mes e ano
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atraso Allvaro Monteiro escripvão da Camara o fiz {emendei /
Escriprito [sic] Samto por que asi ser na verdade "37.

Este auto, lavrado entre 17 e 21 de Março, para além do
reforço da imagem da forte ligação entre o Porto e os seus
ancoradouros satélites anuncia, explicita a pretensão de os navios
saírem juntos em frota. Esta implica, como aqui se mostra, coesão
deliherada, organização. A Câmara procede de acordo com o
regimento de D. Sebastião, supervisionando a aplicação destas
determinaçôes e surgindo como tutela, garantindo que o acordo entre
os mareantes será cumprido. Refira-se, também. que apesar de o
galeão ser, cada vez mais, um modelo de navio que convém à guerra, o
essencial da defesa, nesta situação, compete à nau (aliás, no Porto, não
é invulgar vermos galeões e patachos do tipo galeão a desempenhar
funções mercantes). Finamente, reconhece-se o papel da artilharia
como meio de guerra - a nau é escolhida porque, para além de ser
grande e poderosa, está muito bem artilhada para efeitos de dissuasão
dos eventuais adversários, na linha do determinado pelo regimento de
D. Sebastião, e na linha de outros episódios marítimos como o que
ocorrera em 1570 com a nau Santiago a caminho do Brasil'~.

7. Em busca de uma complementaridade entre interesses do "estado" e
interesses portuários

As linhas atrás escritas não devem ser interpretadas como uma
expressão de um confronto permanente e ahsoluto de interesses. Em
História, como sabemos, nada é ahsoluto. Há sempre dois lados da
moeda. Muito do que se jogou, no âmbito da questão marítima, foi a
procura de um equilíbrio entre os interesses particulares (mesmo
quando referidos à Coroa) de cada entidade em presença. Devemos
perceber, por exemplo, que se o "estado" não dispensava o recurso à
logística dos portos, fosse para obter navios, fosse para a composição

;- AHMP - VcrCilÇ!JCs.liv. 25, f1s. 2lJ4-2lJ5.
;, "Rclacarn da gloriosa morte do Padre lnacio de Azeuedo da Companhia de Jcsu e
seus cornpanhcyros que foram mortos pelos hereges no anno de 157() indo pera o
Brasil". in Mcmonal de varias cartas c cousas de cdijicacár) dos da Companhia de lcsus.
cd. José Pinto. Porto: Marânus, IlJ42. p. 17lJ-267. Importa aprofundar a qucstào da
utilizacâo de gaicôes e naus em meios portuários. De que modelos estamos a falar') De
navios de tciçào militar adaptados ao transporte'? De adaptaçócx de IlllJdelm
consagrados noutros meios para comércio? Que diferenças entre os galeóc-, da Coroa
e os galeões dos portos')
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tripulações ou das guarniçóes dos postos ultramarinos, fosse para
garantir a compra de apetrechos, também os portos não desdenhavam
as vantagens que lhes eram oferecidas pelas rotas e empreendimentos
que esse mesmo "estado" geria".

Daí que possamos falar cm complementaridade, quando vemos
os fluxos de abastecimentos aos estaleiros de Lisboa (navios carregados
de aprestos comprados na Biscaia, ou no Báltico, ou onde quer que os
houvesse) gerados nos portos nortenhos; ou que fazem dinamizar
sectores da economia local c regional (exemplo, as cordoarias de
Moncorvo, as lonas de Vila do Conde, de Lamego e de Gestaçô, as
madeiras do Douro, de Gaia ... ); que estimulam circuitos inter-
regionais ou internacionais de cabotagem a partir destes ancoradouros,
cujos agentes se encarregam de os importar (dinamismo da alfândega
do Porto, por exemplo). Complementaridade, também, com a
contratação para a Marinha, fortemente dinamizada entre os meios
mercantis cristãos-novos da cidade, sobretudo após 1570, e
consequente desenvolvimento do labor dos estaleiros do Porto (notado
na construção de variadas ernbarcaçóes de grande volumetria para a
Coroa no último quartel do século XVI). Complementaridade, ainda,
notada desde finais do século quando as rotas estratégicas para o reino
passam a ser, a partir de então, aquelas que eram largamente geridas
pelos portos, as rotas do Atlântico: da escravatura de África para as
Américas, do açúcar do Brasil, e da prata hispano-americana. O
deslocamento dos interesses comerciais para o espaço atlântico,
sobretudo para o Brasil, representou, verdadeiramente, uma viragem.
Aqui, o "estado" era apenas mais um participante e nunca teve
qualquer possibilidade de impor as limitações que, durante tanto
tempo impôs na gestão da Rota Oriental". Neste contexto, importa
deixar uma impressão adicional sobre o tema atrás referido da
instituição do imposto do Consulado. Fernando Bouza notou a mesma
evolução: o advento da dinastia filipina acontece numa altura cm que
as bases da economia mercantil começam a assentar no açúcar cm
detrimento da pimenta, no Atlântico em vez de no Índico. E as
necessidades de defesa concentram-se nessa área, facto justificativo da
introdução do novo imposto. O Consulado incidia, inicialmente, sobre

,,' Basta olhar o movimento quase diário de barcas que circulam entre os portos
nortenhos e Lisboa por alturas da arrnaçào de expedições para o comprovar.
li' Apesar de muito poucos nela terem querido participar quando foi decretada a
"Iiherdade" de comércio. No entanto, toda a movimentação de embarcações nortenhas
rumo a Lisboa nas épocas de saída em chegada das naus da Índia é eloquente quanto a
esta relação.
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os portos de Aveiro, Viana e Porto vindo a ser, logo em seguida,
ampliado aos ancoradouros de Peniche, Buarcos, Vila do Conde,
Esposende e Caminha. No fundo, os pontos cruciais da geografia
portuária do negócio atlântico. O Porto contesta o novo tributo.
Porque era "cousa de que nunca se ouvira falar" e importava explicar
bem os motivos da sua cobrança". É a oposição natural dos povos
contra novas despesas que perspectivavam um aumento dos custos de
transacção do produto base da sua economia dado que, neste caso, a
taxa incidia sobre o açúcar (3% sobre cada caixa). Indirectamente
contesta-se também o facto de esta receita fiscal ser encaminhada para
Lisboa, quando a gestão do negócio - incluindo o financiamento de
mecanismos de defesa - era feita localmente, nos portos, e o receio de
que o dinheiro não fosse aplicado naquilo para o que fora cobrado:".
Ribeiro da Silva refere que ainda se fizeram diligências através do
Licenciado Baltasar de Araújo para se anular a decisão, que as queixas
contra os rendeiros da Alfândega, encarregados da arrecadação, nunca
cessaram, mas que a contestação não prosseguiu". Penso que isso terá
acontecido, precisamente, pela nova orientação da política marítima,
consciente da importância da defesa da navegação que regressava da
Índia, é certo, mas, acima de tudo, consciente da urgência da protecção
dos comboios atlânticos. Ou seja, a nova dinastia, de certa forma,
parece conseguir promover uma certa identificação entre os interesses
portuários, e os interesses do "estado".

Portanto, agora é tempo de interesses solidários - pela força
das circunstâncias e dos contextos - e não admira, então, que a
protecção dos navios chegue, neste tempo, mais e mais, a todos.

41 Arquivo Histórico Municipal do Porto - Vereações, liv. 31, t1. 204.
42 Como efectivamente veio a acontecer; no entanto, o capital cobrado foi empregado
cm acções no Atlântico contra os corsários. SALGADO, Augusto A. Alves - O poder
naval português no Atlântico, cit., p. 55.
43 SILVA, Francisco Ribeiro da - O Porto e o seu termo (1580-/640). Os homens, as
instituicôes e o poder. 2 vais. Porto: Arquivo Histórico/Câmara Municipal do Porto,
1988,p. 548. Ver todas as referências a este tema nas págs. 133, 220, 466, 548, 858, 860,
994, 1028, 1049, 1051, 1056. Sobre o mesmo tema ver SALGADO, Augusto A. Alves-
O poder naval português no Atlântico, cit., p. 52-55.
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8. Conclusão

Inspirado num conjunto importante de documentos relativos a
um cavaleiro que um dia escolheu retirar-se para o couto de Leomil,
em Lamego, onde terminaria os seus dias a administrar os seus
domínios agrícolas e a recordar os feitos militares que cumpriu na
armada, este trabalho reflectiu sobre as relações marítimas entre a
Coroa e os portos, nos séculos XV a XVII que, de certa forma,
constitui também uma reflexão sobre a produção historiográfica sobre
o tema. E dessa reflexão, ou dessas reflexões avultam as seguintes
ideias.

Em primeiro lugar, o facto de que frequentemente confunde-se
expansão marítima com política naval. Frequentemente confunde-se o
desenvolvimento das comunicações marítimas e o estahelecimento de
circuitos de navegação e comércio com estratégia marítima de um
estado, sobretudo quando ele é ainda tão indefinido e a dar os
primeiros passos. É preciso, no entanto, perceber que todas as grandes
realizações marítimas, no período em análise, partem não de uma mas
de várias dinâmicas, sentidas no conjunto da sociedade e, em especial
das sociedades marítimas que, verdadeiramente, realizaram a abertura
do mundo. E a distorção das realidades complica-se quando se ouve a
opinião de estrangeiros que, por muito respeitáveis que sejam, salvo
raras e honrosas excepções", continuam a insistir nos mesmos erros e
incorrecções, nas análises individualizadas e no papel do "estado",
sobretudo, que a historiografia nacional há muito produziu e que
demora a corrigir.

Em segundo lugar, que o período aqui em estudo coincide com
uma época em que o mar emergiu como factor central na estratégia
portuguesa e europeia. Como uma política. Se os mercadores, pelo
mar, fizeram a globalização, a organização naval, a marinha, que aqui
vimos substancialmente estabelecida desde meados do século XVI,
encarregou-se de a manter, ou de a procurar manter, mesmo que à
custa de conflitos que decorriam das diferentes visões acerca da
importância dos meios a explorar.

Em terceiro lugar, que há um halanço incontornável que valida
certas afirmações produzidas: percehendo-se, como já foi apontado
neste colóquio, que as perdas de naus da Carreira da Índia no século
XVI às mãos de piratas e corsários foram insignificantes, o confronto
com as perdas massivas de navios para o corso francês nas primeiras

44 Sobre este assunto tenho dificuldade em apontar um que seja!
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décadas de Quinhentos demonstra várias coisas: que as prioridades do
poder central estavam, de certa forma, equivocadas, ou
insuficientemente avaliadas, ou então deliberadamente assumidas; que
a protecção às armadas da Carreira foi extremamente eficaz mas que
se fez à custa de outras perdas, cujo balanço interessa fazer e pesar
devidamente; que houve um grande alheamento do poder central -
possivelmente por uma insuficiência estrutural de recursos - face aos
interesses das comunidades do Reino que, como antes, tinham de
contar com os seus próprios recursos e a sua própria organização para
se defenderem e defenderem os seus empreendimentos. O que, noutra
perspectiva, nos leva a questionar a eficácia das armadas da costa.

Finalmente, ressalta a necessidade de um dehate ainda a
realizar: o que avalia o poder do "estado", a forma como ele foi
exercido e os efeitos que ele teve sobre o conjunto da actividade
marítima nacional. Do "diálogo" entre a concepção naval do poder
central e os objectivos que norteavam a acção dos centros portuários.
Que, como vimos, nem sempre foi fácil. Porém, à medida que os
interesses convergiram, a complementaridade, ou a desejada
complementaridade entre as duas concepções de poder marítimo,
começou a tornar-se uma realidade.
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ApÊNDICE DOCUMENTAL

CERTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS À COROA PRESTADOS NA ARMADA POR

FERNÃO DE MAGALHÃES CALDEIRA
(ANTES DE 1565-1587)4:'

I. Em cima, à direita, em letra distinta da do corpo do documento:
"Na fortaleza de São Migell 87"

Dom Pedro de Castilho Bispo d'Angra etc. Certifiqo que na
armada de Sua Magestade de que hera capitam mor Pedro Pexoto
da Sylva que o presente anno foi has Ilhas hya nella embarcado
Fernam de Magalhães cavaleiro fidalgo da casa do dito senhor, e
se achou na armada quando pellejou com a armada de Mosem
(Monsieur?) de Landreos frances, e quando ha dita Ilha foi Dom
Antonio Prior do Crato, depois de se conssultar que a armada se
botasse ha costa, o dito Fernam de Magalhães, acudio, ha
dcfençarn da terra, e se recolheo na fortaleza, aonde esteve te
vinda do Marques de Sancta Cruz, e por me pedir a presente lha
passei por mim assinada. Melchior Estacio a fez a nove de
Novembro de 1582.

[Assinado] O Bispo de Angra
No lado esquerdo, anota-se: "servio na armada franceza nove

de Novemhro 1582" (isto é, contra a armada francesa, como se
pode ver no documento)

2. João de Brito capitão do gualião Samtiaguo e da companhia da
infantaria com que nele me embarquey por mandado d'El Rey
noso senhor este ano prezente de outenta e sete fuy d'arrnada as
Ilhas dos Açores em companhia do Jeneral Marques de Santa
Cruz que saio em husqua d'arrnada dos ingrezes luteranos em que
vinha Francisquo Draque com grande poder de cosairos e em
defemsão das frotas das Indias de Castela e Portugal e mais naos e
navios destes reinos etc. (?) sertifico que se emharcou comiguo
Fernão de Magalhães cavaleiro fidalgo da casa do sito senhor e
levava dous homens a sua custa ho coaI em todas vegias rebates e
mais çuseços que em todo tempo socedcrào se achou prestes e em
todo ho que mais cumprya ao serviço de Sua Magestade ho que

1.' Na transcrição destes documentos, que surgem exactamente na ordem em que se
encontram, segui as normas da Comissão Internacional de Paleografia c Diplomática,
sintetizadas. para Portugal, pelo Padre Avelino de Jesus da Costa. Citar.

367



AMAN[)f() JORGE MORAIS BARROS

fez como ho que de sua pesoa se esperava andando sempre
embarcado ate me desembarcar neste porto de Lisboa aonde lhe
mandey paçar esta por me ser pedida por myn asinada oje qinze
de Outubro do dito ano de 1587 anos.

[Assinado] João de Brito
No lado esquerdo, anota-se: "foy as Ilhas dos Açores o ano 87"

3. Alexandre de Souza capitam mor d'armada, que foi as Ilhas dos
Assores esperar as naos da Yndia este anno de oitenta e seis.
Certefico embarcarsse em minha companhia Fernão de
Magalhães cavaleiro fidalgo da casa de Sua Magestade no galeam
Sam Matheus, do qual era capitão Guonçallo Vasquez Coutinho,
achandosse sempre mui prestes com suas armas em todas as
vegias, e mais socessos, e tromentas, e trabalhos que socederam na
dieta viagem, fazendo sempre tudo o que devia, e compria ao
serviço do dito senhor, como se delle esperava, com huum homem
a sua custa, ate tornar a dessembarcar no porto desta cidade, e por
assi passar na verdade, lhe mandei passar a prezente por mim
assinada oje quinze de Novembro da era dita de oitenta, e seis.

[Assinado] Halixamdre de Sousa

4. Dom Framcisquo de Menezes do Comselho d'El Rey nosso senhor
e capitão mor que fuy d'armada que andou em guarda desta costa
de Purtuguall o ano de quinhemtos e satemta e seis sertifico que
Fernão de Magalhães moço da Cam ara do dito senhor se
embarcou em minha companhia na zavara Julia da quoall era
capitão Tome Rodriguez de Perada e nella andou servindo a Sua
Alteza achamdose sempre em todas as cousas que socederão na
dita viagem e asi quando tomey os navios engrezes na paragem de
Laguos fazendo sempre tudo o que devia e compria ao serviço do
dito senhor como dele se esperava e por pasar na verdade lhe
mandey pasar a prezente por mim asinada oje vinte de Abrill de
quinhemtos e outenta e coatro anos.

[Assinado] dom Francisco de Meneses

5. Em cima, à direita, a seguinte anotação: "nesta costa de Portugal
no galião São Migel"
Certefico eu Gonçalo Ribeiro Pinto que ho ano de 74 que andei
por capitão do galean São Migell na companhia de Simão da
Veigua capitão mar que foi d'armadada (sic) que andou en guarda
desta costa de Portugall se embarcou commiguo Fernão de
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Magalhais moço da Camara d'El Rei noso senhor e andou em
minha companhia todo ho tenpo que a dita armada andou e
quando tomamos os onze navios franceses veo com elles a esta
cidade de Lixboa por mandado do capitão mor e depois disto foi
tãobem 'Africa quando el rei que aja gloria la pasou a primeira vez
e vindo pera este reino de torna viajen me cometerão n'agulha do
Cabo de San Vicente quatro naos francesas querendo per tres
vezes pelcijar commiguo e pola detreminação que com elas tive
me leixarão e se forão e nisto e en todalas mais cousas que se
oferecerão do serviço do dito senhor o fez como de sua pessoa se
esperava e por tudo pasar na verdade e me pedir esta lha pasei en
Lixboa ao primeiro de Dezenbro de 1581.

lAssinado] Gonçalo Ribeiro Pinto

No lado esquerdo, anota-se: "andou no gallião Sam Migell com
Gonçalo Ribeiro Pinto guardando a costa ano 74"

Certefiquo eu Gonçalo Coelho tabaliam pubrieo de notas por
El Rei nosso senhor nesta cydade de Lixboa e seus termos que a
letra e sinall aeima he [verso] de Gonçalo Ribeiro Pymto e por me
diso ser pedido esta a pasey e a asiney em pubrico oje sinquo dias
do mcs de Dezembro do ano de mil e quinhentos e oitenta e hum.

[sinal do tabelião] e a nota: "nada"

6. Em cima, à direita, a seguinte anotação: "levar as armas aos
lugares da Raia"

"Dom Duarte de Castello Braneo meirinho mor destes reynos e
vedor da fazenda etc. Faço saber a todos os corregedores juizes e
justiças das cidades villas e luguares deste reyno a que este for
mostrado que Fernão de Magalhães moço da Camara vay por meu
mandado a alguns luguares da arraya com armas pera defensão
delles e por que cumpre muito ir com toda a brevidade possivel
vos mando que tanto que vos este apresentar lhe façais dar
aguasalhado que ouver mister pera sua pessoa e guarda das ditas
armas e todas as bestas e mais cousas que vos pedir e lhe forem
necessarias pera as levar as levar (sic) por preços convenientes
conforme ao estado da terra de maneira que com vossa boa
diligencia leve as ditas armas com a brevidade que convem.
Escrito em Lixboa a XX de Fevereiro de 1580.

[Assinado] dom Duarte de Castel Branco
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7. Scrtefico eu Manoell Simois capitão que fui ela caravella São
Voam d'EI Rei nosso senhor que fui d'arrnada as Ilhas dos Assores
em companhia de Pedro Peixoto da Sillva capitão mor que he
verdade que Fernão de Magalhais cavallciro Iidallguo da caza do
dito senhor se embarcou corniguo e arndou sempre em minha
companhia acharndosc sempre em todos os soccsos de pclleias que
tive com os francczcs e quoarndo a dita caravella deu a costa na
Ylha de São Miguell com a mais armada cllc Fernão de Magalhais
dezernbarcou o seu fato em terra o quoall lhe saquearão os
framcezcs que vierâo em companhia de dom Amumio Prioll do
Crato por se recolher corniguo na fortallcza aorndc esteve ate a
virnda do Marques de Santa Crus por que mais pcrterndco ao
serviso de Sua Magcstade que não por cobro no seu fato e por
pasar na verdade e me pedir esta lha pasei por mim asinada oye
aos simquo do mes de Novembro.

[Assinado I Manuel Simões

i-\. Em cima, à direita, a seguinte anotação: "A Tamgere e a Seita
n'arrnada qando El Rey Dom Sebastião foy a primeira vez"
"Certefiquo eu dom Joarn de Castro que hc verdade que Fernam
de Magualhães moço da Cam ara cl'El Rcy, foy na armada que foy
em companhia d'El Rei dom Scbastiam que Deus tem em gloria,
quando foy a primeira vez a Tangere e a Seita e lia esteve em
quanto ho dito senhor esteve nos ditos luguarcs, e se tornou pera
este reino, e por me pedir esta scrtidarn lha mandei passar a qual
vai por mim assinada ojc vinte e sinquo dias de Oitubro de 15i-\ I
anos.

[Assinado] dom Joarn de Castro

Certefiquo eu Gonçalo Coelho tabaliam de notas nesta cidade de
Lixboa e seus termos por EI Rei nosso senhor que o sinall asima
da sertidâo pubrico e asinado digo o sinall raso hc do senhor dom
Joâo de Castro e por me diso ser pedida esta a pasey e a asincy em
pubrico oje trinta dias de Outubro de oytenta e hum.

[Sinal do tabelião] c a nota: "nada"

Eu Sebastião Martinz de Matos pubrico taballiam de notas por EII
Rei nosso senhor na cidade de Lixboa e seus termos sertefico e
dou fel' que a letra e synall publlico da sertidão asyrna he de
[vcrsn I Guornçallo Coelho taballiao de notas na dyta cidade e por
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verdade fiz e asinci esta cm publlico aos tryrnta dias do mês de
Outuhro de mill e quynhentos e oytenta e hum.

[Sinal do tabcliâo] c a nota "seis reacs':"?

l) I.m cima. ú direita. a seguinte anotação: "Por cscrrvao de hum
gali:l() Sáo Migel d'arrnada a levar o senhor Dom Antonio a
Tangere"
Ccrtcfiquo eu Luis Alvarez da Cunha capitão moo!" da armada
d'alto bordo que [quando] por mandado d'El Rcy nosso senhor fui
acompanhar o senhor Dom Antonio aa cidade de Tarngcre ser
verdade crnbarcarsc na dita armada Fcrnào de Magalhães moço
d,1 Carnura de Sua Alteza por escrivão do galcâo São Miguel e
servir na dita armada ho tempo que o dito galcâo amdou em
minha companhia em todas as cousas que soccdcrâo como se dele
esperava e por me pedir esta certidão e pasar asi na verdade a fiz e
asinc: [riscado: "esta"] em Lixboa a 23 de Fevereiro de 1575.

IAssinado I Luis Alvarez da Cunha

Ccrtcfiquo eu Guomsallo Coelho tabelião pubrico das notas por
El Rei nosso senhor nesta cidade de Lixboa e seus termos que o
synall asyrna da scrtidâo he do senhor Luis Alvarez da Cunha e
por me diso ser pedida esta a pasey e a asyney em pubriquo oje
trinta e hum dias do mcs de Março de oitenta e hum.

[Sinal do tabelião] nota: "nada"

Eu Pedro de Goes tabaliâo pubrico das notas por EII Rcy nosso
senhor na cidade de Lixboa e seus termos dou fel' que a sertidão
atras he feita e asinada em pubrico por Gonçalo Coelho tabalião
das notas nesta cidade fis asinci esta ojc o derradeiro dia do mes
de Marso do ano de oitenta e hum.

[Sinal do tabelião] nota: "nada"

I (l. Em cima. à direita. a seguinte anotação: "crnbarcoussc com Dom
Luis de Sousa n'arrnada do senhor Dom Duarte com hum homem
a sua custa por escrivão do galiào São Paulo
Scrtcfico eu Dom Luis de Souza que hia no gualiam Sam Paulo
que hia d'arrnada em companhia do senhor Dom Duarte o ano de
mil e quinhcmtos e outcmta e dous annos que em minha
companhia hia Fernão de Magualhais moço da Cam ara d'EI Rey
noso senhor c hia por escrivão do dito gualiam e levava hum
homem a sua custa sem receber couza algua do dito senhor todo o
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tempo que no dito gualiam esteve e por assim paçar na verdade
lhe mãodey que fizese esta a quoal vay por min asinada e escripta
feita oje a nove de Outubro do dito ano.

[Assinado J Dom Luis de Sousa
[Assinado] Fernão de Magalhães

Sertefiquo eu Guomçallo Coelho tabalião pubriquo [verso] das
notas por El Rei nosso senhor nesta cidade de Lixboa e seus
termos que ho sinall atras da sertidão he do senhor Dom Luis de
Sousa e por me diso ser pedida esta a pasey e ha asyney em
pubriquo oje trynta e hum dias do mes de Março de oitenta e hum.

[Sinal do tabelião] nota: "nada"

Eu Jeronimo Teixeira taballyam pubrico de notas por El Rei nosso
senhor nesta cidade de Lisboa e seus termos dou fce e certefiquo
que ha certidão atras he feita e asinada em pubriquo por Gonçallo
Coelho taballiam de notas desta cidade e por verdade fiz esta e me
asinci em pubryquo oje trimta e huum dias de Março de oitemta e
huum anos.

[Sinal do tabelião] nota: "nada"

II. Sertefico eu Jorge de Mendoça (sic) do Conselho d'El Rei noso
senhor que El Rei Dom Sebastião que Deus tem em gloria me
mandou por capitão mor as Ilhas Terceiras a esperar as naos da
India que avião de vir no ano de secenta e houto por ter novas de
cosairos e he verdade que Fernão de Magalhais se enbarcou no
galião São Migel que foi por capitão Francisco Matoso e servio na
armada todo tenpo que la andei a sua custa por yr merecer na dita
harmada como muito bom cavaleiro por me aprezentar hua
sertidão raza que era feita por Pedro Machado escrivão da dita
armada e asinada per mim lhe mandei pasar esta minha sertidão
ao [riscada e emendada uma ou duas palavras ilegíveis: gallião?
escrivão? do?] dito Fernão de Magalhais per mim asinada e selada
com ho sinete de minhas armas. António Brandão a fez em Lixboa
aos vinte e sinco d'Outubro de 1582 anos.

[Assinado] Jorge de Mendoça

12. Em cima, à direita, a seguinte anotação: "com Dom Eitor as Ilhas
sem soldo nem moradia"
Certefyco heu Dom Eytor A<ra>nha que Fernam de Magalhães
moço da Cam ara de Sua Alteza foy comyguo hem hum galyam per
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nome [riscado: "Day"] Sam Denys camdo me El Rey mandou as
Ylhas pera vyr com as naos que vyeram da Ymdya e no dicto
galyam servio sem soldo nem moradya em todo ho tempo que la
amdey ate vyr [a] este reyno e per pasar na verdade lhe esta
certidam per my feyta e asynada feyta oye XII dyas de Novembro
de mil VCLXVIII" [emendada]

[Assinado] Dom Eytor Aranha

Sertefiquo eu Guomçallo Coelho tabellião pubryquo das notas por
El Rei noso senhor que ha sertidão assima he feita e asinada por
Dom Eytor Aranha e por me diso ser pedida esta a pasey e me
asiney em pubriquo oje trymta e hum de Março de mill quinhentos
e oitenta e hum

[Sinal do tabelião] nota: "nada"

Eu Marcos ('1) d'Azevedo tabalião pubrico per [verso] El Rei noso
senhor na cidade de Lixboa e seus termos sertefiquo e dou fee que
Gonçalo Coelho que a justifiqação ('1) atras fez e asinou de seu sinal
pubrico he tabaliam pubrico nesta cidade e por verdade fiz esta e
asinei de meu pubrico sinal oje o deradeiro de Março de mill e
quinhentos e oytenta e hum anos

[Sinal do tabelião] nota: "nada"

13. Alvaro de Carvalho do Conselho d'Ell Rei noso senhor capitão e
guovernador desta villa de Mazaguão etc. Faço saber aos que este
meu alvara virem em como eu fiz e armei cavaleiro a Fernão de
Magalhães natural do Cabo de Gel por ser pesoa que muy bem
merecia a ordem de cavallaria por se achar comiguo em todallas
pelleias vitorias que dos mouros tive despois que na terra esteve e
por asi pasar na verdade lhe mandei pasar este que vai per mim
asinado e asei ado com o sinete de minhas armas. Vasquo
Fernãodez escrivão dante mim o fez oje X de Junho de mil VC
LXVI annos.

[Assinado] Allvaro de Carvalho
[tem ainda restos da cera do sinete de D. Álvaro de Carvalho]

14. Ccrtefico eu Dom Nuno da Cunha capitão mor que este presente
armo fui as Ylhas esperar as naos da Yndia que em minha
companhia foi e veo Fernão de Magalhais na caravella Rosa a sua
custa sem receber cousa algua d'El Rei noso senhor todo tempo
que la andou a dita armada e asy se achou em todos trabalhos que
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socederam e por asy pasar na verdade e me pedir esta lha dei per
mim asynada em Lixhoa 21 de Setembro de 566 anos.

[Assinado] Dom Nuno da Cunha

Serteffiquo eu Guomçallo Coelho tahallião puhryquo das notas
por EI Rey nosso senhor nesta cydade de Lixboa e seus termos que
o sinal asyma da sertidão he do senhor Dom Nuno da Cunha e por
me diso ser pedida esta a pasey e asinei em puhriquo oje trimta c
hum dias do rncs de Março de oitenta c hum.

[Sinal do tabelião] nota: "nada"

Guomez ... (ilegível; Avidus??) Carvalho tahaliam puhrico de
notas [verso I pella real Magestade d'EII Rei nosso senhor nesta
cidade de Lisboa e seus termos certcfico e dou fc que há certidão
de justcficação atras he de Gonçalo Coelho tahaliam de notas na
dita cidade e as cousas que como tal faz se da fe e credito por
verdade e asiney esta ha trinta e hum de Março ano de oytemta e
hum.

[Sinal do tabelião] nota: "nada"

15. Sertcfico eu Jorge de Mendomça capitão mor que fuy d'armada
que foy as Ilhas a guardar as naos da Imdia o ano de mil e
quinhemtos e sccernta e symquo annos que em mynha companhia
foy Fernão de Magalhais no gualiam Sam Joam e nele amdou
servimdo a Sua Alteza a sua custa todo o tempo que a dita armada
laa amdou e se achou comyguo em todolos trabalhos que se
çocedarão (sic) e se tornou a vir comyguo no propio gualiam e por
asym paçar na verdade lhe dey esta po mym asynada oje dezouto
dias de Setemhro 1565 anos.

[Assinado] Jorge de Mendonça
Sertcfiquo eu Guomçallo Coelho teballiâo (sic) pubriquo das notas
por El Rey nosso senhor nesta cidade de Lixboa e seus termos que o
sinal asima he do senhor Jorge de Mendomça c por me diso ser
pedida esta a pasei c a asincy em puhryquo oje trinta e hum dias do
mes de Março de mill e quinhentos e oytenta e hum.

[Sinal do tabelião] nota: "nada"

[verso] Eu Antonio Sertão tabaliam pubrico de notas por El Rey
noso senhor nesta cidade de Lixboa e seus termos certifico que a
certidão atras he feita por Gonçalo Coelho pubrico tabaliam nesta
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cidade e he asinada em pubrico por ele e por verdade fiz esta oje a
derradeiro de Março de mill quinhentos e oitenta e hum.

[Sinal do tabelião] nota: "nada"

16. Em cima, à direita, a seguinte anotação: "A Mazagão a sua custa
sem solido"
Certefiquo heu Paulo d'Araujo cavaleiro fydalgo da caza d'Ell Rei
nosso senhor e comendador da Hordem de Christo que he verdade
que marndarndome El Rei Dom Sebastiam que Deus tem por
capitão de hua caravela a vila de Mazagão acompanhar huns navios
de rnamtyrncmtos e moniçois e cavalos e doze mill cruzados que
para a dita vila levei e asyrn a levar a molher do capitão Allvaro de
Carvalho [riscado: "que"] e comigo se embareou Fernão de
Magalhais moço da Cam ara do dito senhor em minha cornpanhya
andou servindo ao dito senhor a sua propia custa sem solido todo o
tempo que heu andei na dita caravela acharndosc em todas as
couzas e trabalhos que na dita viagem sosederão fazemdo sempre
todo que compria ao serviço de Sua Alteza como dele se esperava e
por me pedir a prezem te lha dei a qual vai por mim feita e asynada
hoje a doze de Dezembro do ano de mill e quinhemtos e hoitemta e
hum anos.

[Assinado] Paulo d'Araujo

Sertcfiquo eu Gonçalo Coelho tabaliam pubrico de notas por El
Rei nosso senhor nesta cydadc de Lyxboa e seus termos que ha letra
e sinall acyrna he feito e asynado por Paulo d'Araujo e por me diso
ser pedida esta a pasey [verso] e me asyney em pubrico oje
dezanove dias do mcs de Dezembro de oytenta e hum.

[Sinal do tabelião] nota: "nada"

[inicialmente a certidão começava aqui] "Certefico heu Paulo
d'Araujo cavaleiro fydallgo da casa de Sua Magestade que hc
verdade que"

17. [creio que se trata de um documento incompleto]
Certcfiquo por esta per mym feita e assinada que Fernão de
Magalhães foy em minha companhia quando me El Rey nosso
senhor mandou por capitão a vila de Mazagão e nela servia alguns
meses e não sou lembrado quantos c por sua parte me ser pedida a
presente a pasey em Lixboa a XXI de Janeiro de 1566 anos.

[Assinado 1 Francisco de Bairos de Paiva
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Sertefiquo eu Guomçallo Coelho tabelião pubrico das notas por El
Rei nosso senhor nesta cidade de Lixboa e seus termos que a
sertidão asima he feita e asinada por Francisco de Bairos de Payva e
por me diso ser pedida esta ha pasey e me asinei em pubriquo oje
trynta e hum dias do mes de Março de mill e quinhentos e oitenta e
hum.

[Sinal do tabelião] nota: "nada"

Certefiquo eu Luis Bulham Carneiro tabaliam de notas por El Rei
nosso senhor nesta cidade de Lixboa e seus termos que a letra e
sinal da justeficação asima he de Gonçalo Coelho tabaliam pubrico
da dita cidade e por verdade fiz esta em pubrico oje derradeiro de
Março de mil quinhentos oitenta e hum.

[Sinal do tabelião] Não se percebe se tem nota

IR. O Doutor Antonio Denis do Concelho da Fazemda de Sua
Magestade juiz das justificasois della esetra. Faço saber aos que esta
certidão virem que por parte de Fernão de Magalhães Caldeyra me
foi feita pitição do teor seginte.
Diz Fernão de Magualhães Caldeira cavaleiro fidalgo da Casa d'El
Rey nosso senhor e morador na villa do Liumil da comarqua de
Lamego que a elle lhe he necessario justifar (sic) em como no ano
de ou tenta e nove quoando aqui vierão os primeyros ingrezes a esta
cidade de Lisboa e elle supri cante acodio aquy a defenção della
estam do senpre aquy ate a tera se aquietar e assim o ano de noventa
e seis quoando se esperavão pellos ditos imgrezes nesta dita cidade
estava posto em arma e elle supricante também acudi o a ella con
seu cavalo e armas e hum omen e della se não foi ate a deixar quieta
o que tudo foi a sua custa pede a Vossa Merce lhe mande perguntar
as testemunhas e con seos ditos lhe mande pasar certidão e
receberia merce. E vista per mim mandey que justificase ao que
satisfez con prova de testemunhas que que (sic) neste juizo forão
preguntadas e os testemunhos dos quoaes se segem.
Antonio Cabreira cavaleiro fidalgo da cassa d'El Rei nosso senhor
morador nesta cidade no Bequo das Manilhas de idade de sesenta
annos [verso] testemunha jurado aos Santos Evangelhos em que pos
a mão e do costume dise nada Perguntado pello conteudo na pitição
dise que conhese ao supricante Fernão de Magualhães Caldeira e
sabe que o ano de outenta e nove quoando veio a armada e
cnxercito dos imigos imgreses aos arebaldcs desta cidade o dito
supricante Fernan de Magualhães se achou nesta cidade con seu
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cavalo, e armas e nelle asestio acodindo a defemção deli a e nesta
cidade esteve ate se alevantarem as companhias e outros i era
verdade que o dito supricante acudio a esta cidade no ano de
noventa e seis con seu cavalo e armas e hum homen a sua custa e
nella asestio ate se não aquietar a sidade em que fez gasto de sua
fazemda e isto sabe pello conheser e ver assim pasar na verdade e ai
não dise e asinou com o dito emqueredor Sebastião Denis o escrevy
/ Antonio Cabreyro.
Pere Gonçalvez de Bayros cavaleiro da casa d'EI Rei nosso senhor

e ofecial d'Alfandegua desta cidade e nella morador junto ao
Tronquo de idade de quorenta e seis pera corenta e sete anos
testemunha jurado aos Santos Evangelhos em que pos a mão e do
costume dise nada [verso] Perguntado pelo conteudo na pitição dise
que conhese o supricante Fernão de Magualhães Caldeira e sabe
que o ano de oitenta e nove quoamdo a armada e enxersito dos
ingreses vierão aos arebaldes desta cidade o dito supricante Fernão
de Magualhães acodio a ella con sua pesoa e armas e defenção della
e nesta cidade ases tio ate se aquietar e asim he verdade que o ano
de noventa e seis o dito supricante Fernan de Magualhães se achou
nesta dita cidade con cavalo quoando se esperava 'armada ingreza e
nella asestio ate se alevantarem as bamdeyras e isto a sua custa o
que tudo sabe pello conheser e elle estar nesta dita cidade nos taes
tempos e ai não dise e asinou con o emqueredor Sebastião Denis o
escrevy e risquey da viIIa por verdade / Pera Gonçalvez de Bayrros.
Aos trinta e hum dias do mez de Outubro de mil e seiscentos e dous
em minhas pousadas pello enqueredor Bernardo Ribeiro comigo
pregumtamos a testemunha seginte Sebastião Denis o escrevy
Simão Ribeyro cavaleyro fidalgo da cassa d'El Rei nosso senhor
morador nesta [verso] cidade a São Pedro d'Alfama de idade de
sinquoenta anos pouquo mais ou menos testemunha jurado aos
Santos Avangelhos em que pos ha mão e do costume dise nada
Preguntado pelo conteudo na pitição dise que conhese o supricante
Fernão de Magualhâes e sabe que no ano de outenta e nove
quoando a armada ingreza veyo o enxersito aos arebaldes desta
cidade o supricante se achou nella con suas armas e pessoa e nella
asestio ate que o emxersito se alevantou e as companhias e elle
testemunha o vio amdar no serviço de Sua Magestade e defemção e
assim he verdade que o ano de noventa e seis quoando se esperava
pella dita armada ingreza vio o supri cante outrasi nesta cidade con
sua pessoa c armas e nella asestio ate se alevantarcn as companhias
o quoal o supricante he bom soldado e cavaleyro e isto sabe pelo
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conheser de criação e de muitos anos a esta parte e o ver pasar na
verdade e ai não disse e asinou com o emqueredor Sebastião Denis
o escrevy / Simão Ribeyro.

E com estas perguntadas com os autos me forão comc1usas e
nelles pus o despacho que tal he.

Passem lhe o treslado quoatro de Novembro de seiscentos c
dous. E porque ora por parte do dito Fernão de Magualhães Caldeyra
me foi pedido o presente eu esa mandcy pasar por mim asinada feita
em Lisboa a seis dias do mez de Novcnbro de myl e seiscentos e dous
anos. E eu Sebastião Dcnis que ora sirvo d'escrivão das notificações da
Fazenda de Sua Magestade a fez escrever etc. Pagou desta certidão
cento e vinte reaes. E de asinar.

[Assinado] Ribeiro?
[Assinado] Antonio Dinis



SíNTESE GEOPOLÍTICA E GEOESTRATÉGICA
DO PODER NAVAL PORTUGUÊS

João José Brandão Ferreira

"Nestas coisas (problema da posição relativa entre o mar e a terra),
a nação dos portugueses precedeu todos os antigos e modernos em tanta

quantidade que eles, em nosso respeito, não souberam nada"

Duarte Pacheco Pereira

Introdução

Costuma dizer-se, e é verdade, que a História de Portugal se
confunde, ou corre paredes meias, com a história das suas Forças
Armadas. E, neste âmbito, se pode dizer que a Marinha está presente
nesta história desde o reinado do nosso primeiro rei e pai fundador,
Afonso Henriques, de que se comemoram este ano nove séculos do seu
nascimento.

Tentarei analisar sucintamente os marcos mais relevantes dessa
llistória à base de uma leitura estratégica c geo-polítiea da mesma;
analisarei mais alargadamente a situação contemporânea c finalizarei
com umas conclusões.

Síntese Histórico/Estratégica

"Conter Castela em terra
E batê-Ia no mar"

O. João II

Com O. Afonso Henriques foi preciso defender o Condado
Portucalense contra leoneses e castelhanos e acrescentá-lo à custa de
galegos e mouros. As três tentativas feitas a norte fracassaram pelo que
a expansão se dirigiu para sul. O grosso do poder militar estava nas
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tropas dos concelhos, nas mesnasdas dos nobres e das ordens religiosas
e na hoste real. Mas já havia pesca costeira e comércio marítimo
sobretudo com os portos da Flandres e Inglaterra, mais tarde
extensível à costa bretã e ao mediterrâneo norte, que se foi
desenvolvendo durante toda a Idade Média. Nasceu ainda uma
marinha de guerra incipiente, cujo primeiro Almirante terá sido D.
Fuas Roupinho, se bem que não haja certezas de quem
verdadeiramente se tratava. O que é certo é que acabou por se
constituir uma esquadra de galés que combatia a pirataria mourisca
nas nossas costas, chegando a realizar algumas acções ofensivas em
Sevilha, Estreito de Gibraltar e Ceuta, tendo inclusivé o almirante
Roupinho falecido em combate, em 1182, junto a esta última praça. As
forças navais colaboraram na reconquista e nas lutas com leoneses e
castelhanos.

Até ao reinado de D. Afonso III pediu-se ajuda às frotas de
cruzados, para a reconquista de algumas cidades, as mais famosas das
quais, Lisboa, Alcácer e Silves.

É, porém, com D. Dinis que se cria a Marinha (e também o
Exército) em termos permanentes, tendo para isso sido contratado o
genovês Manuel Pessanha, em 1317, para a comandar. Passa a haver
uma esquadra permanente para defender as nossas costas e a
navegação e é instituído o seguro marítimo. Manda plantar pinhais que
entre outras funções garantiam a existência de matéria-prima para a
construção naval.

De salientar que a nóvel Ordem de Cristo, criada em 1319, que
apenas se tratava da Ordem do Templo com outro nome, passou a
aumentar a sua actividade naval tendo até mudado a sua sede para
Castro Marim - onde permaneceu até 1356 - para melhor combater a
navegação berbere.

É já no reinado seguinte, que o Rei D. Afonso IV patrocina duas
expedições às Canárias, provavelmente em 1336 e 1341 o que
representa a 1ª tentativa de expansão fora do território nacional. Em
1352 é ainda assinado um acordo de comércio marítimo com Eduardo
III de Inglaterra.

D. Fernando quis reforçar a marinha de guerra e estabelecer
monopólios sobre o comércio, que lhe servissem as ambições políticas
e instituir para isso privilégios, em 1377, para os armadores que
possuíssem navios com mais de 100 toneladas. A pesca também teve
grande incremento, fazendo-se já no mar alto. Sem embargo as três
guerras funestas e escusadas que intentou contra Castela, viram
somarem-se revezes, tendo a marinha sofrido grandes perdas, O que
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resta dela vai porém ajudar a causa do Mestre de Avis, tendo a sua
acção mais relevante no cerco de Lisboa de 1384.

Com a independência do Reino salvaguardada, seguiu-se um
período de reflexão estratégica sobre o que fazer, que basicamente
tinha duas vias: ou a expansão na Andaluzia em direcção ao reino de
Granada, ou a ida par ao Norte de África. O conselho do Rei optou
por esta última via e foi assim que se decidiu a empresa de Ceuta.

A Marinha não deixou mais de se desenvolver e o assalto a
Ceuta, em 15 de Agosto de 1415 - possivelmente o primeiro assalto
anfíbio da História - é feito com cerca de 20000 homens transportados
em 200 navios.

Estava assim dado o mote da expansão marítima, da procura de
apoios fora de Península e da continuação da Cruzada.

O grande impulsionador da gesta marítima foi o Infante o.
Henrique, mas tal só foi possível, estamos em crer, depois de ele ter
sido nomeado administrador da Ordem de Cristo, Ordem esta que
dispunha de muitos conhecimentos científicos, bens materiais e uma
doutrina religiosa bem definida e orientada.

Esta expansão marítima manteve-se até 1530, ano em que atingiu
o seu auge e orientou-se primeiro para o Norte de África, para a
exploração da costa africana para sul, incluindo os rios, a navegação
para oeste no Atlântico Central e a recolha de dados e investigação
científica de todas as actividades relacionadas com o mar, desde a
construção naval, à navegação, do estudo dos ventos, à astronomia, do
armamento às correntes marítimas, etc.

Os objectivos mais marcantes vieram a ser a descoberta do Reino
do Prestes João e atingir-se a Índia contornando a África. Deste modo
conseguir-sé-ia atingir a terra das especiarias ligar os cristãos do
Ocidente com os cristãos do Oriente (Coptas da Abissínia e cristãos do
rito de S. Tomé, na Índia) e, ainda, atacar o império turco pelas
"costas". A partir de o. João III intensificou-se também a navegação e
exploração do Brasil.

O esforço nacional foi sobre-humano e a Marinha teve um papel
preponderante em toda esta epopeia à escala planetária, que constituiu
em manter abertas à navegação linhas de comunicação marítima e de
comércio e portos fortificados que iam da Europa até ao Japão e todo
o Atlântico Sul.

Os marcos principais (que são muitos) desta saga extraordinária
e que não tem paralelo na história de nenhum país do mundo, são
conhecidos. Mas é bom recordar a acção desse mais que certo nobre
almirante português que enganou os espanhóis levando-os para a
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América Central, evitando que estes nos acometessem no comércio do
Golfo da Guiné e não nos tentassem seguir no verdadeiro caminho da
Índia, estratégia superiormente delineada e que culminou no tratado
de Tordesilhas; a descoberta oficial do Brasil, quando este segredo já
não poderia mais ser escondido, por via da rota de e para a Índia; a
acção de D. Francisco de Almeida e a sua vitória na batalha de Diu,
em 150Y, que assegurou o predomínio naval português durante cerca
de 50 anos e a brilhante estratégia de domínio do Indico, formulada
por Afonso de Albuquerque que até hoje não foi suplantada.

Seria útil um dia tentar contabilizar quantos milhares de navios e
suas guarnições, cruzaram estes mares.

A falta de recursos, a extensão do dispositivo e a perda da
iniciativa estratégica, haviam de causar uma inevitável redução do
mesmo. devendo a isto juntar-se a perseguição e expulsão dos judeus.
que não só privou Portugal de grossos cabcdais e muito saber, como
permitiu enriquecer com esses meios potências nossas concorrentes e,
ou. inimigas. Porém a verdadeira causa do desmoronamento português
no Oriente teve a ver com a perda da independência, que virou contra
Portugal os inimigos de Espanha. A África e o Oriente sofreram com
tudo isto devido a duas decisões tomadas em 15H5 e 15Y5, por Filipe V,
de apresar os navios holandeses e ingleses e proibir o comércio nos
portos nacionais.Ora os europeus do norte privados do lucrativo
comércio que faziam na Península viram-se na contingência de irem
tentar obter os produtos na origem.

Com a derrota da invencível armada e as perdas nos combates
contra os corsários franceses, ingleses e holandeses (só com estes
últimos andámos em guerra HO anos seguidos) bem como a perda da
superioridade tecnológica, puseram o poder naval português na
defensiva. É desta época também a criação do terço da Armada, em
161 H, antepassado do Corpo de Fuzileiros.

A importância da marinha manteve-se na Restauração, guerra
que durou 2H longos anos e foi fundamental na manutenção do Brasil e
de muitas possessões em África. E mesmo quando estabelecíamos
tréguas ou tratados de paz com potências inimigas na Europa, estas
continuavam a atacar-nos no Ultramar. Valeu-nos neste transe a
Aliança Inglesa mas como sempre o preço que pagámos foi leonino.

As riquezas brasileiras e o afastamento das contendas europeias,
permitiram o reforço do poder naval no século XVIII, que garantiu a
protecção da rota entre a metrópole e os portos brasileiros, que nos era
fundamental e ainda permitindo manter uma presença na Índia.
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A Marinha prestou ainda valiosos serviços na guerra da sucessão
de Espanha, na contenção do Império Otomano no Mediterrâneo
Ocidental e na Guerra dos Sete Anos e no transporte do Corpo
Expedicionário, que combateu no Roussilhão.

Em 1763 foi criada a Secretaria de Estado dos Negócios da
Marinha e Domínios Ultramarinos e é no último quartel do século
XVIII que sc dá um notável incremento na Marinha Nacional de que
foi obreiro o Secretário Martinho de Melo, que ocupou aquela pasta
durante 25 anos.

Em 1779 foi criada a Academia Real de Marinha, a mais antiga
antepassada da Escola Naval.

No início do século XIX, Portugal dispunha de um poder naval
significativo no âmbito das potências mundiais. A esquadra alinhava 13
naus e 26 fragatas, com um total de 2200 peças de artilharia. Para além
disto possuía ainda uma nau e sete fragatas, com 382 peças, na Índia.
Os efectivos totalizavam 800 oficiais e 20000 homens.

Foi esta marinha que colahorou com a Royal Navy na longa
guerra contra Napoleão e permitiu a retirada estratégica da família
real e da corte para o Brasil, aquando da invasão de Junot, mantendo-
se em operações no Brasil, Uruguai e Guiana Francesa.

Com a independência do Brasil, em 1822, só um dos navios que
restavam, regressou a Lisboa. As perdas ocorridas com todos estes
eventos e as consequências catastróficas das sucessivas guerras civis,
votaram a Armada Nacional a grande decadência.

No fim da Guerra Civil, em 1834, a Marinha apenas contava com
duas naus, seis fragatas, oito corvetas, dez brigues, seis charruas e dois
vapores. E da Marinha da Índia apenas restavam duas corvetas e uma
charrua.

Em 1850 os arsenais portugueses ainda continuavam a usar
técnicas de há 50 anos atrás. O desinteresse político a que foi votada a
Armada, para além das razões já apontadas pode prender-se com o
facto da quase totalidade dos seus efectivos ter lutado pela causa
miguelista. Sem embargo de ter sido a vitória liberal na batalha do
Cabo de S. Vicente, a contribuir decisivamente para a derrota
absolutista, cujos lideres foram incapazes de fazer uso adequado das
suas forças.

Portugal falha as duas revoluções industriais do século XIX o
que acrescido da sua incapacidade financeira, não permite acompanhar
os últimos desenvolvimentos, nomeadamente quanto à tecnologia do
vapor, do ferro e artilharia de retrocarga.

3H3
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A situação foi-se deteriorando com a instabilidade politica e
social até se tornar catastrófica. A corrida imperialista posta em
marcha na Europa a partir de meados do século XIX passou a ameaçar
directamente as nossas possessões no Ultramar, nomeadamente em
África, cujo desenvolvimento se queria tornar como prioridade a fim
de compensar a perda do Brasil, como ficou estabelecido na célebre
directiva de Sá da Bandeira, de 1836.

Foi este estadista e também Mendes Leal, como ministros da
Marinha, nos anos 60 que incentivaram a construção de um conjunto
de navios de pequeno porte, como corvetas e canhoneiras, a vapor e à
vela, tanto no nosso arsenal como no estrangeiro. Foram estes meios,
também conhecidos como "poeira naval", que permitiram manter a
soberania nacional nos territórios africanos. Em 1870 a Armada
dispunha de uns modestos 28 navios. A Armada perdeu qualquer
hipótese de manter presença no alto mar e as desavenças políticas
permanentes, junto com a bancarrota sempre eminente do tesouro
público, iriam mantê-la assim até ao advento do Estado Novo, apesar
de muitas reformas tentadas, que nunca chegaram ao fim ou não
passavam do papel. E praticamente tudo, tinha de ser importado.

Só em 1882 a Marinha recebeu o primeiro torpedeiro, as
primeiras metralhadoras, canhões de tiro rápido e as espingardas de
repetição. Realizaram-se ainda algumas reorganizações, criando-se,
por exemplo, o sistema de autoridade marítima e os departamentos
marítimo e não sendo possível manter uma presença activa no
Ultramar, optou-se por ocupar pontos chaves donde irradiava a nossa
acção. A frota contava então com 68 navios.

Em 1887 recebeu-se os primeiros navios de casco de aço e
algumas lanchas canhoneiras para utilização nos rios de África que
prestaram relevantes serviços até 1908. São já consequências positivas
de algumas reformas inspiradas por Fontes Pereira de Melo e Andrade
Corvo. Tentou-se ainda obter algumas unidades blindadas
(couraçados) para a defesa dos portos, nomeadamente, Lisboa.

Entrou-se então no auge da corrida a África, com a Conferência
de Berlim de 1884/5. Na sequência desta tivemos que fazer face a
várias disputas com a Inglaterra de que saímos vitoriosos em três
(Bolanha, baía de Lourenço Marques e Ambriz) e acabámos por sofrer
a humilhação do "ultimatum" em 1890, por causa da questão do Mapa
Cor-de-Rosa. A indignação e a impotência para resistir a este acto de
força bruta de um Aliado, levaram muitos clamar pelo ressurgimento
naval, mas tudo se saldou na aquisição de um cruzador de 1700
toneladas, e por subscrição pública!



SfNTLSE GEOl'oL!ncA E GEOESTRATÉGICA DO PODER NAVAL PORTUGUÊS

Durante quase todo o século XIX, a Marinha teve ainda que
cumprir missões no âmbito da repressão do tráfico de escravos; apoio à
diplomacia e ao transporte da família real e ainda a acudir a um sem
número de situações de emergência de âmbito civil e militar.

Em 1896 o ministro da Marinha, Jacinto Cândido, dá início à
construção de uma nova esquadra, agora já com todos os navios em
aço e com propulsão mecânica e que contemplava cinco cruzadores. O
arsenal foi adaptado para estas tecnologias.

No início do século XX a Marinha dispõe de 60 unidades e um
incremento notável no campo da oceanografia, por iniciativa do Rei D.
Carlos I.

As campanhas ultramarinas continuavam a necessitar da
presença da Marinha que constitui até destacamentos para actuarem
em operações terrestres.

Ainda cm 1910, foi assinado o contrato de aquisição do primeiro
submarino, o que nos colocou no campo das nações pioneiras neste
tipo de navios.

A República proclamada em 5 de Outubro de 1910, herdou 45
navios totalizando 28000 toneladas, tentou por várias vezes fortalecer a
Marinha - que tinha tido uma posição destacada na queda da
Monarquia - mas as desgraçadas convulsões políticas e sociais que se
sucederam durante 16 anos impediram qualquer resultado positivo.

A I Guerra Mundial, encontrou assim Portugal muito mal
preparado para nela participar, tendo a Marinha sido chamada a
actuar no Atlântico Central e Sul e ainda em Moçambique, tendo
cumprido todas as missões conmecidas às forças navais, agora
acrescidas do seu ramo aéreo - a Aviação Naval - criado em 1917.
Todas estas missões implicaram pesados sacrifícios.

Foram. Ainda, dois marinheiros que efectuaram esse feito
extraordinário, que foi a viagem aérea em 1922, ligando Lisboa ao Rio
de Janeiro. Feito infelizmente pouco valorizado entre nós c quase
desconhecido no estrangeiro.

O Almirante Pereira da Silva, bem quis, após o conflito mundial
reformar a Marinha, aproveitando os ensinamentos daquele conflito.
Mas a I Republica caminhava para o abismo e a marinha encontrava-se
nas próprias palavras do ministro no "zero naval". Não foi porém
inglório o seu esforço, pois muitas das suas propostas foram retomadas
mais tarde, nos anos 30, agora através da figura de Magalhães Correia,
que lançou então um plano de renovação que deu frutos, tendo sido
recebidos 22 navios, representando 35000 toneladas e 100 peças de

385



,IOÀO }()SÉ RRAN[)ÀO FFRRLlRA

artilharia, com um custo de 3 milhões de libras (isto entre 1933 e 36,
pagos a pronto sem leasing e sem empréstimos!. ..)

A I Guerra Mundial prejudicou a II fase do plano Magalhães
Correia e viu os seus navios empenhados na defesa da neutralidade
portuguesa e no reforço das guarnições das diversas parcelas de
Portugal. No fim da guerra adquirem-se mais navios em segunda mão:
três submarinos, duas fragatas e quatro caça-minas.

A entrada de Portugal na NATO, como membro fundador, em
1949, vem dar um enorme incremento e modernização à Marinha.
Foram aumentados ao efectivo sete fragatas, 14 patrulhas, 16 draga-
minas, dois caça-minas e três navios hidrográficos e 24 aviões
Helldivers. Construíram-se modernas infra-estruturas e
desenvolveram-se a marinha de pesca e mercante. Em 1952, a
componente aérea foi integrada na recém criada Força Aérea,
conseguindo porém, a Armada, manter o ministro da Marinha,
independente das restantes estruturas da Defesa Nacional.

A partir de 1958, os problemas que começaram a surgir em
África e no Estado da Índia vieram a preocupar os responsáveis da
Armada e a prepará-la para eventuais futuras contendas.

A Marinha mobiliza-se para Angola e o então Ministro
Quintanilha e Mendonça Dias apresenta um novo plano faseado de
nova construções onde se incluía a reactivação do Corpo de Fuzileiros,
a criação de unidades de mergulhadores sapadores e a aquisição de
numerosos navios adaptados ao Ultramar e ainda outros que
permitiam manter a participação nas actividades da NATO, o que se
conseguiu.

A marinha salva a honra da bandeira no Estado da Índia, através
dos brilhantes combates do "Afonso de Albuquerque" e da "Vega",
opondo-se à inqualificável agressão indiana. E durante todas as
operações de contra guerrilha, afirmação de soberania, proteeção das
populações e reforço das autoridades locais, que desenvolvemos entre
1961 e 1974, em todo o Ultramar, a "Briosa" mostrou sempre um
comportamento que não deslustra dos seus maiores.

A Marinha chega assim a 1974/5 após um esforço intenso em
África, com um conjunto de meios (cujo pico tinha sido atingido em
1971), que somavam 190 unidades e 90000 toneladas, relativamente
modernos e que lhe permitiam cumprir razoavelmente as missões
atribuídas, embora sem capacidade de roeega de minas e sem ter um
único navio equipado com mísseis.
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Situação Contemporânea

"As conquistas, que supus serem acessórios de Portugal,
eu as tenho pelo seu principal e ainda garantes da sua conservação"

O. Luís da Cunha
Instruções inéditas a Marco Antônio de Azevedo Coutinho

A situação que vivemos actualmente, é ainda, fruto directo dos
eventos históricos ocorridos no pós 25 de Abril de 1974, cm que é
necessário recordar.que Portugal perdeu num curto espaço de
tempo.cerca de 95% do seu território e 60% da população.cujas
consequencias nos temos recusado a avaliar e refletir. Para o âmbito
que estamos a tratar queremos resumi-Ias em duas grandes linhas de
pensamento político que estão profundamente erradas: a negação de
quase tudo o que se fez na História de Portugal nos últimos 50 anos - o
que destroçou psicologicamente a população e baralhou as hússolas
políticas; e o estabelecimento de uma orientação política de costas
para o Mar, com nefastas e perigosíssimas consequências no âmbito
estratégico, geopolítico, económico, diplomático e psicológico, que
pode levar no limite, ao desaparecimento de Portugal como estado
independente no concerto das Nações.

Deste modo, praticamente todas as componentes do poder
marítimo definharam, lutam com as maiores dificuldades e ficaram
aquém do necessário.

Assim:
A marinha mercante, outrora pujante, praticamente

desapareceu. Restam 13 navios com pavilhão nacional c os dedos de
uma mão chegam para contar as empresas existentes neste âmbito.
Duvidamos que o governo português tenha alguma ideia concreta de
quantos navios pode fretar numa emergencia ...

A marinha de pesca não pára de ser reduzida, muito por causa
dos acordos que foram sendo feitos com a UE, por obsoletismo e por
estar a ser comprada pelos espanhóis. Os portugueses que pescava na
Terra Nova desde o século XV, escrevendo páginas belíssimas de
epopeia marítima, trahalho duro e abnegação sem par, hoje não
pescam um único hacalhau, peixe aliás que passou a fazer parte da
identidade nacional por via da importância que veio a ter na dieta
nacional. A indústria conserveira também quase desapareceu ou foi
comprada por estranhos.
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A aquacultura só agora começa a deixar de ser incipiente; Sendo
o turismo uma das maiores indústrias nacionais - senão mesmo a
maior - Portugal não dispõe de um único navio de cruzeiro; só há
poucos anos começaram a ser construidas marinas em número c
qualidade apreciável e não existem especiais medidas para atrair
turistas vindos por mar.

Deixou-se assorear barras e rios e quase não existe cabotagem. A
ligação de ferry entre Portimão e o Funchal é feita por uma empresa
espanhola!
Os portos por via das greves selvagens de 1974/5, exorbitância de
salários, diminuição de tráfego e falta de investimento, tornaram-se
caros e pouco competitivos, atrasando o seu desenvolvimento por
décadas. O investimento entretanto efectuado também não tem dado
os resultados devidos. Além disso,os portos, precisam de se articular
melhor com as restantes infra-estruturas de transportes existentes ou a
construir.

A construção naval que foi expoente no mundo nos séculos XV c
XVI, e que nos anos 50, 60 e 70 do século passado era uma das
principais indústrias nacionais, gerando mais valias e dando emprego a
milhares de pessoas, diminuiu consideravelmente e luta pela
sobrevivência;

No campo dos recursos energéticos o envolvimento do MAR
também deixa muito a desejar, num país como Portugal que é
dependente do exterior em 80% ou mais das suas necessidades. Deste
modo não existem navios nacionais para transporte de crude, gás
natural ou carvão; o pipeline inicial para transporte de gás entrava em
Portugal pela Andaluzia, tornando-nos dependentes de Espanha,
dependência agora atenuada pela construção do terminal de gás
liquefeito cm Sines e das cavernas de armazenamento, em Pombal; as
sondagens para encontrar petróleo na costa portuguesa, continuam
com resultados negativos e a investigação sobre energia limpa a partir
das ondas, que poderia constituir um nicho de inovação tecnológica,
entrou num impasse.

Felizmente que a investigação científica tem conhecido algum
desenvolvimento através da acção do Instituto Hidrográfico e de
algumas universidades, nomeadamente nos Açores, mas muito há a
fazer neste campo.

Por outro lado, as actividades desportivas ligadas ao mar e a
ligação da juventude à prática de desportos náuticos sofreu uma
recessão grande estando em lenta recuperação nos últimos anos,
nomeadamente na vela e no surf. A parte cultural dedicada ao coberto
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marítimo sofre também inúmeras lacunas: o património arqueológico
subaquático está longe de estar estudado, levantado e protegido; o
Museu da Marinha deveria ter núcleos pelo menos em Angra do
Heroísmo, Funchal, Lagos e Porto; não existe um submarino ou uma
fragata conservada como museu; existem duas caravelas réplicas do
scc.XV:uma da Aporvela e outra em Portimão. Existe uma outra no
Funchal mas é da propriedade de um holandês e tenta ser a réplica da
espanhola Santa Maria ... Para ver uma nau portuguesa do século XVI
na escala I: 1, tive que ir a Malaca! A reconstrução da fragata D.
Fernando II c Glória foi um autêntico milagre que só a perseverança
do Almirante Andrade e Silva tornou possível, mas não me parece que
o que sc conseguiu depois disso se tenha ajustado ao investimento
feito.

Enfim, todas as actividades no âmbito do espectáculo,
discografia, actividade editorial e artes plásticas, fica muito aquém
relativamente à importância que o Mar representa para Portugal. Fica
uma nota muito positiva para o novo aquário da Expo e o notável
tluviário de Mora.

Deixa, todavia, muito a desejar a defesa dos nossos pergaminhos
no campo da História dos Descobrimentos: não defendemos interna e
internacionalmente a gesta e o pioneirismo das nossas navegações;
ignoramos a mais que provável hipótese de Cristovam Cólon ser
português e estar ao serviço do Rei de Portugal; desprezamos com
patético provincianismo a chegada dos nossos antepassados ao Japão,
feito comemorado com pompa e circunstância, anualmente naquele
país e deixamos para os australianos o encargo de provar que fomos
nós que descobrimos o continente em que habitam. Isto só para citar
alguns exemplos gritantes.

Havendo esta importância na relação Portugal/Oceano, parece
inacreditável que se contam pelos dedos das mãos os especialistas que
no nosso país se dedicam ao Direito do Mar e praticamente nada se
oiça falar neste âmbito, chegando-se ao ponto de nada se debater e
quase nenhuma vez se fazer ouvir relativamente ao perigosíssimo
articulado que se encontra no Tratado de Lisboa relativamente à
gestão dos recursos vivos das ZEE.

Finalmente, "last but not the lcast", aquilo que neste quadro
cinzento-escuro que pintei da nossa realidade, o que se tem aguentado
menos-mal tem sido a Marinha de Guerra, apesar da manta ser tão
curta. Mas existem fortes possibilidades de um conjunto de actividades
de fiscalização, gestão de portos, socorros a náufragos, autoridade
marítima, combate à poluição, etc., passar para as mãos de entidades
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ou empresas CIVIS, alimentado assim a clientela partidária e
usufrutuários de organismos cujo principal móbil não é propriamente o
serviço público.

E se as preocupações de soberania e de eventuais ameaças se
mantêm, variando apenas no tempo e no espaço, as questões relativas
à segurança da fronteira marítima estão num crescendo com a
intensificação da emigração ilegal, contrabando, tráfico de droga,
crimes ecológicos, terrorismo e agora parece que também, a pirataria
marítima. São necessários meios adequados para fazer face a tudo isto.
Meios e vontade!

Conclusão

"Não há vento favorável para aquele
que não sabe para onde vai"

Séneca

Em termos histórico-estratégicos podemos dizer que Portugal se
pode dividir em seis períodos:

O 1º, representado pela I Dinastia, em que se procedeu ao
alargamento e consolidação do Reino; Portugal é uma nação no
reinado de D. Dinis e constitui-se um estado nação moderno, com D.
João II;

O 2º período coincide com a II Dinastia, em quc Portugal sai
fora de si mesmo e se projecta no mundo; com pouco mais de um
milhão de habitantes, provoca a globalização da terra e tem mais de
meio hemisfério à sua responsabilidade.

Este esforço de certo modo, ultrapassou-nos e esgotou-nos,
pagámos isso com 60 anos de coroa dual filipina. É o 3º período, que se
caracteriza, pela falta de liberdade estratégica, sujeitos que estivemos a
interesses estranhos. Sofremos um ataque à escala global.

O 4º período é representado pela Restauração e o século e meio
que se lhe seguiu. Pagámos um preço: perdemos quase todo o Oriente
e mudámos o esforço estratégico para o Brasil. Este período termina
com as invasões francesas que quase acabaram com o Portugal
europeu. O início da recuperação, muito afectado por guerras civis,
marca o Sº período, mas voltámos a pagar um preço: perdemos o Brasil
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c mudámos - com atraso - o esforço estratégico para África. Este
período durou até ao 25 de Abril de 1974.

A mudança de regime, que permitia por sua vez a entrada na
CEE, teve também um preço: perdemos todo o Ultramar e mudámos o
esforço estratégico para a Europa. É o 6º período e no que estamos.

Passámos a ter um problema, porém: é que nos períodos
anteriores tirando o domínio filipino, nós tínhamos liberdade de acção
c agora estamos constrangidos. Não estamos ainda como no tempo dos
Filipes - apesar deles nunea se terem atrevido a substituírem-nos a
moeda ... - mas para lá caminhamos, dada a perda continuada do
Poder Nacional, sobretudo da vontade e arrimo moral, não nos deixar
outra alternativa. Temos, sem embargo, ainda um preço que podemos
pagar: a perda da ZEE, a perda dos Arquipélagos c finalmente o
desaparecimento desta faixa litoral peninsular de 800 por 200 Km, que
sem apoios exteriores será facilmente digerida por Castela a Velha.

Fechando a quadratura do círculo, quero relembrar que foi a
procura destes apoios exteriores, a razão principal porque pusemos pé
cm Ceuta, no já recuado ano de 1415.

Por isso não tenho dúvidas em afirmar que os nossos maiores de
então, eram políticos mais sagazes e patriotas mais esclarecidos do que
os responsáveis políticos contemporâneos.

E não sei de mais nenhum país no mundo, cm qualquer época
histórica, que tenha cometido tantos erros político-estratégicos, como
os Portugueses cometeram contra Portugal, nos últimos 35 anos.

Todavia, não podemos perder a esperança. E o quase milagre da
extensão da plataforma continental, as actividades embora incipientes
da CPLP e as vozes que cada vez se ouvem mais sobre a importância
do mar, na economia, são indícios muito positivos.

Há que perseverar. E termos que voltar a escolher se queremos
novamente voltar-nos para o mar, que é a nossa janela de liberdade,
garantia de identidade e oportunidade de desenvolvimento, ou
continuarmos voltados para o continente e dentro deste a Península,
donde só nos vieram até hoje, ameaças de hegemonia e destruição.

A opção parece-me de uma clareza meridiana e em vez de se
ouvir Espanha, Espanha, Espanha, é urgente que se possa ouvir: MAR,
MAR, MAR.
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MAHAN E AS MARINHAS COMO INSTRUMENTO POLÍTICO

António Silva Ribeiro

RESUMO

A comunicação é iniciada com uma breve caracterização dos
principais marcos da carreira profissional de Alfred Thayer Mahan e
do tempo em que viveu. Depois, apresentam-se os fundamentos do seu
pensamento estratégico, sistematizados em torno dos conceitos de
poder marítimo, comando do mar, batalha decisiva e bases navais. Em
seguida, evidencia-se a influência de Mahan em Portugal,
nomeadamente na criação da Liga Naval Portuguesa e nas obras
publicadas por diversos oficiais da Armada que procuraram estimular a
tomada de decisão política, no sentido de serem adquiridos meios para
a Marinha. Por fim, discute-se a originalidade e questiona-se a validade
do pensamento estratégico de Mahan para, nos dias de hoje, sustentar
conceptualmente as marinhas como instrumento político.

ABSTRACT

This paper begins with a brief characterization of the main
landmarks of Alfred Thayer Mahan's professional career and of the
time he lived on. Then, the fundamentais of his strategic thought are
presented, describing his concepts of sea power, command of the sea,
decisive battles and naval bases. The influence of Mahan in Portugal is
then described, namely in the creation of the Portuguese Naval League
and in the books published by several Navy Officers who tried to
lcverage thc politicai making process, namely with regard to naval
acquisitions. Finally, this paper discusses the uniqueness and questions
the validity of Mahan's strategic thought, for theoretically sustaining
thc employment of navies as politicai instruments, in current days.
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1. INTRODUÇÃO

o contra-almirante Alfred Thayer Mahan foi um ilustre oficial
da Marinha dos EUA, que se notabilizou como estrategista e
professor, cujos escritos sobre a centralidade do mar na grandeza dos
países, realizados a partir de finais do século XIX, influenciaram
gerações sucessivas de políticos e oficiais em todo o mundo e
desencadearam o forte investimento na edificação de capacidades
navais, que se verificou na década precedente à I Guerra Mundial. Em
Portugal, o pensamento estratégico de Mahan teve um grande impacto
na elaboração da política e da doutrina naval do Estado Novo, fruto do
persistente e notável trabalho da Liga Naval Portuguesa e de vários
oficiais da Armada.

Ainda hoje, o essencial do pensamento estratégico de Mahan
sobre o poder marítimo, o comando do mar, a batalha decisiva c as
bases navais é considerado em diversos círculos académicos e militares
como uma referência fundamental para a preparação e emprego do
poder naval. Por isso, continua a ser apresentado e venerado como o
verdadeiro apóstolo do pensamento estratégico naval. De forma muito
clara e pública, não tenho partilhado plenamente destas opiniões. Por
isso, analisar a obra de Mahan, tendo em vista perceber a sua
conceptualização das marinhas como instrumento político,
proporciona-me sempre um grande prazer intelectual, porque
implicará, certamente, durante o XI Simpósio de História Marítima,
diversas ocasiões para o debate profícuo de ideias com os seguidores
de um verdadeiro mito', que foi o maior teórico da estratégia marítima
do século XX. Na realidade, Mahan é uma referência incontornável no
estudo da História dos conflitos, no desenvolvimento de conceitos e
teorias estratégicas, na sua integração com os elementos do poder
nacional e naval, e com as estratégias total e gerais dos EUA e do
Reino Unido, e no ensino e divulgação da ciência e da arte
estratégicas.

Este trabalho começa por caracterizar os principais momentos
da carreira profissional de Mahan c do tempo em que viveu. Em
seguida, apresenta os fundamentos do seu pensamento estratégico,

I Henry L. Stimson, Secretário da Guerra dos EUA entre 1940-194S. apelidou-o de
"profeta", numa célebre expressão. bem conhecida de todos aqueles 4ue frcqucnturum
os Cursos Navais de Guerra no Instituto Superior Naval de Guerra: "Neptuno é Deus.
Mahan o seu profeta c a Marinha dos EUA a única verdadeira Igreja", Stimson, Henry
L. e Bundy, McGeorge. 011 Aclive Service, I~ ed .. Nova Iorque, Harper & Brothcrs,
194~. p. SOó.
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sistematizados cm torno dos conceitos de poder marítimo, comando do
mar, batalha decisiva e bases navais. Depois, evidencia a influência do
seu pensamento na criação da Liga Naval Portuguesa e nas obras
publicadas por diversos oficiais da Armada que procuraram estimular a
tomada de decisão política, no sentido de serem adquiridos meios para
a Marinha. O artigo termina com a discussão da originalidade e o
questionamento da validade do pensamento estratégico de Mahan
para, nos dias de hoje, sustentar conceptualmente as marinhas como
instrumento político.

2. O HOMEM E O SEU TEMPO

Para se perceber o pensamento estratégico de Mahan, é útil
recordar brevemente o homem e o seu tempo.

Mahan nasceu em West Point, Nova Iorque, a 27 de Setembro
de IH40. e morreu a I de Dezembro de 1914, em Washington. Era filho
de Dcnnis Hart Mahan, professor da United States Military Academy.
Após concluir a United States Naval Academy em 1859, prestou serviço
activo na United States Navy durante cerca de 40 anos e serviu em
diversos navios como oficial de guarnição e comandante. Também foi
instrutor na United States Naval Academy. Em 1885, após ter sido
promovido ao posto de capitão-de-mar-e-guerra, foi nomeado instrutor
de História e Táctica Naval no United States Naval War College.
Presidiu a esta instituição de 1886 a 1889 e de 1892 a 1893. Foi no
exercício deste cargo que Mahan organizou as notas das aulas, a partir
das quais redigiu a sua obra mais conhecida e relevante: The Influence
ojSea Power Upon History, 1680-1783, publicada em 18902• Entre 1889
e IH92 Mahan esteve colocado no Bureau of Navigation, Em Maio de
1893. sendo já muito conhecido, foi nomeado comandante do USS
"Chicago", um cruzador que realizou uma visita de demonstração de
força à Europa, onde foi recebido e homenageado aos mais altos níveis
político, académico e social. Depois desta missão retomou o cargo de
instrutor do United States Naval War College, onde passou à reserva em
lH96. No ano de 1898, durante a Guerra Hispano-Americana, voltou
ao serviço activo no Naval War Board, como consultor de estratégia

. A obra de Mahan é extensa e integra diversos artigos e 15 livros. bem eomo muitas
palestras que proferiu cm diversos fora. destinadas a divulgar o seu pensamento e a
influenciar LI decisáo política sobre o que deveria ser a Marinha dos EUA. É neste
conjunto de artigos. livros e palestras que se eneontra disperso o seu pensamento
estratégico. pelo que convém não sobrestimar a valia da sua obra mais conhecida.
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naval do Secretário da Marinha e do Presidente dos EUA. Foi
promovido a contra-almirante em 1906, quando o Congresso dos
Estados Unidos aprovou a legislação que determinou a promoção ao
posto superior, dos capitães-de-mar-e-guerra que serviram como
oficiais de marinha na Guerra Civil Americana. Mahan continuou a
escrever artigos e livros e a proferir conferências até ao fim da sua
vida, toda ela marcada por uma profunda devoção religiosa e por uma
visão do mundo determinada pela convicção de que a Providência
Divina traçava o destino dos povos e alimentava a inspiração que
levava a novas ideias'. Foi com base nesta devoção e convicção que
justificou e apresentou o expansionismo progressivo dos EUA, como
um contributo para o dever ocidental de civilizar a Humanidade, e que
considerou a dinâmica conflitual entre os Estados como inevitável,
recorrente, aceitável e necessária ao engrandecimento de todos eles.

O tempo de Mahan foi muito favorável à divulgação do seu
pensamento estratégico no Reino Unido e nos EUA 4, embora por
razões distintas.

No Reino Unido vivia-se um momento particularmente difícil,
por a tecnologia ter desvalorizado os elementos estruturantes da
utilidade e valia da Royal Navy como instrumento político. Com efeito,
por um lado, decorria um processo particularmente difícil de
transformação da marinha da era da vela e da madeira para a era do
vapor e do aço, e da artilharia de carregar pela boca para a de culatra e
percussão central, com a incorporação simultânea das tecnologias e das
tácticas associadas às granadas de alto-explosivo e aos torpedos. Por
outro lado, o incremento do volume e da diversidade do comércio
marítimo internacional, questionava a predominância do transporte

, À sua profunda devoção e eonvicção não será alheia a influência de Milo Mahan, seu
tio e conselheiro espiritual, professor de história eclesiástica num seminário episcopal
anglo-católico. Seager, Robert, Alfred Thuyer Mahan: The Man on His Lctters.
Anapolis, Naval Institute Press, 1977, p. 10.
.j Na realidade, o tempo de Mahan foi favorável à divulgação do seu pensamento
estratégico em todo o mundo. Porém, para além do Reino Unido e dos EUA, adquiriu
particular relevância na Alemanha e no Japão, em ocasiões distintas. Neste país, as
obras de Mahan foram traduzidas e estudadas nas escolas de formação da Marinha
Imperial, o que teve grandes consequências na preparação das forças navais japonesas
durante a II Guerra Mundial, e no seu emprego na Batalha do Pacífico, onde foi
colocado em especial evidência o conceito de hatalha decisiva. Na Alemanha inspirou
os estrategistas do tempo do imperador Guilherme II a conceberem um ambicioso
programa de reequipamento naval, destinado a disputar a supremacia dos mares com a
Grã-Bretanha, dando assim origem ao conceito de guerra fria, como sinónimo de
competição armamentista destinada a alcançar e manter o estatuto de potência
marítima de primeira grandeza, eapaz de projectar forças à escala glohal.
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das mercadorias em navios britânicos. Acrescia, ainda, que a ferrovia
mostrava a possibilidade dos países continentais se desenvolverem sem
recurso a marinhas, enquanto o telégrafo reconfigurara as
possibilidades das comunicações terrestres. Nestas circunstâncias, a
outrora inquestionável utilidade e o valor decisivo da Royal Navy, como
instrumento político preferencial do Reino Unido para garantir a sua
prosperidade e afirmação internacional, pareciam reduzidos à
irrelcvância.

Nos EUA a situação era completamente diferente da descrita
para o Reino Unido. O país estava empenhado na ocupação
progressiva e efectiva do vasto território do continente norte-
americano. Por isso, os assuntos marítimos tinham sido colocados
numa prioridade política remota. É certo que esta situação contribuiu
de forma relevante para o facto de, na época de Mahan, a United States
Navy ser composta apenas por unidades costeiras, que se encontravam
em grande obsolescência tecnológica e não dispunham de capacidade
militar válida numa guerra entre potências navais de primeira ordem.
Porém, não se pode esquecer que o almirantado norte-americano, após
a Guerra Civil dos EUA, se havia oposto ao abandono dos navios à
vela, a favor da adopção da tecnologia emergente dos navios a vapor!

Nestas circunstâncias, o pensamento estratégico de Mahan serviu
as pretensões do Reino Unido e dos EUA porque, ao colocar as
prioridades marítimas (e navais) na primeira linha dos requisitos
necessários à riqueza e grandeza ambicionada pelos líderes políticos
dos dois países, contribuiu decisivamente para viabilizar os
investimentos necessários à aquisição de meios materiais e de
conhecimentos técnicos, bem como à experimentação de
procedimentos, que são os factores determinantes do sucesso de toda a
estratégia marítima.

3. OS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ESTRATÉGICO DE
MAHAN

As marinhas sempre foram percebidas como símbolos do poder e
do prestígio dos Estados, decorrente do facto de serem um
instrumento político relevante para utilização nas interacções entre
actores que perseguem e disputam objectivos de segurança e
desenvolvimento. Mahan tirou partido desta realidade, para conceder
prevalência à competição sobre a cooperação entre os Estados nas
relações internacionais, e para privilegiar as ligações entre o poder
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marítimo", o poder nacional e a hegemonia mundial, no quadro da
política internacional dos EUA.

O acesso ao mar, o controlo das rotas corncrciars e o
desenvolvimento dos litorais, são aspectos centrais do pensamento
estratégico de Mahan, no contexto do qual as forças navais se
constituem como o instrumento primordial da competição
internacional em que os EUA se deviam empenhar, garantindo as suas
funções clássicas através de grandes esquadras de superfície.

O trabalho mais famoso de Mahan antes referido, revela
claramente que, no essencial e no que de mais original tem o seu
pensamento, conceptualiza as marinhas como instrumento político,
com base em quatro linhas de acção fundamentais.

Na primeira linha de acção Mahan considera essencial
desenvolver o poder marítimo, isto é, todas as actividades e recursos
marítimos, para aumentar a prosperidade e afirmar
internacionalmente um país. Esta linha de acção confere supremacia
aos elementos básicos do poder marítimo, sobre os restantes elementos
do poder nacional. Por isso, Mahan dá tanta importância à posição
geográfica, à configuração física, à extensão do território, à dimensão
da população, ao carácter do povo e ao génio do governo. A posição
geográfica de um país expressa a sua localização cm relação às rotas
marítimas e ao território de outros países. A configuração física c a
extensão do território nacional influenciam a disposição com que o
povo busca e pode vir a obter o poder marítimo. O carácter do povo é
relativo à sua propensão para os assuntos marítimos. O génio do
governo significa o seu empenhamento nas políticas destinadas à
edificação e aplicação do poder marítimo.

Na segunda linha de acção Mahan estabelece a hierarquia entre
os conceitos de objecto e de objectivo de emprego do poder marítimo.
Relativamente ao objecto, refere que é um conceito de nível
estratégico, centrado no interesse nacional e relacionado com o efeito

< A concepção de Mahan sobre "seu power", engloba quer o exercício do comando do
mar decorrente da superioridade naval, quer o comércio marítimo nas possessõcs
ultramarinas c o acesso privilegiado aos mercados estrangeiros. do qual decorre a
riqueza e a grandeza das naçôes. Neste contexto. a doutrina do Naval War College
considera que o "naval power" (poder naval) corresponde à marinha militar. incluindo
meios aéreos embarcados; o "maritime power" (poder marítimo) inclui o "naval power"
c outros elementos armados, como a Guarda Costeira. os Fuzileiros c forças não
navais: o "sca power" engloba o "maritimc powcr" e outros elementos não armados.
Não existe uma tradução portuguesa consensualmente aceite para o conceito de "seu
power", Alguns autores adoptam "poder marítimo", outros preferem "poder do Estado
no mar". Neste trabalho optou-se pela primeira formulação.
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último do emprego do poder marítimo: o aumento da prosperidade e a
afirmação internacional dos EUA. Quanto ao objectivo, considera que
é um conceito de nível táctico, associado às formas particulares de
emprego do poder marítimo, nos contributos determinantes para a
consccuçào do objecto político. Neste contexto, com base em análises
ao comportamento estratégico do Reino Unido entre os séculos XVII
e XVIII, nas disputas que manteve, em especial com a França, para
alcançar o domínio dos mares, Mahan afirma que um grande poder
marítimo implica uma grande força naval, cujo propósito é proteger a
capacidade de um país usar o mar, pela obtenção do comando mar.
Isso significa a neutralização das forças navais que possam interferir ou
ameaçar o seu comércio marítimo, afectando a prosperidade e a
capacidade de afirmação internacional. Neste contexto, concluiu que o
controlo do comércio marítimo era um factor crítico e determinante
para a vitória num conflito entre grandes potências.

Na terceira linha de acção e, para obter o comando do mar,
Mahan transpôs e adoptou para a guerra naval os princípios
jorninianos da estratégia terrestre", Desta forma, apresentou a
concentração de forças como o princípio primacial e a chave da
estratégia naval. Ocupar uma posição central em relação às forças
inimigas, operar a partir de linhas interiores, e dispor de boas linhas de
comunicação, foram os outros três princípios destinados a favorecer a
maior concentração possível de forças no ponto decisivo. O princípio
da concentração de forças preconizava que a determinante do sucesso
na guerra naval eram os navios de linha ou couraçados que
compunham a esquadra de combate. Os navios de apoio de combate,
fossem cscoltadores ou avisos (esclarecedores), só deviam ser
considerados nos planos genéticos destinados à edificação da força
naval, se não prejudicassem a obtenção dos navios de linha. Este
princípio também aconselhava a manutenção da esquadra concentrada,
isto é, com os couraçados integrados numa única força empenhada na
busca da esquadra inimiga, que deveria ser destruída numa batalha

t, As máximas preconizadas por Jornini para a guerra terrestre são: <<1º - Arremessar
por movimentos estratégicos a massa de um exército, sucessivamente, sobre os pontos
decisivos de um teatro de guerra e. também, sobre as comunicações do inimigo, tanto
quanto possível, sem pôr cm risco as suas próprias linhas de comunicação; 2º -
Manobrar de maneira a empenhar partes do exército inimigo com o grosso das nossas
forças; 3º - Lançar. no campo de batalha, a massa das forças sobre o ponto decisivo, ou
sobre aquela porção da linha inimiga que era mais importante atacar; 4º - Cuidar para
que as massas nâo sejam apenas lançadas sobre o ponto decisivo, mas que o façam no
tempo adequado c com energia». Jornini, Antoine Henry, The Art o]' War, Londres,
Grccnhill Books, 1l)l)2, p. 70.
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decisiva. O bloqueio próximo e o bloqueio distante eram considerados
modalidades de acção válidas para manter a esquadra concentrada,
enquanto se aguardava a saída da esquadra inimiga dos seus portos
para travar uma batalha decisiva.

Como factor comum a estas três formas de aleançar o comando
do mar, Mahan identificou o conceito do controlo do mar, cuja
intensidade podia variar entre a destruição e a neutralização da
esquadra inimiga. O controlo do mar é, pois, apresentado por Mahan
como um objectivo táctico imprescindível para a estratégia marítima
permitir a prosperidade e a afirmação internacional dos EUA isto é, o
objecto político deste país.

N a quarta linha de acção Mahan reconhece a necessidade de
obter bases navais que prolongassem o tempo de operação da
esquadra. No inverno o estado do mar dificultava bastante a
perseguição e o combate da esquadra inimiga. Para além disso, os
navios precisavam de ser submetidos a reparações que mantivessem o
seu potencial combatente. Acresce que algumas áreas de operação
ficavam muito longe dos portos de armamento e os navios
necessitavam de se reabastecer de combustível e víveres. A conjugação
destes factores requeria que as marinhas estabelecessem bases em
locais que permitissem um tempo de operação tão extenso quanto
possível. Considerava Mahan que, como a concessão dessas bases por
outros governos era pouco confiável, os países deviam estabelecer
colónias ou, pelo menos, bases navais auto-sustentáveis, nas regiões
que consideravam estrategicamente relevantes. Desta forma, Mahan,
ao afirmar a necessidade de uma rede de bases navais, estabeleceu
mais uma forte ligação entre os interesses nacionais, a edificação do
poder marítimo e a sua utilização como instrumento político essencial
à satisfação desses interesses. Tudo isto, em perfeita consonância com
a realidade política dos EUA no final do XIX!

As quatro linhas de acção que sustentam a conceptualização de
Mahan sobre as marinhas como instrumento político, demonstram
claramente que toda a estratégia serve uma política, tal como toda a
política é limitada pela estratégia. Neste contexto, importa realçar que,
nos EUA, Theodore Roosevelt, Henry Cabot Lodge, Elihu Root,
Henry Adams e Franklin D. Rosevelt exploraram as quatro linhas de
acção propostas por Mahan, para conceptualizar as marinhas como
instrumento político, o que contribuiu de forma relevante para os
EUA enriquecerem e alcançarem o estatuto de primeira potência

400



MAHAN E AS MARINHAS COMO INS7RUMENTO pOLÍTICO

mundial, que actualmente dispõem. Ora, este facto, por si só, confere a
Mahan uma enorme relevância como teórico da estratégia marítima.

4. A INFLUÊNCIA DE MAHAN EM PORTUGAL

No início do século XX o país vivia um período de acentuada
decadência imperial no Oriente e estava confrontado com a
desagregação do poder naval, decorrente da falta de meios para
garantir uma presença capaz de assegurar a defesa dos seus interesses,
em caso de ameaça militar. Foi nesta conjuntura que uma proposta
apresentada no Parlamento para reduzir os efectivos da Armada,
alarmou alguns sócios do Clube Militar Naval. Estes, inspiraram-se no
exemplo vindo de Inglaterra, onde em 1894 fora constituída a Navy
League, a mais antiga das Ligas Navais estabelecidas em diversos
países, com a finalidade de fomentar o interesse pelos assuntos
marítimos. Em consequência, criaram a Liga Naval Portuguesa, com o
propósito de: estudar os problemas do ressurgimento marítimo
nacional; animar e proteger a iniciativa particular para a expansão da
economia marítima nacional; velar pelo futuro da Marinha de Guerra,
como salvaguarda dos interesses marítimos de Portugal. A assembleia
geral constitutiva da Liga ocorreu a 2 de Março de 1901, depois de um
período de intenso trabalho, desencadeado a 27 de Abril de 1900 pelo
2º tenente António Alves Pereira de Matos, ao qual se juntaram
personalidades do maior relevo, como Gago Coutinho, Pereira da
Silva, Ernesto de Vasconcelos, Isaías Newton, Magalhães Ramalho,
Morais e Sousa, e Henrique Bensaúde. Em 15 de Outubro de 1902
foram aprovados uns novos estatutos, destinados a conferir maior
eampo de acção à Liga Naval Portuguesa, de forma que esta pudesse
cumprir os desígnios da sua fundação, relacionados com as marinhas
de comércio, pesca, recreio e guerra. Ao empenhar-se, em todo o país,
numa activa propaganda marítima, promovida por palestras,
conferências, publicações de livros, mapas, quadros e gravuras, a Liga
Naval Portuguesa foi o principal instrumento de divulgação das obras
de vários oficiais que contribuíram para o ressurgimento marítimo
nacional, tendo o pensamento estratégico de Mahan como paradigma.

Os mais notáveis foram Pereira da Silva e Botelho de Sousa".
Fruto das suas intensas vivências no Índico, cedo perceberam a

- Para além destes dois oficiais, merece ainda uma referência especial António Alves
Pereira de Matos que, cm 1908, com o posto de 1º Tenente, escreveu um livro
intitulado "O Problema Naval Português", com o patrocínio da Liga Naval Portuguesa.
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necessidade do país dispor de uma nova estratégia naval. Por isso,
realizaram estudos que tomaram a doutrina de Mahan como modelo, e
se destinaram a provocar o ressurgimento naval português, justificado
com a utilidade e indispensabilidade da Marinha para alcançar as
finalidades políticas nacionais.

O contra-almirante Pereira da Silva foi, certamente, o maior
planeador estratégico naval português do século XX. Em 1909, ainda
1º Tenente, viu a Liga Naval Portuguesa publicar o seu livro, intitulado
O Nosso Plano Naval, onde fez a apologia da doutrina de Mahan,
sobretudo nos capítulos que dedicou ao domínio do mar e ao valor da
ofensiva na guerra naval, aos tipos de navios que convinham à nossa
Marinha, à contribuição dos diversos agrupamentos nas marinhas de
guerra, à distribuição estratégica das nossas forças navais por bases de
operações e pontos de apoio, e à preparação militar das forças navais
para a guerra. Esta obra teve enorme relevância para mostrar a
desadequação do pensamento estratégico português, ainda sob
influência dos factos relativos às invasões francesas e das ideias de
Sebastião Telles, que colocavam em primeira prioridade a defesa do
Tejo, como se bastasse defender Lisboa para ter seguro todo o país!
Como referiu Pereira da Silva, as colónias e os arquipélagos, as
aspirações e o carácter do povo, bem como as tradições de Portugal",
requeriam uma marinha com valor militar apreciável, capaz de exercer
a soberania nacional. Apesar de o país se encontrar numa situação
financeira delicada, Pereira da Silva considerava essencial estudar o
problema da defesa naval e elaborar «planos navais bem concebidos e
orientados, de forma a que a nação compreenda nitidamente as
vantagens que de tais sacrifícios podem advir para o engrandecimento
da nossa situação política intcrnacionab-". Cem anos decorridos sobre a
publicação da obra primacial de Pereira da Silva, nâo posso deixar de
notar que esta sua visão continua a servir de referência fundamental
para o trabalho do Estado-Maior da Armada onde, hoje, tal como no

Esta obra resultou de mais de uma década de estudo do autor sobre a relação da
Marinha com a política interna e externa de Portugal. Profundamente inspirada em
Mahan, aborda a influência do poder marítimo na História e os fundamentos do poder
marítimo nacional. Pereira de Matos foi fundador da Liga Naval Portuguesa. ondc
exerceu de forma competente as funções de Secretário-geral. A ele se deve a
realização em Lisboa, no ano de 1910, do Congresso Internacional Marítimo e da
Exposição Oceanográfica.
, Silva, Fernando Pereira da, O Nosso Plano Naval, Lisboa, Tipografia Castro Irmãos,
1909, p. 156.
'I Ibid, p. 158.
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tempo em que foi Subchefe III, também existe um grupo de oficiais que,
fruto do seu saber e empenho, concebem em permanência a estratégia
necessária para o país usar a Marinha como instrumento político na
preservação dos seus interesses.

Pereira da Silva esteve envolvido em comissões destinadas a
reorganizar a Marinha, a construir um novo Arsenal no Alfeite, a
introduzir a rádio nas comunicações navais, a adquirir navios e a
reorganizar o ensino dos oficiais na Escola Naval e no Curso Naval de
Guerra II. Também desempenhou as funções de Ministro da Marinha
durante três anos (1923 a 1926). Neste período, apesar da instabilidade
política e social do país, concebeu e lançou as bases de um
importantíssimo processo de transformação genética, estrutural e
operacional da Marinha na metrópole e nas colónias, cujas medidas
tiveram continuidade, mesmo depois da sua saída do Governo, tal era a
qualidade destas e o prestígio do seu autor. Naquele alto cargo
político, as suas principais realizações foram a reorganização dos
serviços do Ministério da Marinha, a definição dos fundamentos do
Estatuto dos Oficiais da Armada, a reorganização do Estado-Maior
Naval, a criação das Escolas de Mecânicos e Alunos Marinheiros e a
aquisição do Navio-Escola Sagres I. Preocupado com as dificuldades
que atingiam a Marinha e a incompreensão política para as resolver,
afirmou publicamente que se atingira o «Zero Naval», isto é, na linha
do pensamento de Mahan sobre as marinhas como instrumento
político: «uma situação inferior à que nos convém na política
internacional». Por isso, foi exonerado. A sua obra literária é mais
intensa e relevante na parte final da carreira e, depois de 1933, ano em
que passou à reserva. No ano seguinte publicou o livro Politica
Internacional e Politica Naval", obra que considero como uma
referência do pensamento estratégico português no século XX,

I" Então designado por Estado-Maior Naval. Este órgáo surgiu com estrutura e
relevância na Marinha. pelo Decreto n." 4451. de 16 de Junho dc 191R.
II Desde o início do século que as opiniões mais esclarecidas na Marinha. corno era o
CISO de Pereira da Silva. notavam a falta de uma escola superior de guerra naval. onde
se ensinassem a estratégia e a táctica. bem como o valor e a aplicação das diversas
unidades navais. Esse anseio só foi satisfeito pela Portaria n." 2137. de 3 de Fevereiro
de IlJ2(). que criou. junto do Estado-Maior Naval. o Curso Naval de Guerra. para os
oficiais da classe de Marinha. Este curso era frequentado em regime de voluntariado e
tinha as seguintes finalidades: ministrar os necessários conhecimentos das ciências
militares: criar unidade de doutrina de guerra; preparar os oficiais para a admissão no
serviço do Estado-Maior Naval e nos estados-maiores das forças navais.
I' Silva. Fernando Pereira da, Política Internacional e Política Naval. Lisboa. Tipografia
da I jga dos Combatentes da Grande Guerra, 1934. p. 5.
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desenvolvida com o firme propósito de estabelecer a doutrina
portuguesa do poder marítimo.

o vice-almirante Botelho de Sousa cedo enveredou pelos
estudos da geopolítica, da história e da estratégia, tendo produzido um
vasto acervo literário" em tais matérias, onde se revelou um notável
cientista político e social. Foi como estrategista do poder marítimo que
desempenhou um papel determinante na definição da estratégia naval
portuguesa durante a sua longa carreira de 47 anos, concluída no
desempenho das altas funções de Major-General da Armada.
Enquanto deputado à Assembleia Constituinte de 1911, escreveu a sua
principal obra estratégica, intitulada Marinha e Defesa Nacional", onde
lançou as bases doutrinárias do pensamento estratégico naval
português, que prevaleceram até ao início dos conflitos ultramarinos,
na década de 60 do século passado. Nesta obra é evidente a marcada
influência de Mahan na apologia que faz ao conceito de domínio do
mar, como essencial à preservação do império português. Porém, o seu
conteúdo é desenvolvido por XIV capítulos, onde aborda os temas
mais prementes da defesa nacional e da Marinha.

Embora sem obra publicada de relevo, o vice-almirante
Magalhães Correia é uma figura incontornável no quadro da análise da
influência do pensamento estratégico de Mahan em Portugal. Assumiu
a pasta da Marinha em 1928 e aí permaneceu até 1932. Naquele ano a
Marinha continuava num profundo estado de depauperamento, que se
traduzia na incapacidade dos navios realizarem as missões requeridas

1.' Como obras de Botelho de Sousa, entre outras, podem referir-se: Subsídios para a
história das guerras da Restauração no mar e no Além-Mar, Lisboa, Agência Geral das
Colónias, 1940; Subsídios para a história militar marítima da Índia: 1585-1669, Lisboa,
Museu de Marinha, 1930-1956; O período da Restauração nos mares da Metrópole, no
Brasil e em Angola, Lisboa, Agência Geral das Colónias, 1940; O período da
Restauração na Índia, Lisboa, Agência Geral das Colónias, 1940; Marinha e defesa
nacional: doutrina, Coimbra, França & Arménio, 1912. É, igualmente, de referenciar
que prefaciou a obra Marinheiros em terra: recordações do passado estimulantes do
futuro, de Ferreira Martins, Lisboa, Agência Geral do Ultramar - Div. Publ. e
Biblioteca, 1952, e que fez a introdução da obra Nuno Alvares Botelho: capitão geral das
armadas de alto bordo e governador-geral da Índia, Lisboa, Agência Geral das Colónias,
1940. Para além disso, Botelho de Sousa publicou diversos artigos sobre temas de
política naval e de história marítima em diversas revistas nacionais da especialidade.
Também publicou liçôes de estratégia, organização e táctica que ministrou na Escola
Naval e no Instituto Superior Naval de Guerra. Para além disso, proferiu diversas
conferências sobre temas de estratégia naval.
1-1 Sousa, Alfredo Botelho de, Marinha e Defesa Nacional, Coimbra, França e Arménio,
1912.
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pelos interesses e determinadas pela política nacional em mares e
territórios afastados de muitos milhares de milhas entre si. Logo
no início do seu mandato lançou um programa de propaganda
naval, confiando a sua direcção a Pereira da Silva, secundado por
oficiais e civis entusiastas da causa da Marinha. Em simultâneo,
encarregou o Estado-Maior Naval, onde Pereira da Silva era
Subchefe, de redigir o programa de reequipamento naval que foi
tornado público em 1931 e ficou conhecido pela designação de
«Programa Magalhães Correia» 15. Aproveitando a estabilidade
governativa, a recuperação financeira e o equilíbrio orçamental do
país, bem como os acontecimentos políticos que ocorreram em
Angola, na Madeira, nos Açores e na Guiné, o programa foi
apresentado e aprovado pelo Governo, que o dividiu em duas
fases. Esta breve síntese mostra que a obra de Magalhães Correia
é eminentemente política. Porém, profundamente influenciada
pelo pensamento de Mahan, que foi a referência doutrinária de
Pereira da Silva, o estrategista que teve a seu cargo a formulação e
a operacionalização do «Programa Magalhães Correia».

Nestas circunstâncias, pode afirmar-se que o pensamento
estratégico de Mahan serviu para lançar as bases da estratégia
naval portuguesa do século XX, influenciando o pensamento e a
acção dos nossos principais estrategistas, bem como as decisões
políticas relacionadas com a preparação e o emprego da Marinha
como instrumento político para a afirmação da soberania no
império.

I' A versão inicial deste programa previa, em diversas fases, a construção das seguintes
unidades: 2 cruzadores de 5000 toneladas; 12 contratorpedeiros de 1500 toneladas; 4
avisos de 2000 toneladas; 8 avisos de 1000 toneladas; 10 submarinos de 800 toneladas;
I transporte de hidroaviões; 1 navio-apoio de submarinos; 2 canhoneiras de
fiscalização da costa. O custo global era de 12 milhões de libras. O programa aprovado
cm Conselho de Ministros foi dividido em duas fases. A primeira, posta em prátiea
depois de realizadas consultas a estaleiros ingleses e italianos, compreendeu: 4
contratorpedeiros: 2 avisos de Iª classe; 4 avisos de 2ª classe; 2 submersíveis; 1
transporte de hidroaviócs. Em 1932, com a assumpçào da pasta da Marinha pelo
capitão-tenente Mesquita Guimarães, o transporte de hidroaviôes foi considerado
dispensável e substituído por mais I contratorpedeiro e 1 submersível. O valor total
desta fase do programa foi de 3 milhões de libras. Em estaleiros ingleses foram
construídos 4 avisos. 3 contratorpedeiros e 3 submersíveis. A cargo dos estaleiros
nacionais ficou a construção de 2 avisos e 2 contratorpedeiros.
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5. A DISCUTÍVEL ORIGINALIDADE DO PENSAMENTO
ESTRATÉGICO DE MAHAN

As quatro linhas de acção que sustentam a conceptualização de
Mahan sobre as marinhas como instrumento político, dificilmente
podem ser aceites como um contributo original desse grande
estrategista norte-americano. Com efeito, nem será preciso sair da
realidade portuguesa, para se perceher que, três séculos antes, já
Fernando Oliveira explicara na Arte da Guerra do Mar, que: era preciso
desenvolver o poder marítimo para aumentar a prosperidade e afirmar
internacionalmente Portugal; só um grande poder marítimo permite
alcançar o senhorio do mar; este estatuto de força era obtido através
de batalhas navais decisivas", envolvendo navios de linha; Portugal
necessitava de adquirir e preservar bases que prolongassem o tempo de
operação das suas armadas.

Fernando Oliveira, emhora esteja muito esquecido entre nós e
seja quase desconhecido no estrangeiro, foi o introdutor da Idade
Moderna no pensamento estratégico marítimo. A sua obra é marcada
por dois aspectos renascentistas muito vincados: a focalização no
Homem em oposição ao divino; e a recuperação de valores clássicos
greco-rornanos, que foi buscar à obra do grande tratadista Flávio
Renato Vegécio!'. Em meados do século XVI e na linha de Maquiavel,
Fernando Oliveira afastou-se da religiosidade e dos códigos medievais
de honra da cavalaria, para tratar com racionalidade e realismo o
emprego da força naval ao serviço de finalidades políticas ligadas ao
interesse nacional. A Arte da Guerra do Mar foi publicada em Coimbra
no ano de 1555, e continua a ser a única obra integral de estratégia
marítima alguma vez escrita em Portugal e por um português, que trata
da edificação, da organização e do emprego das marinhas de comércio
e guerra ao serviço do projecto político português, considerando os
interesses de natureza económica, diplomática, social e militar. Porém,
ao contrário de Mahan, Fernando Oliveira não a escreveu para
sustentar conceptualmente a política e a estratégia de prosperidade e
de afirmação internacional de Portugal. Antes, usou-a para criticar os
governantes pela desvinculação da política e da estratégia nacional
relativamente aos interesses de natureza marítima, afirmando ser essa
a razão do declínio de Portugal em meados do século XVI. Por isso, foi

Ih A mais relevante das quais ocorreu em Diu, há quinhentos anos.
17 Vegécio, Flávio Renato, Epitoma Rei Milirari.\, Oxford, Clarcndon Press, Harvard

University, traduzido para inglês por Reeve, Michael O., Ncw York, Oxford
University Press, 1885.
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preso e está esquecido entre nós, sendo desconhecido no estrangeiro,
apesar dos seus extraordinários contributos para o pensamento
estratégico naval e marítimo, do qual é um precursor de gabarito
semelhante a Tucidides e a Vegécio.

Perante esta triste realidade, interrogo-me se não poderá ser
considerada uma tarefa patriótica desta nossa Academia de Marinha,
aproveitar os múltiplos, interdisciplinares e qualificados recursos dos
seus membros, para estudar profundamente e divulgar profusamente
no estrangeiro o pensamento estratégico de Fernando Oliveira,
criando assim condições que levem à sua merecida consagração.
Permitam-me que seja um pouco mais ambicioso neste raciocínio,
porque me parece estar o país, no que se relaciona com o mar, numa
situação idêntica à de um século atrás e que levou à criação da Liga
Naval Portuguesa. Assim sendo, não será este o momento adequado
para nos disponibilizarmos e, sob a liderança do nosso ilustre
Presidente, que continua a consagrar a sua vida à causa do mar, da
Marinha e do País, contribuirmos para se reforçar a actividade da
Academia de Marinha na promoção de iniciativas direccionadas para o
ressurgimento marítimo de Portugal?

6. A QUESTIONÁVEL VALIDADE ACTUAL DO PENSAMENTO
ESTRATÉGICO DE MAHAN

A primeira crítica sistemática à validade do pensamento
estratégico de Mahan foi apresentada por Corbett, em Some Principles
o( Maritime Strategy", Tal contestação é conhecida, decorre das
concepções clausewitzianas da guerra e será objecto de uma
comunicação específica, a realizar esta tarde pelo capitão-de-fragata
Sardinha Monteiro, pelo que não a vou abordar. Recentemente foi
publicado um óptimo artigo do Almirante Nuno Vieira Matias!", que
sistematiza as deficiências ou inadaptações actuais do pensamento
estratégico de Mahan em quatro pontos: estabelecimento de uma
ligação directa entre o poder nacional e a capacidade para usar o mar;
fundamentação nas teorias mercantilistas; desvalorização de outros
usos do mar para além das comunicações; desconsideração da guerra
de corso.

t-, Corbcrt. Julian S.. SO/llC Piincipics oiMantimc Stmtq,y, Bíbliobazaar, London, 1':111.
I" Matias. Nuno Vieira. Os Grandes Mestres da Estratcgia - Mahan e o poder do Estado
no Mur ... o poder do Estado no Mar", Parte III, Almedina, pp. 449-470.
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Nestas circunstâncias, para questionar a validade actual do
pensamento estratégico de Mahan, sem repetir o que outros autores
afirmaram, incidirei o meu comentário na natureza dos princípios
estratégicos que identificou e na metodologia histórica que utilizou
para sustentar a sua conceptualização sobre as marinhas como
instrumento político.

Assim, em primeiro lugar, importa realçar que as quatro linhas
de acção apresentadas por Mahan para fundamentar o papel das
marinhas como instrumento político, não podem ser hoje consideradas
como «ensinamentos da escola da história que permanecem constantes
c que sendo, portanto, de aplicação universal, podem ser elevadas à
categoria de princípios»20. Com efeito, uma análise atenta permite
concluir sobre a inaceitabilidade das conceptualizações propostas por
Mahan acerca do poder marítimo, do comando do mar, da batalha
decisiva e das bases navais, como princípios estratégicos. Com efeito,
não são preceitos fundamentais e universais, extensíveis a todas as
épocas e domínios de acção do Estado, tendo como campo de
aplicação preferencial a formulação estratégica. Na realidade, apesar
de extremamente úteis e do sucesso estratégico que proporcionaram
ao Reino Unido e aos EUA, não passam de regras concretas, de
interesse prático, que variam com o tempo, em função do estado de
organização do sistema político e económico mundial, e do
desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Por isso, para além de
nunca terem sido aplicáveis a todos os países de forma idêntica e com
resultados semelhantes, revelam-se hoje inadequadas para orientar a
formulação da estratégia das potências marítimas.

Fundamento esta minha convicção, no facto de as relações entre
os interesses económicos dos Estados e os respectivos poderes navais e
marítimos, estarem profundamente alteradas relativamente ao tempo
de Mahan. Na realidade: os países ligam-se por mar com os seus
principais parceiros económicos; as actividades económicas de
natureza marítima são um factor relevante do progresso e bem-estar
dos povos; as comunicações marítimas têm uma considerável influência
na política, na economia e na segurança dos Estados; e os
compromissos externos dos países possuem fundamentos marítimos.
Pode, por isso afirmar-se com toda a legitimidade, que a política e a
estratégia desses países envolve claramente assuntos marítimos.
Contudo, não me parece válido que hoje se possa considerar, como

211 Mahan, Alfred Thayer, The lnfluence of Sea Power upon History, 1660-1783, Nova
Iorque, Dovcr Publications, Inc., 1987, p. 2.
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aconteceu no tempo de Mahan, a existência de um vínculo de
preponderância das estratégias gerais de natureza marítima sobre a
estratégia integral de qualquer país. Para além disso, a base
estruturante da economia mundial não é o comércio marítimo, apesar
da relevância e indispensabilidade do transporte por mar. Por outro
lado, nenhum Estado dispõe hoje de um controlo verdadeiramente

capitalismo transnacional. Por isso, verifica-se, não só, que o comércio
marítimo de cada país surge enquadrado no âmbito de projectos
nacionais de actuação em espaços integrados e em economias abertas
mas, também, que a prosperidade e a capacidade de afirmação
internacional de cada país dependem, preferencialmente, das
condições de viabilidade da sua economia para competir com outros
sistemas económicos em quaisquer circunstâncias, revelando uma
superioridade decorrente da maior eficiência e eficácia.

As quatro linhas de acção apresentadas por Mahan também não
possuem validade actual, porque o estudo que fez da História para as
fundamentar, não obedeceu aos requisitos metodológicos de
abrangência, profundidade e contextualização. Com efeito, não
observou as possibilidades e as variações que a estratégia marítima
experimentou ao longo do tempo histórico. Por isso, não identificou
claramente as mudanças, as continuidades e os respectivos significados.
Também não estudou e analisou detalhadamente as campanhas navais,
de forma a ir além dos registos estritamente historiográficos. Por fim,
não buscou deliberada e conscientemente as relações entre as
campanhas estudadas com o contexto histórico pertinente, iluminando
a vinculação e as formas de relação entre a vida das sociedades
envolvidas e os rumos dos cont1itos decorrentes das particularidades
dessa vida. Nestas circunstâncias, Mahan não olhou para a História de
uma forma global, distante e isenta. Considerou os casos que melhor se
adequavam à justificação da relevância da Marinha como instrumento
político decisivo para a prosperidade e afirmação internacional dos
EUA no final do século XIX. Deu-lhe um uso ilustrativo, recorrendo
aos factos necessários para sustentar as suas ideias. Como referiu numa
conferência proferida em 1902, na American Historical Association",
"reuniu os factos como se reúnem as tropas" e subordinou-os à "ideia
central" do poder marítimo e do comando do mar. Sobre ela construiu

'I Mahan, Alfrcd Thayer, Subordination in Historical Treatmeni, American Historical
Association, Prcntice Adrcss, 1902,
http://www.historians.orglinfo/AHA_History/atmahan.htm. 070UT2009, às 11.54h.
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uma versão da história em The Injluence of Sea Power upon Hist01Y, que
ilustrou a sua validade principal, sustentada por proposições
dogmáticas que entraram no linguajar militar tradicional (palavras de
ordem, concepções, conceitos e lemas), que difundiu para explicar de
forma simples e sintética os principais aspectos da preparação e do
emprego das marinhas ao serviço de finalidades políticas. Este método
é uma réplica do usado por Jomini, que recorreu a trabalhos de
História sobre Napoleão para apoiar os seus escritos. Porém, nunca
resolveu os problemas relacionados com a selecção dos casos
comprobatórios das suas teses, nem com a justificação das excepções.
Para além disso, também patenteou uma evidente intenção de se
popularizar, que o levou a associar o complexo mundo bélico a uma
série limitada de princípios simples e de fácil entendimento. Mahan
seguiu o mesmo caminho e, tal como Jomini, não chegou a conclusões
a partir de um longo estudo crítico e de reflexão instruída
cientificamente. Usou a História para sustentar as suas certezas. Por
isso, procurou as lições prontas e as receitas fáceis para resolver os
problemas de prosperidade e afirmação internacional dos EUA no
século XIX. Paradoxalmente, foi esta a extraordinária valia de Mahan,
que ninguém pode menorizar, apesar de, por deficiências
metodológicas, não ter encontrado o entendimento para a realidade, as
circunstâncias e os relacionamentos perenes do uso das marinhas como
instrumento político, facto que também ninguém deve, hoje, deixar de
reconhecer.

Apesar das quatro linhas de acção que sustentam a
conceptualização de Mahan sobre as marinhas como instrumento
político, não terem, actualmente, validade na política internacional, os
elementos básicos do poder marítimo e o objectivo táctico do controlo
do mar, possuem plena actualidade no quadro das acções de política
externa de qualquer país. É esta a razão fundamental pela qual o
pensamento estratégico de Mahan ainda não foi relegado para plano
secundário nos EUA, onde algumas elites idealistas do seu tempo
rejeitaram a ética e a moral inerentes à concepção de imperialismo
progressivo, devido à sua experiência como vítima da colonização
inglesa. Na actualidade, tais elites consideram-no profundamente
incompatível com os princípios que preconizam para a estruturação da
nova ordem internacional: cooperação, direitos humanos, respeito
pelas minorias, valores democráticos c primazia do direito.
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7. CONCLUSÕES

Nesta breve reflexão sobre Mahan e as marinhas como
instrumento político, procurei: sintetizar a personalidade do homem e
as características do seu tempo; apresentar os fundamentos essenciais
do seu pensamento estratégico; caracterizar a influência do seu
pensamento estratégico em Portugal; demonstrar quão discutível é
afirmar-se que Mahan teve originalidade nas suas ideias estratégicas; e
questionar a validade do pensamento estratégico de Mahan.

De tudo o que fica dito, importa reter que Mahan era um
homem profundamente convicto da importância perene da guerra no
mar, quaisquer que fossem as mudanças proporcionadas pelas técnicas
ou viabilizadas pelas tácticas. Nestas circunstâncias, considerou que: o
poder marítimo era decisivo na centralidade e grandeza dos países; o
poder marítimo implicava possuir uma grande força naval, destinada a
alcançar o comando do mar, que impedia outros países de interferir ou
ameaçar o seu comércio; o comando do mar era alcançado pela
concentração e emprego da esquadra de combate na batalha decisiva; a
operação da esquadra de combate durante longos períodos, requeria a
posse de bases navais em regiões estrategicamente relevantes.

A obra The lnfluence of Seu Power upon History é a peça
fundamental do seu pensamento estratégico sobre os assuntos
marítimos. Foi amplamente traduzida e publicada, adaptada e
parafraseada e deu origem a uma verdadeira escola, que ofereceu
simplicidade e entendimento, onde antes só parecia haver
complexidade e confusão.

Embora neste trabalho coloque em causa a originalidade e a
valia actual do pensamento estratégico de Mahan para, na actualidade,
sustentar conceptualmente as marinhas como instrumento político,
reconheço a importância da sua contribuição e rendo-lhe a devida
homenagem, evidenciando duas grandes lições que devemos todos
reter. Em primeiro lugar, relativamente à utilização da História como
recurso para a nossa educação pessoal, destinada a perceber e a
fundamentar a teoria, a doutrina, os processos estratégicos e o ensino
da estratégia. Na realidade, o exemplo de Mahan: evidencia a
importância da História para construir o conhecimento da sociedade e
da vida humana; realça a importância da inclusão da História na
formação como militar e estrategista; relembra que devemos encontrar
tempo na nossa vida e carreira para estudar História, pois ela é o
campo ou laboratório onde se exercita o raciocínio que a estratégia
exige. Em segundo lugar, o exemplo de Mahan, é um incentivo à
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reflexão permanentemente, à realização estudos, à participação em
debates, à publicação de livros e artigos, e à publicitação, nos mais
diversos fora, da necessidade e utilidade das marinhas, em especial da
nossa que é de duplo uso, e que deve manter-se com as capacidades
equilibradas e a estrutura optimizada, requisitos essenciais para
garantir uma postura firme na defesa, empenhada na segurança e
parceira no desenvolvimento, os três pilares da sua acção como
instrumento político de Portugal.
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JODLE TROPICAL1
: OS PRIMÓRDIOS DO PODER NAVAL E DAS

EMPRESAS ULTRAMARINAS DO IMPÉRIO AUSTRO-HÚNGARO

István Rákóczi

"II [aut laisser mourir certe compagnie." - escreve o Imperador
José II numa carta ao conde Belgiojoso, para a legação austríaca, em
27 de Fevereiro de 17H5."' Em boa verdade, a dita Companhia, que por
estas palavras está condenada a desaparecer, estava ligada ao Ministro
Plenipotenciário de Londres, desde uma sua "pré-existência", quando
este decide apoiar os projectos dum ambicioso e experimentado ex-
funcionário da East India Cornpany.William Bolts, que graças aos seus
bons ofícios, expõe as suas ideias à imperatriz Maria Teresa. Não é
nossa intenção traçar o perfil biográfico:' deste "aventureiro" - termo
que, no século XVIII, com expoentes como, por exemplo, Casanova ou
Cagliostro, tinha outros contornos e conotações do que tem agora -,
mas apenas salientarmos o facto de que seria assaz difícil negar-lhe as
suas qualidades ou ignorarmos os seus defeitos", bem como o peso das

Queria dedicar este modesto trabalho ü Doutora Gabriella Szcntkúti,
otorrinolaringologista, e apaixonada pelo Adriático.

Citado em Franz PüLLACK-PARNAU, Eine osterrcichisch-ostindisch c
Hcnuielskomponic /775-/7H5. Stuttgart, 1928, p. 97.

Sem um carácter exclusivo citem-se algumas das hiografias e ensaios tidos eomo
clássicos e outros mais recentes: N. L. HALLWARD, William Bolts, A Dutch
Advcnturcr undcr John Company, Cambridge Univcrsity Prcss, 1920, Holden FURBER,
"In thc Footstcps 01' a Gcrman 'Nabob': William Bolts in the Swedish Archives", The
lndian Archives. vol. 12, nos. 1-2, January-Decembcr 1958; rcprinted in Holdcn
FURBER, Privatc Fortunes and Company Profits in lhe lndia Trade in thc /Hlh CenIUlY,
cditcd hy Rosanc Rochcr, Aldershot and Brookfield, Variorum, 1997, Variorum
(ol!eetcc! Studics CS5(9). KUITERS, Willcm o. J. lhe British in Bel/gal. I 75ó-/773: a
v uirr. in transition \('1'1/ through lhe hiogmp!z.l' 01'a rcbc]: ,·víllialll Bolts (/739-1808). Lcs
l ndc-, -avantc-, 2()()2, e sobretudo o excelente ensaio de John EVERAERT, "Willcrn
Bolts: India Rcgaincd and Lost: Indiarncn. Imperial Factorics and Country Trade
( 1775-1785 I", in K. S. Mathew (cd.). Ma rincrs, Mcrchants. and Oceans: Studies in
M aritinu' Historv. Ncw Delhi. Manohar, 1995, pp. 363-369.
j "'O dito Bolts tem arte, destreza e astúcia, acompanhadas de um grande
conhecimento do comércio da Ásia, para poder persuadir e talvez determinar a Corte
de Viena com estas ideias a formar uma companhia em Trieste, ainda que corra o risco
de lhe acontecer o mesmo que à de Ostcnde". AHU, Códice de Moçambique 1345.
Registro da Cópia elos Capítulos da Carta ele Martinho de Melo e Castro ao Capitão
General da Índia, 15 de Março de 1779, documento nº 4 publicado em Visconde de
PAIVA MANSO: Memória sobre Lourenço Marques (Delagoa Bay], Lisboa, Imprensa
Nacional, 1870, p. 87.
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suas propostas. Entre estas estava a organização duma nova companhia
comercial, que possibilitasse aos Habsburgos danubianos estabelecer
uma ligação entre os seus portos do Adriático com a Índia, África
Oriental e China. Tal iniciativa apresentava vários problemas, tal como
algumas soluções "improvisadas'", tanto ao longo como depois de ter
caducado o período de dez anos previsto no Octroi de Maria Teresa.
Na década que medeia entre 1775 e 1785, a Companhia Imperial é
conhecida por vários nomes, conhece reestruturações e inflexão dos
seus objectivos, o que já foi estudado por diversos estudiosos sob os
mais variados aspectos, e cujo balanço foi feito por Gerhard
Liesegang." Depois da passagem do milénio, e a publicação de uma
obra que vai mais ao encontro do interesse do leitor português - Os
austríacos em Lourenço Marques, de Alexandre Lobato" -, tal interesse
propaga-se, continuando as antigas pistas abertas ainda por Walter
Markov", e manifesta-se pelas obras de, por exemplo, Helma
Houtrnan-De Smedt, Giorgio Gilibert, Barry M. Gough c Robert J.
King e Michael WannerY• Conhecem-se melhor pelos trabalhos dos

, De acordo com a tradição islâmica, o Buraq, "cavalo" de Mafoma cm que sobe ao
céu, é um animal branco, metade burro, metade mula, com asas. Metaforicamente
falando, assim nos parece ser a "Associação Asiática" em que as ideias de Bolts se
misturam com os pontos de vista dos accionistas dos Países Baixos austríaco, c os
círculos envolvidos no desenvolvimento local adriático, bem como com um certo
prcstige, e a imposição dos tempos, que caracteriza a atitude vienense. É provável que
os pontos de vista diferentes dos "parceiros" desta Associação tenha estado na base de
- como veremos - futuros desentendimentos.
h Gerhard LIESEGANG: Introdução in: Alexandre LOBATO, Os Austriacos em
Lourenço Marques, Maputo, Imprensa de Universidade Eduardo Mondlane, 2000, 13-14.

Trata-se por um lado de uma obra raríssima, e enquanto livro duma difusão bastante
limitada. Por outro lado, contém um mananeial de pura informação peculiar e
imprescindível: um vasto banco de dados documental igualmente, "inacccssível" ao
investigador estrangeiro. É esta a razão pela qual passaremos a referir esta obra, não
apenas pela sua interpretação, mas sim como - sem ser uma publicação de fontes (de
que só transcreve cm anexo uma lista) - informação documental indirecta.
, Walter MARKOV, "L'cxpansion autrichienne outre-mer et les intérêts portugaises
1777-XI", in Congresso Internacional de História dos Descobrimentos, Actas, Volume
V, II parte, Lisboa, 1961, pp. 281-291., idem: "La Compagnia Asiatiea di Tricste", Studi
Storici. vol. 2, no. I. 1961, p. 14, e mais recentemente: "Dic koloniale Versuchung
Osterrcchs zweitc ostindienkornpanic. Supplementa zu F. von Polack-Pamau" ln:
Osterreich im Europa des Aufklârung l., Vienna, 1985.
" Helma HOUTMAN-DE SMEDT, "Thc ambitions of the Austrian cmpire with
rcfcrencc to East India during the last quarter of the eighteenth century", Chaudhury
Sushil (ed.), Merchants, companies and trade: Europe and Asia in the Early Mudem Era,
Cambridge, Cambritlge University Press, 1999, p. 232-3, Oiorgio OlLIBERT, "II
mercante, ii banehiere e l'imperatrice: l'avventura eoloniale della Compagnia Asiatica
di Trieste", La città de traffici, 1779-1918, Roberto Finzi, Loredana Panariti e Giovanni
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nomes supramencionados: o "Grupo de Anvers", os investidores
capitalistas que estão por trás da empresa, e igualmente o papel que
este grupo desempenha no desenvolvimento de Trieste, porto franco a
partir de 1719 e cidade cujo nome se associará à Companhia. São
tratados também com novo rigor os aspectos institucionais e
marítimos, a que se associa agora este modesto contributo, que tece
apenas algumas considerações sobre os aspectos geoestratégicos da
empresa "austríaca", tentando entrelaçar fios até agora vistos
separados, para sintetizarmos o estado actual dos nossos
conhecimentos de forma diferente. Comecemos, pois, por pequenas
observações pontuais e marginais, precedidas por uma questão
epistemológica.

Colónias versus redes comerciais

Na condição de cirurgião de bordo, o italiano Nicolau Fontana é
viajante do navio "Joseph und Theresia" de Bolts, e relata a viagem
num diário 111 (o manuscrito original é italiano, mas depois vertido para
o alemão e editado nesta língua) nos seus múltiplos aspectos - em
alguns casos transmitindo informações que faltam noutras fontes.
Acontece que a historiografia moderna, fundamentando-se na
correspondência de William Bolts, e na leitura dos documentos ligados
à sua actividade comercial (guardados em arquivos e dispersos por
Bruxelas, Praga, Trieste, Viena, Lisboa ou Maputo), já pelo simples
caracter específico destes, oferece uma imagem incompleta sobre a

Panjek (eds), Storia cconomica e sociale di Trieste, Volume II, Triestc, UNT, 2003, pp.
3-20, Barry M. GOUGH and Robert J. KING, "William Bolts: An Eighteenth Century
Mcrchant Advcnturcr", Archives: the Joumal of the British Records Association, vol. xxxi,
no. I 12, April 2005. pp. 8-28, Michael W ANNER: Imperial Asiatic Company in Trieste
- The Last Attempt of the Habsburg Monarchy to Penetrate East Indian Trade, 1781-
17K5", 5th lnternational Congress ojMaritime History, Royal Naval College, Greenwich,
13-27 Junc 2008.
"Nicolas Fontana: [Jornal da viagem do navio de S. M. 1. R. Para as novas plantações
austríacas cm Ásia e África, pelo cirurgião do navio ao Senhor Bramblilla, médico do
Imperador e cirurgião assistente do navio. Traduzido do Italiano pelo Sr. Eyerl -
Buch-handlung der Gelchrten. 1782] de que existe uma edição Iacsirnilade Fontana,
Nicolaus, Eyerel, Joseph. Pillcri, G, Fontana, Nicolaus. Tagebuch der Reise des kais.
ko n. Schiffes Joseph und Theresia nach den neuen o sterreichischen Pflanzorten in
Asia und Afrika and Hirnanatomisches Institut Waldau Maria Teresa ele lndie orientali
: la spediuone alie Isole Nicobare della nave "Joseph und Theresia' e il diario dei chirurgo
di bordo, Nikolaus Fontana ([Rist. in facs.] / a cura di G. Pilleri). Hirnanatomisches
Institut Waldau Bern, 1982.
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mesma empresa austríaca. Tudo isto se relaciona com a perspectiva
historiográfica. um olhar que tende a distorcer - num trompe l'oeil
metodológico - o objecto da sua descrição. Há. cremos nós. uma
correspondência directa entre as fontes e a historiografia que se
produz na hase daquelas. De resto. "produtos" como ensaios. estudos.
monografias. bem como as obras supracitadas, podem manter-se
ignorados ou desconexos, sem que haja entre eles. compartimentados
pelas línguas em que nasçam ou pelas escolas em que se insiram, um
"efeito" recíproco. Um contrihuto historiográfico português - e nesta
língua -, por exemplo, pode estar ignorado pela austríaca - escrita em
alemão -. e vice-versa, omitindo-se importantes "saberes" vinculados. I I

As "escalas" do conhecimento - utilizando uma analogia cartográfica -
. produzem "lendas" diferentes. Por moroso que seja, havemos de ir
articulando as parcialidades. ou pelo menos aproximar os pontos de
vista díspares e diferentes, preenchendo as lacunas eventualmente
existentes. Refiro-me em primeiro lugar à ausência do tratamento do
lado "colonizador" da expediçào", que vai desde a escolha das plantas
e animais para os núcleos da presença permanente, até uma assistência
espiritual dos que os habitam!', ou então provas específicas de uma
atenção que contempla desde uma nova cartografia marítima de
Delagoa Bay até a descrição antropológica dos territórios africanos em
questâo." Proponho focarmos também a atenção em alguns dos

li O título Ostcrrcich maritim, Wien, IlJlJS. de M. HORVATH e H. ZIMMERMANN
n áo nos é conhecido. mas conhece-se em Portugal. porventura. o de Franzisk«
KASPER. "Kolonialland Osterreich. Die Ostc r rc ich isch-Ost indischc
Handelskompanie untcr WilliamBolts (1740·1kOk)". ln: KIRCIINER Irmgard.
PFEISINGER Cicrhard (IIrsg.). Wcltrcisendc. CJ.llerrcichcr Inncn iII der Frcnulc
(Wicn, IlJlJ6).
I' Para ser mais exacto e corresponder ú verdade, a historiografia austríaca trata destes
aspectos. sem chegar porém a uma visibilidade maior no contexto historiográfico
internacional. Cf. SAURER. Walter: " 'Swarz-Gclb im Africa habsburgmonarchie und
Kolonialc Fragc", ln: SAURER (ed.): K.II.K. Kolonial Habsburgmonarchic IIlId

I.uropiiischc Hcrrshu]: iII Airica, Viena. 2002, 17·7k. Uma excepção a esta regra geral é
a inscrcáo dum trabalho deste mesmo autor na obra de conjunto Thc Age 01' Empirev
(cd. Robert Aldrich ). London, Thomas & Hudson Ltd. 2007.
I.' lima carta do conde Proli escrita a Bolts informa-nos sobre o envio dum sacerdote
católico. enquanto uma outra missiva enviada por Bolts ao seu residente em Delagoa
Bay, André Daniel Pollct. sobre contrataçào de um mulah, Saíde Abdullah Wulud
Saíde Mahomed Edrossc. O padre missionário. Evarardo de Sào José. pertencia ú
"Sociedade de Propaganda" e destinava-se a Baliaputam, enquanto Saíde pretendia
construir uma mesquita em Inhaca. Cf. LOBATO. op. cit .212. 222,232,
II Tal aspecto foi objcto duma tese de doutoramento há trinta anos, em 19K4 por
CARLSON.Sven: "Trade and Dcpcndcncics", Studies in lhe Expansion 01' Europe.
Uppsala, Acta Universitatis Uppsaliensis (Studia Historial Uppsaliensisi, Mesmo assim
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aspectos "coloniais" propriamente ditos da expedição, e vermos
paralelamente nela a frustrada tentativa de criação de "colónias de
produção": faceta muito menos conhecida do que o lado comercial,
interpretado como uma espécie de "flag follows trade" tardio, uma
"formal colonial role" inadequada. I:' OS relatórios que Bolts manda
para Viena de Áustria estão repletos de ideias dum homem "criativo",
de que estamos acostumados apreciar mais a vertente "executiva". Mas
este "homem de acção" e de "negócios" insiste em pedir colonos,
trazer sementes, mandar comprar vidreiras na Madeira, trazer do
Brasil náo apenas sementes úteis para uma futura plantação, mas até
uns insectos que dão o corante à tintura do carmesim, a cochinilha do
carmim (Dactylopius COCCllS), um parasita de cacto sul-americano do
ramo das Opuntiae, Esta sua imagem, diferente, é de um "irremediável
e sonhador" colonialista também lll, que apesar dos cuidados de
contratar na Índia um hortelão capaz de gerir uma pequena plantação
junto ao seu Forte de S. José e de comprar pés de coqueiros em
Moçambique, fica frustrado pelas condições físicas muito pouco
propícias, e inversamente rentáveis aos seus esforços. Metaforicamente
falando, estas sementes acabaram por não se multiplicar. O que não
deve invalidar porém o nosso intento de apontar a outra face da
mesma moeda. Está por escrever, por assim dizer, uma outra história,
integrada numa história "global" mais conhecida, mas vista apenas a
preto e branco e não a cores, num "cubo de Rubik", se quiserem, de
que nunca se contemplavam todos os seus lados, e nunca a geometria
toda, e, muito menos, em 3D.

';~Il>dignos de notar nos documentos de sessão territorial assinados com régulos locais
() faeto de us curpcus jurarem no Evangelho para dar testamunho da validez do
acordado enquanto que os chefes locais usam duma fórmula de maldição extensivos
aos seus dcsccndcntcx.o Mondho, equiparado aos usos dos europeus. revestindo-se do
mesmo valor simbolico-ritual. O ritual que Bolts pratica na obtenção do território no
Mufumo repete-se em Inhaca também. Cf. LOBATO.op.cit. 50~54.167.
"Urna cxccpca«: Walter SAURER: '" 'Swarz-Gclh in Atrika Habsburgmonarchie und
Kolon iul !-rage" ln: Saucr (cd.) K u. K Kolonial Hubsburgmonarchic und Europaischc
l tctrslm]t in Airika, Viena. 2002. 17~78.
t-. Paradoxalmente aparece reforçada esta ideia por uma segunda ou reedição dos
projectos por parte de Bolts na Suécia. Mutatis nuuandis - anno Lopez. agora no
incognito de Barreto português. e uma década depois do que em Viena de Áustria (o
seu octroi imperial caduca agora) expõe as suas ideias em Estocolmo em 1786. onde vai
propor (l estabelecimento duma colónia na Nova Holanda, a actual Austrália
Ocidental. Cf. Robert J. KING: "Gustaf I1I's Australian Colony", Thc Great Circlc . vol.
27. n" 2 (2005) Australian Association for Maritime History, pp. 3~ 20.
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Transnacionalismo imperial

Uma outra observação a fazer prende-se com o carácter supranacional e
"misto" da iniciativa, a condizer por um lado com o mosaico étnico-
cultural do vale danubiano, mas, e por outro lado, com o "know-how"
também. William Bolts, por exemplo, nasce na Holanda de pai alemão e
mãe inglesa, e está em Lisboa aquando do grande terramoto, empregado
na firma Oldenburg, num negócio de diamantes, para depois entrar na
East India Company, e donde é expulso em 1768. Não é de estranhar o
facto de que no navio (o Eral of Lincoln, comprado no dia 14 de Março de
1776 em Bristol, e que larga do porto de Trieste em 24 de Setembro como
"Joseph und Theresia") se encontrem embarcados, além de 25 soldados -
luteranos na sua maioria c oriundos dos territórios de língua alemã -,
húngaros, boémios ou italianos, completando os tripulantes a bordo pelo
menos um português" também. Podemos acrescentar, porém, que não
apenas na composição étnica dos navios - que são micro-sociedades, de
resto sempre muito mais dados a um certa "internacionalização" - se
verifica este fenómeno. Na "feitoria/fortaleza" austríaca (Forte de S. José
sobre o rio Mafumo) o agente/residente/capitão André Daniel Pollet é
natural de Dantzig, enquanto os outros funcionários têm as mais diversas
origens: Peter Sandberg de Bristol, Tomás Gastlein e Charly Loch de
Estocolmo, Nicolau Peter de Holsterin, Johann Martensen da Dinamarca,
Simoni Versiane de Porto Ferraio, Zacarias Bernd da Finlândia, Giorgio
Fabu de Veneza, António Ciacca de Livrono, na Toscânia." Certamente
seria difícil encontrar uma "mistura" mais heterogénea e pan-europeia de
presença humana, inesperadamente junta sob a bandeira imperial numa
longínqua guarnição da costa moçambicana. Daí podemos tirar a evidente
e primeira conclusão de que a casa austríaca dos Habsburgos vai procurar
um know-how (e o "know who") onde existam tais práticas e experiências
aplicáveis.
O processo de "transnacionalização" da empresa austríaca, notável nos
seus funcionários, conjuga a exigência de absorver um conhecimento local
disponível com as ambições individuais, que se multiplicam com o advento

[e A título de curiosidade, é referido. sem sabermos o seu nome. como intérprete da
língua ronga em LOBATO,op. cit., 24.
L' Cf. Alexandre LOBATO: op.cit. 71, que cita uma documentação transcrita para a
formação dum processo sobre o sequestro de dois navios, as palas Fernandino e Conde
de Prolli, que inventaria (e traduz parcialmente para o português). Os "papeis"
encontrados nestes navios, documentos confiscados na altura da captura dos navios,
constituem um espólio de insuhestimável valor. Citarei, na maioria dos casos, não as
conclusócs desta monografia, mas a documentação resgatada por seu autor.
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deste novo actor." O mesmo faz-se extensivo à contratação ou à
associação ad hoc com capitães ingleses e franceses (Cahill, Burton,
Marion), interessados no trato do marfim - vendido em Damão -
utilizando agentes e representantes portugueses para este efeito, que
ficam integrados na rede da recém-formada Companhia Imperial
Triestina, ou o recurso aos parceiros locais indianos. Vejamos um caso
concreto: em 14 de Fevereiro de 1779, por exemplo, entra em Delagoa
Bay o Expedition, um ketch de Rama Xete, indiano, com bandeira
portuguesa, comandado pelo capitão John Cahill. Identificado o navio,
segundo o seu passaporte, como pertencente a um certo João Caetano, de
Damão, na realidade apenas um criado do capitão inglês. 20 Seria
interessante estudar estes casos de transfugas, também na óptica da sua
social network; tanto mais porque os laços familiares podem exceder as
"fronteiras nacionais". André Daniel Pollet, o representante de sua
Majestade Imperial e Rainha Apostólica da Hungria em Delagoa bay,
nasce cm Lisboa de pais alemães, e daí parece ter mantido relações com
familiares em Portugal. O capitão inglês Cahill fica por algum tempo em
Calicute para convalescer duma doença em casa dum primo, que é o
residente dinamarquês 10cal.21 Resumindo," esta empresa austríaca é
eminentemente internacional, bem sucedida e arruinada também, por sua
vez, e ao mesmo tempo, por uma sequência de conjunturas, que também
são de índole internacional, e que contribuíram para a sua formação.

1778-1782: os anos da graça para os "neutrais"

Numa sintética periodização redutora, podemos falar de duas grandes
épocas nos conflictos bélicos franco-ingleses de cenário "americano",
em que duas das três guerras "coloniais" da primeira metade do século

1'1 A título de exemplo mencione-se Closbitt, natural de Hamburgo, que viera da
Europa como marínheiro e artilheiro. Tendo servido à Companhia inglesa primeiro,
fica integrado na rede "comercial" de Bolts para actuar em Inhaca. É semelhante o
caso de William Manuaring, contratado por dois anos, e que fora tenente no serviço
milítar da East Indía Company. Cf .LOBATO, op. cit, 220.
011 Cr. LOBATO, ofJ.cit,223.
'I Cf. LOBATO. OfJ. cit , 220, 238
" Dum sacris calamos rebus misccre profanos, a dita Companhia Triestina funcionava
como os maiores clubes de futebol actuais: sociedades por ações, que podem contratar
um José Mourinho como treinador, e empregarem estrelas locais nacionais, mas
provenientes tabém desde, por exemplo, a ex-Jugoslávia até a Ghana, para baterem
pelas insígnias e cores, últímos resíduos visuais das remotas origens iniciais da sua
fundação.
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XVIII correspondem à guerra de sucessão espanhola e austríaca,
respectivamente, eclodidas no velho continente. Conhecida esta última
como a "Guerra do rei George", demonstra claramente uma projecção
cada vez mais "global" das cont1ictualidades estratégico-dinásticas
europeias, que na Guerra dos Sete Anos são repetidas, e que acabam
por excluir do território norte-americano a França de Luís XIV, que
pela paz de Paris (1763) perde igualmente os seus territórios obtidos
na Índia (à excepção das cinco feitorias em Chandarnagar, Pondichcry,
Mahé, Karikal e Yanaon), bem como os antigos sonhos da colonização
do suhcontinetc ..'1 A internacionalização da guerra de independência
das treze colónias britânicas norte-americanas após Saratoga (Outubro
de 1777) abre as portas para uma "rcvanchc" francesa, que, seguida
também pela entrada na guerra de Espanha (1779), e da Holanda
(17HO), criando um bloco "anti-britânico". A posição portuguesa
assume diferentes formas da neutralidade.", até se associar a uma
iniciativa da tsarina Catarina II, cuja declaração de 2H de Fevereiro de
17HO abre as portas a um acordo multilateral, conhecido pela
historiografia como a "Liga dos Neutros", que congrega além da
Rússia, autora da proposta, a Suécia, a Dinamarca, a Prússia, a
Holanda, a Áustria, as duas Sicilias e - só a partir do 13 de Julho de
17H2 - Portugal. O princípio da neutralidade armada, com tantas
repercussões para o direito marítimo internacional, associa parceiros
bem diferentes, que num amplo leque, que vai desde "parte não
beligerante" até formas menos activas e sofisticadas de neutralidade .."

"Cf. J. R. DRULL: l .a Gucm: de Scpt /1IIs: liistoirc navalc. politique e/ diplomatiquc, Il:s
Pcrsicdcs. 200<).
'o Cf. a tese de dourorarncnto de Sofia Vi\LDÉZ TUMA: A neutralidade portuuucxa
nos século XVIII. (20!O). qUl: aborda também os problemas teóricos subjacentes.
Lúcio Joaquim COST i\ RODRIGUES da SILVA: "'A Guerra de Indcpcndencia dos
E.U.A. c a Diplomacia Portuguesa. Luís Pinto de Sousa Coutinho e os primórdios do
Conflirto ( 1774-1776 )". www.fcsh.unl.pt/chc&pdfs/gucrradl:indl:pendencia.pdf para os
anos precedentes. como também de Miguel Alexandre DANTAS da CRUZ:
..Portugal pcruntc o sistema internacional nos finais do século XVIII. 17')2-1 KOT
www.repertorio.iscte.pt/histream/l 007! / I 107/1 tese para os anos q uc seguem
imediatamente ao período cm apreciação - 177K-17K3 - de que seguem sendo da
máxima utilidade consultar também Jorge BORGES de MACEDO Historia
lnplomátic« Ponugucsu. Constantes e linhas de Forca Estudo de Gcopolitica. Ed. da
Revista "Nacáo c Defesa", s/d. pp. 314-316.
" Através da primeira "Lcagu« oiAnncd Neutralitv a Grã-Bretanha conhece pela
primeira vez na sua história do século XVIII um isolamento internacional, o que lhe
valerá o reconhecimento dos princípios por que se rege o direito dos mares. para voltar
a ditar as normas. ultrapassada a "crise ", pelo recurso ao domínio efectivo c da força.
Cf. de HORVÁTJ-I Zoltán:KoppenhiÍgil, iSO/.
hllP://acclmonstrum.host.22.one/kopp.html. e do Doutor Raúl Augusto

http://www.fcsh.unl.pt/chc&pdfs/gucrradl:indl:pendencia.pdf
http://www.repertorio.iscte.pt/histream/l
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Em qualquer caso, potências como a Áustria, excluída da posse de
colónias, ficam altamente favorecidas por este vácuo de poder nos
mares internacionais, que abre, dada a sua posição neutral, portas
inesperadas para uma projecção ultramarina cobiçada. Por um breve
período de aproximadamente cinco anos, os "tardiamente chegados"
neutrais encontram um hiato de soberania territorial nas periferias das
possessões coloniais portuguesas, e um espaço de acção em áreas
indianas de penetração inglesa e dinamarquesa, ambos antes
estabelecidos, e uma "situação ambígua" internacional, que não
hesitam cm aproveitar a seu favor. Para os ingleses - segundo reza o
bon moi -r-, não existia uma paz europeia para além do Equador, mas é
rápida e dinâmica a reacção da diplomacia portuguesa também: em
carta de 20 de Janeiro de 1781, o Capitão General da Índia informa o
Ministro Martinho de Melo e Castro que:
"constando com certeza que giram vários com pavilhão imperial fazendo
comércio na África Oriental e na Asia mandara expedir a fragata de
guerra Sant 'Ana, encarregando do comandamento da tropa de
desembarque ao tenente coronel(. .. ) Godinho de Mira, ordenando ao
dilo Comandante, na conformidade das ordens de Sua Magestade, que
logo que chegasse ao sítio onde se acha a dita fortaleza ou casa [orte, faça
o seu desembarque, e ateque bruscamente, destruindo e arrasando tudo
que ali se houver feito de estabelecimentos ou [ortificaçôes, e fazendo
reconhecer aos negros do país que incorrerão na indignação de Sua
Magestade se consentirem que nação alguma se estabeleça nos Domínios
desta Coroa, ou façam comércio naquela Costa.e trazendo para Goa a
Guarnição que ali se achar ...21,

Encerra-se assim, em Janeiro de 1781, um "episódio austríaco" na
história da futura Lourenço Marques/ Maputo, que curiosamente não
deixa de despertar as atenções de outros europeus"; sem que se toque

BADARRACO: La Ncutralidad http://html.rineondelvago.eom/neutralidad
(consultados na Nct a 06.ms.2(13),
" Citado por LOBATO, op.cit, 296. A expedição militar portuguesa tinha bem pouco
por destruir, pois, em boa verdade, o Dclagoa dos austríacos era mais uma "feitoria
flutuante" (LOBATO, op. cii. 219) do que um espaço territorial eficientemente
organizado,

Andcrs Sparrman. que participa na segunda viagem de James Cook propôs ao
governo da Suécia o estabelecimento duma colónia em 1798. Cf. Robert J. KING:
op.cit. (2005) p, IS. Para a fase "sueca" da biografia de William Bolts Cf. Holdcn
FUR.BER. "ln lhe Footsteps of a Gcrrnan 'Nabob: William Bolts in the Swcdish
Archivcs", Thc Indian Archives. vol.12, nos.l-Z, January-Dccembcr 1958; reimpresso ln
Ilolden FURBER, Privatc Fortunes and Company Profits in the India Trade in lhe 18th
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porém num assunto de gravidade e delicadeza maior, uma presença
inglesa simultânea, mais tolerada." As outras "ocupações" de Bolts são
igualmente efémeras: na costa do Malabar perde as feitorias de
Mangalore, Karwar e Belipathan frente aos ingleses, com queda do
nawab de Mysorc", e recupera-se nas Ilhas Nicobar também uma vaga
soberania dinamarquesa perdida:", assim como fica reduzida a rede de
agentes comerciais da Companhia Imperial aCantão e Calcutá, apenas
um pouco depois de William Bolts ter voltado para a Europa. A
reestruturação daquela e a passagem da sua sede para o porto de
Livorno" não modificam em nada da atitude dos seus accionistas e

Centurv, cditcd by Rosane Rochcr. Aldershot and Brookficld, Variorum, 1997,
Variorum Co!lcctcd Studies CS569).
" Cf. além da historiografia portuguesa, ef. Raymound W. Bixter: "Anglo-portugucsc
rivalry for Delagoa Bay" ln: Journal of Modem History, vol. 6, nº4. Dee. 1934, pp. 425-
440.
''J Transcrevemos em anexo um documento que julgamos ser inédito, encontrado na
Biblioteca de Ajuda sobre a avaliação coeva das colónias austríacas. O memorandum
anónimo na cota BA. Ms. Av. 54-VI-15, nºlil, intitulado "AS COLONIAS E
fEITORIAS DOS AUSTRIACOS NA INDIA ORIENTAL", consta de 5 páginas de
letras cuidadas e juntas por uma elegante fita cor bordeaux. Tanto o seu requinte (o
aspecto físico do documento), como o seu conteúdo indicam um texto nascido
provavelmente para uma utilização diplomática ou régia. Os ms Av. 54-IX-13, nvs 2,
21. 25. 67-70, 7i1 da B.A dão informações pormenorizadas sobre a guerra entre os
Ingleses e Haydar Ali. W. Bolts em Estocolmo propõe aos suecos aliás a compra destes
estabelecimentos numa data posterior da sua perda efectiva. Cf. nota n" 14. bem como
John EVERAERT. op. cit.. 369.
", Curiosamente, o único e fino fio de continuidade representava a presença da missão
dos irmãos da Morávia, que voltam a ficar incumbidos de representarem no aspecto
secular a soberania dinamarquesa de Tranquebar, numa situação muito sui gcneris. sob
o ponto de vista do dircto internacional. A história, de certa forma, repete-se, Cf.
Gcotfry MARSTON, "Thc British Acquisition 01' thc Nicobar lslands, lil69: a possible
cxarnplc 01' abandonment 01' territorial sovcreignty" in: British Yearbook ojlntcrnational
Law (199i1) vol. 69/1. pp. 245-265. É curioso que não é Bolts o único a propor para a
corte vienense a sua ocupação, pois fá-lo-ia também um certo cavaleiro C. F. von
Brocktroff de Kicl, em 17i12. A ocupação das Ilhas Nicobar figura também entre as
propostas de Bolts para o rei Gustavo III de Suécia, quatro anos depois. Sobre o
período "austríaco" das Ilhas, Cf. Astrid KUFFNER (trad. George Weber) The
Austrians in Nicobar e sobre a presença dinamarquesa, conferir o mesmo utilissimo
wcbsitc: www.zum.de/whkmla/region/india/xdanindia.html (descarregado em 02-0il
2013.)
'I Acontece que o próprio Bolts, que durante a vigência do seu Octroi nunca cede o
monopólio exclusivo do trato com a India, ao voltar para a Europa e cstabilzar a
iniciativa numa "nova" companhia comercial de cinco directores e de accionistas num
clássico modelo, funda urna outra "companhia" particular, a "dele" cm que se
associam como membros sócios Rosetti, Gabiati, Wagner e Bogner, através dum
contrato associativo lavrado a 20-12-1872. A bancarrota e a liquidação da Companhia
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capitalistas belgas, que preferem fomentar, antes de mais, as
importações de chá, cujo preço no mercado de aquisição e de
consumo, acabada a "crise do chá" com a próxima assinatura da paz de
Versailles em 1783, acabará por levar à falência a Companhia Triestina
Imperial. Em termos económicos, a Commutation Act britânica (1874)
reduz a taxa de imposto sobre o produto de tal forma que deixa de ser
competitivo qualquer outro preço que não seja o dos ingleses."

Uma águia bicéfala, ou as duas saídas imperiais

A Europa do Meio em geral, e os Habsburgos austríacos em particular,
só ultrapassado o seu rival subregional euro-asiático, e um
condicionante multi-secular e constante da sua política, isto é o poder
dos Turcos, empreendem parcial e tardiamente uma expansão
comercial de escala ultramarina através da criação da primeira
Companhia de Ostcnde." Tal seu mercantilismo, associado à criação
de uma frota comercial e de guerra, inexistente na altura, faz parte da
proposta insistente dos conselheiros peninsulares, que acompanham
Carlos III (VI) a Viena de Áustria." Tal dinâmica abertura,

Imperial Triestina acarreta a queda da outra também, a 8 de Agosto de 1787. Cf.
MARKOW.op, cit. (1961/b) p. 25, e WANNER, op. cit. 70-72.
;. Cf. MARKüV. op. cit, (1961/b) p. 23-24.
;; Contribui para uma "confusão" generalizada o próprio pcrcurso da "Companhia",
que em termos práticos resume-se nas seguintes fases cronológicas: 1698: Octroi a uma
"Compagnie Royalc des Pays Bas aux lndes Orientalcs et a la Guinee" ainda em tempos
de Carlos IV. no período "espanhol" da Bélgica. É fundada já formalmente em 1719,
em tempos "austríacos". a Companhia de Ostende, cujo "octroi" fica suspenso em 1727.
Apesar das imposições inglesas e holandesas, desde 1731 continuam a armar navios da
Companhia sob pavilhões falsos - Polónia, Prússia - ou então, fretam barcos em Cádiz
para o seu comércio. Só tais circunstâncias podem explicar que a sociedade por acções
pague dividendos até a sua "liquidação" formal em 1774. Em 1775 é que é formada por
iniciativa de W, Bolts a "segunda Companhia", que na Índia, segundo convém pode
chamar-se simplesmente Bolts&Company (e variantes de acordo com a língua das
próprias fontes) ou Companhia Oriental de Trieste c de Anvers ( como é denominada na
documentação da Wiener Haus, Hof-und Staatsarchiv, HHSTA ). MARKOV,op. cito
(IY61/b) p. 3. opina, porém, que até 1781 nem sequer podemos falar, no sentido
próprio da palavra. duma companhia comercial clássica, mas apenas duma forma sui
generis de associação de parceiros, intitulada então "Sociêté Octroyé par Sa Majesté paul'
la commcrcc entre les ports de la Mel' Adriatique et les lndes Orientales".
;j Não podemos deixar de insistir na tão banal, quanto incontornável afirmação, que ao
subir para o trono dos Habsburgos austríacos um novo monarca ibérico, na pessoa de
Carlos III. trouxe consigo uma inversão da visão imperial. É neste marco global, que
havemos de interpretar a - mesmo que abortada - tentativa de cunhar um carácter
marítimo ao seu império danubiano, criando também uma nova marinha imperial. Cf.:
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acompanhada pela criação de uma primeira Companhia Imperial para
o Comércio com as Índias Orientais e Ocidental em Ostcndc, na parte
dos Países Paixos administrada pelo Império Habsburgo austríaco,
encontra um entrave político nas negociações que visam preservar a
Coroa da "Casa Feliz" para a filha de Carlos VI, Maria Teresa, através
da Pragmática SUllÇÜO. A Grà-Bretanha e a Holanda aceitam esta
situação na condição de serem suspensas todas as actividades
comerciais do seu novo rival marítimo pela desembocadura do rio
Scheldt. Na década de 17KO, surge, ressuscitado, uma Companhia
Imperial para as Índias Orientais em Tricstc, ensaiando uma outra
fachada. a mediterrânica.' mais tradicional aliás. para encontrar uma
soluçáo mais orgânica para o comércio sem i-clandestino da
Companhia de Ostende. Por pragmatismo e conceitos militares
anteriores as reforrmas carolinas, assentes num enraizado
"contincntalisrno", a doutrina militar vienense prefere continuar a
apostar no seu poder terrestre, que mais condiz com a sua posiçáo
central na Miueleuropa, O imperador José II corta assim as "asas de
gaivota" da águia imperial, e uma visão marítima do seu avô ibérico -
relegando para um segundo plano a criação da sua Marinha, demanda
que se impõe, por sua vez, apenas a partir do início do século XIX.,I, O
período "imperial" chega receber valiosos impulsos pela mão do
arquiduque Maximiliano - o futuro malogrado imperador do México e
o primeiro comandante da sua Marinha, já como ramo independente -,

.lanos KALMÁR: "Scchandclsplãnc Über Tricst aus der Regierungszeit Karls VI.·· ln:
(\a II. Balúzs (dir.) SOIl.1 !e Siglle de» lumicres Articlcs ràlig('s lÍ lu Occasion du Vl l«
('ollgrh lntrrnational dcs Lumicrcs, Budapest. 19~7. 27· 44. c "Fxpcrienccs cutalancs de
lcrnpcrcur Charles VI.·· in: 'lrunsuctions oltlu: Scvcnth Cotigrcss 011 lhe l.ulightcnnu-tu.
\ 01. -'o Oxford. 19WJ. Os primeiros vasos para uma futura Armada no Mcditcrrãnco \'-10

ser adquiridos cm Nápoles cm 17J~: o Sun Cario, Santa Elisabctt« c S. Micltclc, com
lima composição mista da tripulaçáo. italiano - espanhola. sob o comando dlim
alrniruntc Inglês. Cf. Wilhclrn M. DONKO. /1 bricihistotv oltlu' Austriun Navv. c-Publi
Vcrlug- Vcrlagsgruppe l Ioltzbrinck. Bcrlin. 2012. p.IO.

(T As obras do- italianos Gino LUZZATO:"'II Portoíranco di Tricstc c la politica
mcrcantilista austriaca ncl ·70()". cstrutto dagli Annali Tricstini a cura dclla Univcrsitá
di Tricslc. suppl. AI Vol XXII (1952). scz. I. Ed. Univcrvit.i di Trieste. 195.'. c Fulvio
BABLJDIERI."'II porto di Trieste". va lstinno pcrl'cnciclopcdi« dc! FVG. Trieste. 1972.
"LI povizion« dei porti dcll'Alio Adriatico in rapporto ai traffico di transito con i pacsi
deli' Europa ccntralc". in Simposio intcniazionalr sui problcnii de! Ira/fico dei!' Alto
ulriutico: Abbazia. I~·19 novembro I ln I. lndustric. connncrci e nnvigazion« " Tricsu: c

ncll« n-giotu: Giuli« dullinizio de! scttcccnto ai primi de! NIiI'cCC/l[(). Milano, Giulfrc.
I<):--\2c "Le viccndc politichc cd cconornichc di Tric-.tc c dclla rcuionc Giulia da Cario
VI di primo dopogucrra" in: Tticstc. tiucamcnti di UIl{{ ciuà . Tricxtc, Lint, ll)~l).

" Ver Franz A. J. SZABO: "Unwantcd Navy: Ilabsbllrg Naval Arrnumcnts undcr
\1aria Teresia" In:Allslri{{)/ !fi.IIOI} Ycarbook, 17·1~ (1l)~1·1l)~2) 2<)·5-'
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quando vão empreender uma carreira armamentícia do arsenal e
marinha de guerra." Seja como for, os especialistas em História
Marítima concordam em que os dois primeiros navios da Marinha de
guerra austríaca são Le Juste e Le Ferme, à época pertencentes à
Companhia Imperial Triestina, e que, armados cada um deles com 20
pequenos canhões, passarão a servir nas guerras contra o Turco, bem
como escoltar barcos comerciais dos Habsburgos no Mediterrâneo, ou
combater os "bcrbcrcscos" de Argel." A actividade plurifacetada duma
marinha constantemente crescente até a sua extinção, concentra-se na
península da Istria (Triestc e Pula sobretudo), uma base de operações
ideal, assente numa tradição marítima imanente, e alvo de importantes
obras de engenharia militar, tais corno fortalezas e baterias de defesa
dos portos, e da base marítima de Pula"\ criadas já entre 1885 e a
primeira grande guerra (1914). A paz subsequente põe fim ao chamado
"segundo período" fértil e hiperactivo, já que determina o
desarmamento da Marinha do desmembrado Império Austro-
Húngaro, de que a moderna flotilha danubiana das Forças Armadas
húngaras se orgulha de ser continuadora." Não podemos deixar de

,- Cite-se aqui duma lista apreciável de obras de síntese escritas já no nosso milénio cm
alcmào. que embora não substituam as anteriores c inglesas de A, E. SOKOL: lhe
lntpcrial e Roval Austro-Hungarian Navy, Annapolis, Maryland, US, Naval Institutc,
1lJ()~. ) ou de Lawrence SOUNDHAUS (Thc Habsburg Empirc and the Sea. Austrian
Naval Policv 1797-/866, West Lafuycttc Indiana, Purdue University Prcss 19R9) dào
importante sinal duma mudança de paradigma: Helmut NEUHOLD: Ostcrrciches
l lcldcn zu Sec Kapitanc -Forschcr-Eutdeckcr, Wicn, Graz.Klagenfurt, Styria, 2010
o, CL a recente obra de síntese de Claudia Rcichl-Harn: "Le origini della Marina
Austriaca" trad. a cura di Ciro Paolctti, ln: Bollctino d'Archivio dcll' Uffieio Storico
dclla Marina Militare. Settemhre 2012(descarregdo da Internet em 02-0R- 20 \3,)
www.marina.difesa.it/documentazione/ .../04 reichl.pdf. l30.ou BASCH-RITTER:
Osterrcich au] allen Mecrcn. Gcschichtc derK. (u.)K. Marinc 1382 bis /91 R, Graz-
Colonia- Wicn-Styria. 2000. 12~,
;q O autor disponibiliza aos interessados fotografias da sua própria autoria tiradas no
vcrao de 2009 sobre o estado de abandono actual das fortalezas, fortins c baterias
costeiras ao redor de Pula, ou então, remete-se para: KARCZAG Ákos- SZABÓ
Tihor: ..4.:: cszak-dalnuiciai panvidek vara (i. é. Castelos da costa da Dalmácia
setentrional). Budapeste. 20 IO
.u Para uma síntese geral Cf. Csonkaréti Károly: Hadihajok a Dunán (i. e. Navios de
guerra sobre o Dunúubio), Zrínyi Katonai Kiadó, Budapeste, 19RO. Para os aspectos
quinhentistas c de construção naval ver do autor destas linhas "Navegação fluvial c
construcáo naval no Danúbio quinhentista húngaro" ln: Inácio Guerreiro Francisco e
Contente Domingues (cd.) Fernando de O/h 'eira e o seu tempo: Humanismo e Arte de
NllI 'egar no Renascimento Europeu ( /450-1650) 2000. pp. 177-\ 84. para a época
contemporânea cf. Mucs Sándor: A dunai katonaijlotilla tôtténete (i. e. História da
Flotilha Danubiana). accessivcl tamhém pela Internet (descarregado em 02-0R-2ÜI3)
www.bihl.uszegcd.hu/bibl/mil/konyvek/hads/m/bibJATOOI22263.htm .
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referir ainda um facto sumamente importante para a criação de
tradições navais e de serviços portuários locais. Precisamente é William
Bolts que incentiva a vinda para Trieste de numerosos ingleses,
holandeses, etc., e o seu know-how, que - numa carência geral de vasos
provocada pela guerra em curso - aposta na construção naval local de
Fiume ou de Porto Ré,41 e que produz um dos primeiros "gigantes dos
oceanos" o Kaiserlischer Adler de mil toneladas, ou o também notável
Graf Kohenzl. 42

Balanço final

Não temos espaço para traçar, evidentemente, o perfil da chamada
"marinha imperial e real" entre 1797/ 1817 e a sua reestruturação
decorrente da formação do Império dualista, Austro-Húngaro, em
1867. Remetemos aqui apenas para um primeiro inventário húngaro,
resultante de aturadas pesquisas de arquivo," bem como para algumas
curiosidades. Em 1782 projectava-se a primeira circum-navegação do
globo sob bandeira imperial, que acaba apenas por concretizar-se entre
1857 e 1859, com a viagem da Novara, cuja tripulação ao pisar terra nas
Ilhas Nicobar não deixa de prestar uma homenagem aos nau tas
precursores da Maria und Therezia44

• Realizar-se-ão ainda em 1817,
com o casamento duma "imperatriz cientista", Leopoldina, com o
herdeiro do trono D. Pedro, várias "viagens artísticas" ao Brasil, que

"I Cf. Vasta correspondência entre o conde Belgiojoso, William Bolts c a própria
declaração da Corte, sobre o imperativo da criação de uma dúzia de embarcações quc
possibilitem uma viagem comercial anual regular da Companhia para o Oriente, para a
qual precisavam de barcos de calado propício nos documentos que constam no maço,
ou aliás Busta 123, class. Schiffahrt und Flüsse 5,1781-1782 (C.R. Lovcrno in Tricste ),
Archivio di Stato di Trieste.
"2 William Bolts propõe cm 1782 a utilização deste navio para uma primeira circum-
navegação do globo, em que pretende conjugar - pelos vistos - dois aspectos
irreconciliáveis: o comercial e o científico. Frustrada a viagem "cientifica". tào em voga
na época - Cf. Madelainc LY-TIO-FANE: "A reconnaissance of tropical rcsources
during Revolutionary years: thc Role of the Paris Museum d'Histoire Naturcllc" ln:
Archives of Natural History ; vol. 18. OcL 1991, 333-362 - empreende uma viagem à

China c ao Japão. Cf. Robert J. KING: "Heinrich Zimmcrmann and the Proposed
Voyage of the Imperial and Royal Ship Cohenzell to thc North Wcst Coast in 1782-
17831"' in The Northern Marincr! Le Marin du Nord , XXI No. 3, (July 20l1), 235-262
", KRÁMLI Mihály: A császári és királyi haditengereszet 1797-1865 (i.e. A marinha de
guerra imperial e real 1797-1865), Pécs, Pro Pannónia, 2004
"4 Dr. Karl SHERZER: Narrative of lhe circumnavigation of lhe Globe by lhe Austrian
frigate Novara (...) Undertaken by Order of the Imperial Government , vol. II., London,
1862, chapter X, The Nikobar Islands,
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marcam um perfil mais científico - botânica, zoologia -, do que
exploratório". A bandeira austríaca fica célebre com a viagem de
exploração nas águas árcticas, que se traduz na descoberta da Terra de
Francisco José (o arquipélgo foi descoberto em 1873 pela expedição
austro-húngara dirigida por Payer e Weyprecht). Apesar desta e
doutras esporádicas digressões por mares "exóticos", a Marinha
"'K.u.K" não ambicionava mais do que ser um garante da "saída"
austriaca para o Mediterrâneo. Esta Marinha adriática, com base em
Pula c Trieste, visa mais proteger as suas posições "locais" contra o seu
potencial inimigo sub-regional, Veneza e depois o reino da Itália, do
que empreender algum expansionismo de maior expressão.
Metaforicamente, a águia imperial dos Habsburgos, como vimos, era
terrestre, e nunca tinha asas de mar, que projectassem um voo de
horizontes mais amplos, ou de cruzar continentes. Quanto à sua
suposta "colonização" - esta era também "local" e não "global": as
vastas regiões da Bácska e Baranya, bem como os Balcãs, de uma
forma geral, que só foram recuperados durante o século XVIII aos
Turcos, constituíam regiões escassamente férteis para um fluxo
demográfico excedente dos territórios de fala alemã, bem como um
muito mais célere retorno dos capitais investidos. Para uma
historiografia pós-colonialista, mutatis mutandis, a reestruturação
ocorrida depois da perda definitiva da Prússia em meados deste século,
estava a prefigurar os futuros marcos políticos e um trajecto
assimétrico pela exploração "colonial" das províncias "adquiridas" a
favor das ditas "hereditárias", se quiserem num curioso processo de
colonização interna e meta-imperialismo Habsburgos."

1, Gloria KAISER: Dona l.copoldinu: 1L/IW Habsburgo 1/0 trono brasileiro, Editora Nova
lroutcira. IYY4.
"I, Cf. KOMLÓSY Andrea: "Innerc Pcriphcrien ais Ersatz Kolonien Zentrenbildung
und Pcripherisicrung in der Habsburgmonarchie" ln: Zentren, Peripherien und
Kollcktivc ldentiuitcn in Ostcrrcich-Ungarn. ed. EndreHÁRS Wolfgang MÜLLER-
FUNK. Ursula REBER und Clcment RUTHNER, Tübingen und Basel, 2006, pp. 55-
7'11, citado no altmente recomendável: Walter SAURER: Austria-Hungary's Role in
Furopcan Ovcrscs Expansion Reconsidered ln: AUSTRIAN STUDIES vai 20. Colonial
Austria: Austria and the Ovcrseas (2012),5-23. O autor deste texto finalmente agradece
a gentileza dos organizadores do presente volume das Actas em sucessivamente terem
feito excepção, prolongado a data limite da entrega da versão escrita da sua
comunicação, que pode ter sido enriquecido por este amável gesto do Secretário-Geral
da Academia da Marinha, CMG Adriano Beça Gil, com a historiografia mais recente.
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Anexo

"'AS COLONIAS E FEITORIAS DOS AUSTRIACOS NA INDIA
ORIENTAL"

BA. Ms. Av. 54-VI-15, nºIH r

O primeiro estabelecimento dos Austríacos na India Oriental (a) foi
sobre a costa Oriental de Africa no território de Lagoa, que está na
Latitude meridional de 25 graus e 5H minutos, e forma pela sua
margem marítima huma bahia de lH legoas de comprido. Os
Portuguezes sendo os primeiros que vieraô a estas partes do mundo
pozeraô à dita hahia o nome do seu descobridor Lourenço Marques;
saô em extremo notáveis os rios que nella vaó dcsagoar, e fazem a sua
situaçaô mui apta para hum estabelecimento, e para o cornmercio.
O Rio que fica á parte do norte chama-se Aru ou Aroc, o do meio hc
Machumo, que nos mapas geográficos está escrito Rio do Espirito
Santo, na hahia podem entrar todas as emharcaçoens de alto bordo, e
nella há varias Ilhas pequenas huma das quaes foi escolhida, e
destinada para huma Colonia Austríaca. para onde scraó
transportados os Colonos, nella Edificadas as Cazas dcque clles
precisarem, e naó fica muito distante cio Rio Espirito Santo,
A referida Ilha hc muito fértil, tem superabundância dos Produtos
Africanos, varias fontes de agoa, e outeiros muito fecundos; o seu
clima que em Africa nesta altura costuma ser muito quente, e por este
motivo para os Europeus pouco sadio, naó deixa de ser temperado
pelas continuas e frequentes viraçoens que vem do Mar: ella está quasi
na foz do rio Espirito Santo, e se naó ficasse situada tanto acima, seria
demasiadamente exposta ás suas correntes, mas hc muito estimada
pela sua feliz situaçaó, augmentando a sua saluhre atmosfera, e sua
aptidaó para o Commercio o sobradito Rio: a terra firme em que estaó
as Cahanas dos seus Habitantes naó fica muito longe da Ilha.
Ao principio intentou-se edificar cazas para os Colonos na margem
occidental do Rio, a que os Hahitantcs charnaó Inhcrnbe, e navegou-se
pelo Rio acima até huma grande distancia, mas a situaçaô tão haixa da
sua margem, tanto exposta a inundaçaó do d? Rio, a quantidade de
charcos juntos, os insectos accurnulados, e o ar pouco sadio, que tudo

Mantemos a ortografia original.
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isto resulta, pareceo naõ convir prudentemente á transplantaçaõ dos
Colonos para aquelle Paíz.
Ainda naó está decidido se haverá utilidade do estabelecirncnt? na
Costa Oriental de Africa, ou naõ, pode-se presumir que sim, mas naõ
dar-se por coiza certa. A utilidade que atualmente há, naõ he senaõ a
dos Navegantes Austríacos da India terem naquele Paíz hum porto
seguro, em que podem ser providos das coizas precisas para
continuarem a sua viagem: o objeto de retorno que he graõ de ouro,
que os Naturaes nos podem dar por vidros, pólvora e pannos de linho,
naó he para desprezar, sebem que ainda naó he de grande importância
a utilidade certa, he que haja um Commercio franco neste Paiz, os
Colonos da Costa Meridional de Africa taõbem poderaó facilmente
fazer ali hum grande negocio com as suas embarcaçoens miúdas, naô
lhes será difficultoso visitar alguams vezes no anno as Cidades
marítimas, e circumvisinhas, provendo-as com o necessário, e largando
nellas com algum ganho os effeitos Europeos; o que naõ poderá fazer
com tanta facilidade huma nau grande da India, cuja navegaçaõ he
muito vagarosa, e sujeita a tantos inconvenientes: assim que as
crnbarcaçocns miúdas dos Colonos tiverem ajuntado as riquezas de
Sofala, Natalis, Mozambique, Melinde, Natuc, Quiloa, Momhaça e
Luba, e que as Naus Austriacas da India as tiverem transportado para
a Europa, tem-se conseguido, e conpletado o intuito essencial desta
Colonia.
Hydcr Ali, Triumfante na India cedeo ao Ínclito Joze dois distritos
consideráveis de terra, hum na rcgiaó de Canará, o outro na Ilha de
Balliaptnarn, mas ambos ficaõ para a Costa de Malabar. Os
Navegantes Austriacos da India Oriental naó lcvaraô instrucçoens para
nelles estabelecerem hum a Colonia Austriaca, e contentaram-se com
fazer em ambas estas partes feitorias para a felicidade, progresso, e
augmento do seu Commercio por aquella Costa: o da Costa de
Malabar foi sempre considerável, e os Europeos que trataõ para a
India nunca o abandonaraõ. os Portuguezes taõbem em outro tempo
tinhaô grande commercio em aquellas partes; o que ainda se vé pelos
Estados que elles lá possuem, posto estarem em grande decadência, e
presentemente todo o seu negocio pára nas maõs dos Inglezes, e dos
Hollandezcs: e arribas estas naçoens oppoem por competência ao
progresso das emprezas marítimas da Austria naquella costa.
As Ilhas de Nicobar taóbcm se incluem no numero das Colonias
Austríacas, como Nankaveri, Sorri, Irikute e Ratchioul, estaó situadas
entre o I'\º e 9º grão de Latitude Septentrional no Golfo de Bengala, e
contem quasi 2000 legoas quadradas de Alemanha, mas somente huns
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poucos de milhares de Habitantes. A situaçaõ destas Ilhas he muito
com moda para o Commercio da Austria assim pela boa qualidade do
seu terreno, como pela do seu Clima, a pezar de tudoo que se diz em
contrario.
O terreno destas Colonias Austriaeas he muito fértil, e nel1as
eommumente medraó bem os frutos da India: os outeiros deliciosos, e
as vastas campinas que nel1a há forrnaô hum espectáculo muito vistoso,
e huma variedade muito agradável. O Clima nesta altura he
ordinariamente muito cálido: mas as variaçoens do Mar, e os ventos
sadios, que sempre há nestas Ilhas temperaó bastantemente o ardor do
Sol que naô dura muito tempo, nem taõ pouco as demaziadas chuvas.
O seu porto he espaçoso, e bem seguro, tendo para o conserto das
embarcaçoens toda a commodidade possível. A Nau Imperial da India,
chamada Jaze e Tereza tomou posse das referidas Ilhas por
consentimento de seus Habitantes no anno 1778 em nome de sua
Majestade Jaze II.
Pertenciam dantes estas Ilhas aos Dinamarquezes, que no anno de
1756 estabeleceraõ nel1as humas Feitorias, as quaes porem os
Directores da Companhia da India supprimiraõ, e abandonaraõ
inteiramente no anno de 1773. Entre as Naçõens Europeas reina huma
ma opiniaõ a respeito destas Ilhas: tem havido declamaçoens contra
el1as por alguns casos fortuitos que tem succedido, acrescendo a isto de
serem pouco sadias: e a triste experiecia dos Dinamarquezes parece
dar mais vigor a esta opinião: entretanto as noticias que de lá chegaó
saó muito aprazíveis para a naçaó, e daõ esperanças certas de que as
Colonias Austriacas daqui a pouco tempo elevedas ao maior auge da
Perfeiçaó, assim pela sua salubridade, como pelas suas outras
preeminências.

(a) Os estabelecimentos dos Europeos na Costa Oriental da Africa
supõem-se serem na India Oriental em razão do Comércio.



TESTEMUNHOS HISTORIOGRÁFICOS DO PODER MARÍTIMO
DE PORTUGAL NO SÉCULO XVI

António de Andrade Moniz

Resumo

A partir de Diogo do Couto, Fernão de Oliveira, Francisco
Rodrigues da Silveira, Gaspar Correia e dos relatos coligidos na
História Trágico-Marítima, entre outros testemunhos historiográficos,
procuraremos visualizar imagens do poder marítimo de Portugal no
século XVI, designadamente na sua última metade, em confronto com
os dados referenciados pela Relação das Náos e Armadas da lndia (Cód.
Add 20 902 da British Library, publicado por Maria Hermínia
Maldonado, em 1985). Procuraremos, assim, analisar o discurso
decadentista cm confronto com os dados referenciados e as imagens
visualizadas, de modo a podermos emitir um juízo de valor quanto
possível objectivo quanto ao tema focalizado neste Simpósio.

Introdução

O século XVI português é marcado por um contraste político que
se repercute na demonstração do seu poder marítimo. Não admira que
se sucedam os testemunhos historiográficos timbrados pelo contraste
euforia versus disforia. Muitos deles combinam quase paradoxalmente
elementos de tal contraste. Esta imagem complexa é de tal modo
impressiva que nos vem acompanhando psicologicamente até nossos
dias.

Vamos, por isso, percorrer alguns dos mais significativos
testemunhos historiográficos desse século áureo e já indiciador da
decadência, confrontando-os com dados objectivos, como os
referenciados na Relação das Náos e Armadas da India (Cód. Add 20
902 da British Library, publicado por Maria Hermínia Maldonado, cm
1985), de modo a podermos emitir um juízo de valor quanto possível
objectivo quanto ao tema focalizado neste Simpósio.
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I. Testemunhos eufóricos

A glória das navegações lusas surge a par da glória das armas e
das letras, nos registos cronísticos e historiográficos e nos relatos de
viagens da primeira metade do século XVI.

Se a Relação da Viagem de Vasco da Gama, de Álvaro Velhol e a
Carta a [IRei Dom Manuel sobre o Achamento do Brasil, de Pêro Vaz
de Caminha', exalam de modo directo a frescura da novidade do
exótico, a obra Esmeralda De Situ Orbis, de Duarte Pacheco Pereira,
teoriza, de modo claramente intencional, a originalidade náutica dos
feitos lusos, motivo de grandiosidade épica digna de registo memorial e
glória nacional:

"Muito alto, Poderoso Príncipe e Sereníssimo Senhor: não
nos poderemos escusar de cair em rcprensão, se a notável
fama dos excelentes barões e muito antigos antecessores,
di na de perpétua lembrança, por esquecimento leixarmos
passar que a nossa memória não seja reduzida, porque sendo
sabidos seus grandes feitos, tanto mais se acrccenta a glória
de vosso nome, quanto em vossas esclarecidas obras Vossa
Alteza os precede":'.

E, apesar da referência às versões tradicionais, mais ou menos
míticas, segundo as quais a navegação para África já era conhecida dos
antigos Gregos, não deixa de entroncar naquela tradição a
reconstituição e prosseguimento das navegações lusas, após um
interregno de mais de quinze séculos". A descoberta de quase mil e

I "Esta gente é negra c S,'IO homens de bons corpos: andam nus. somente trazem uns
panos de algUlI:lo pcqucnos com quc cobrem suas vergonhas. e os senhores desta terra
trazem cstc-. panos maiores. E as mulheres moças. que nesta terra parecem bem.
trazem os bcico« furados por três lugares c ali lhes trazem uns pedaços de estanho
retorcidos: c csta gente folgava muito connosco: c nos traziam aos navios disso quc
tinham. cm almudia-, que eles têm: c nós isso mesmo íamos ii sua aldeia a tomar úgua"
(Alvaro Velho, Rclacao di/ Vii/gelll de kásco di/ (;i/IIIlI. Lisboa. Comissào Nacional para
as Comcrnoracocs dos Descobrimentos Portugueses, Ministério da cducaçáo. 19:-\9. p.
2h) .
. "E tamto que ele comccou pcra la d hir acodiram pela pruya hornccs quando dous
quando trc-, de maneira que quando o batel chegou aa boca do Rio hcram uly xbiij ou
xx homccs . pardos todos nuus sem nhüa cousa que lhes cobrisc suas vcruonhast Põro
Vaz de Caminha. Curta i/ cl-rei dom Manuc! sobre o achamento do Brasil. Lisboa.
Imprensa Nacionui-Casu da Mocda. 1974. p. 1:-\(1).

Duarte Pacheco Pereira. Estncraldc: f)e Si/II Orbis.. Y cd.. Lisboa. Academia
Portuuucsa da Ilistlíria. 19:-\:-\. p. 9.
" "F por quanto os antigos escritores. de cujas obras recebemos doutrina. trataram do
descobrimento da redondeza da terra c do mar. cm que tcverarn oupiniócs, c o presente
tempo contém cm si esta matéria. por tanto Vossa Alteza saberá que Marco Estrabào
[ ... J e Gaio Plínio [... ] dizem [... ] estes autores que Eudoxo. fugindo das màos d cl-rci
I.atiro d Alixandria. navegou do mesmo sino Arábico até Cálcz: e Pompónio Mela.

Hí
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quinhentas léguas, até 'terras e índicos mares e asiáticas ribeiras, como
onde reluziram os feitos do grande Alexandre" é motivo de incentivo ao
aprofundamento científico dos dados atinentcs a tal descoberta, ao
mesmo tempo que fundamenta a "gloriosa fama" do monarca
português'.

Dos relatos de viagens merecem especial destaque, pela sua
expressividade trágica, os chamados relatos de naufrágios, celebrizados
pela compilação de doze de tais exemplos, já em 1735 e 36, por
Bernardo Gomes de Brito, com o conhecido título História Trágico-
Maritima . Destes o II relato, de Manuel de Mesquita Perestrelo, na sua
versão manuscrita, reportando-se ao naufrágio ocorrido em 1554,
justifica o seu registo para a posteridade, a partir do exemplum de
Diógcncs, o qual, não tendo discípulos para ensinar, porque estavam
mobilizados para a guerra, ante a invasão de Filipe da Macedónia,
rolava a pipa em que pernoitava como gesto simbólico de
movimentação. a fim de que a sua ociosidade não constituísse um
contra-sinal no meio da generalizada movimentação colectiva".

No VI relato, referente ao naufrágio da nau São Paulo, em 1560,
a aventura épica, na sensação eufórica de descobrir o incógnito 7,

conduz ü superação da relatividade mediterrânica, cantada por Virgílio
na Eneida com a grandeza de um oceano". O elogio da audácia, num

<tutor muito .uuiuo, natural de junto com Gibraltar, isto mesmo afirma. e foi o primeiro
que o fogo e uso dele trouve aos povos bárbaros da Etiópia. aos quais até 'quele tempo
inoto era. e nesta sentença concordam alguns dos outros cosmógrafos, A qual
n<t\eg<tçüo e pr.itica dela se tirou assi dos olhos de todolos antigos; de tal maneira se
perdeu. que por tempo de mil e quinhentos anos ou mais se houve de todo esquecida e
morta. os quais Iczcrum fim no princípio do muito excelente Príncipe. [... ] o Infante
Dom Anrique. [... 10 qual [.... 1 mandou descobrir [... ] por Guiné. que antigamente se
chamava l tiopia:" t ll:.. p. lO) .
• .. [ ... 1 dos quais os ímpctos de suas passadas com as portuguesas armas e frotas, que,
per vosso mandado e virtude. tà grandes feitos fazem, acrcccntam vossa gloriosa fama.
de m.mcira que soa per toda Europa e África, Egipto, Arábia. Pérsia, Elamiras,
Babilónios, Caldeus. Medos. Assírios. Partos, Fcniccs, Palestinos; e entra e passa aos
muitos alongados e ferozes povos dos Citas. e os opu lentíssimos reinos de Índia
penetra" (Iii .. ib., pp. 13 s.).

I- <tfieu <texemplo de Diogcnes vendo como os mays dos que cfcaparam defta jornada
te occupam em clcrcucr os trabalhos dcl!a, no pouco que poffo dizer a rcfpcito do
muyto que há per<t contar. porque foo nam fcja tachado de ociofo, quis fcr
companhcyro niíto como o fuy nas outras coutas" (Ms. Cód. 490. Colecção Pombalina. f
. I. Ed. de 15M. Liboa, João Barreira. p. 2).

,,[ ... [ e navegando por paragens taó incógnitas. e tao cngolfádas, que hiarnos metidos
na grandeza do mar mais de mil e duzentas legoas da mais vizinha terra firme que de
1](1' tinh.unos" (I lcnriquc Dias. iII Historia Tragico-Maritimu, T. L Lisboa Occidcrual, na
Officuu. da Congrcgaçaó do Oratorio, Livraria d Alcobaça. 1735, p. 393).
o "L cum quanta mais razan Ic podia dizer por nos: /'v!I/!'C undiquc. ti undiquc cocium
11101'toda a part« mar e eÓI - Aell. V, 9,], do que Virgilio o diz, e canta do Ieo Acncas,
navegando pelo mar Tirrcno taó differente defte Oceano, fcrn fim em Iua largura, e
grandcza. cujas ondas nos hiamos cortando, fegando e correndo" (ld., ib. p. 384).

4)5
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mar revolto e violento, junto a Samarra", combina com este clima de
euforia, ainda que de mãos dadas com a desventura elegíaca do anúncio
do naufrágio III. Paradoxalmente, o desvio das naus de conserva II, na
óptica limitada das vítimas do opróbrio e da provação, em vez de
constituir motivo de lamentação, causa contentamento, num fenómeno
de compensação psicológica que Ovídio, na dura experiência do exílio,
registou lê. O discurso dos perigos do mar é ilustrado com dois casos
prodigiosos (miracula) que permitem ao narrador usar a imagem lúdica
dos dados 11.

O registo do naufrágio ou quase naufrágio no VI I relato,
anónimo aperfeiçoado por António de Castro, é culturalmente
justificado por analogia com o costume helénico de apresentar no
templo tábuas narrativas com a história do paciente, em sinal de
gratidão pela cura do seu ma114

• A fonte da informação é colhida em
Estrabão, que entronca a ciência médica de Hipócrates na base de
dados que lhe terá fornecido o repositório de tais tábuas".

Tal como se reivindica no VIII relato, de Manuel Godinho
Cardoso, coube aos Portugueses a ultrapassagem de preconceitos
tradicionais em relação a zonas do Globo até então por navegar, como
a zona tórrida, desmitificando-se, agora, expressamente as informações
transmitidas pelos cosmógrafos inspirados em Virgílio e Ovídio".

')'l..J e hindo affirn correndo na borda do Sul. e Suducftc, nos carregou o tempo tanto.
taó rijo. e de maneira que em claro nos defaparclhou de fubito a Nao, c nos levou as
coftciras de ambos os maftros, que quafi todas juntas nos qucbràraó a hum tempo. com
quantos aparelhos tinhamos, e fe nos rornpcraó todas as velas. com que ficamos affàs
anribulados. e em manifcfto perigo das vidas" (Ld.. ib., p. 421).
iii 'l..)trabalhando quanto em nós era dc fcguir o ditto do Poeta; pois como cllc
a/firmou: Que aos ousados ajuda a [ortuna" (ld., ib., p. 421 - Audentes [ortuna iuuat -
Ael/., X.2í\4).
II [.,.1 e dcraõ-nos novas em como havia dous rnczes que andavaó no mefmo trabalho
que nós. lcrn poderem dobrar a Linha. e haviaó andado em companhia do Galcaó
Drago. e S. Vicente. Naos de noffa confcrva muitos dias; e [... J Ic apartàraó dcllas Icm
nunca mais as ver" (ld., ib.. p. 369).
12 "1 ... 1 de que todos ficamos muito contentes. por nos parecer naô erarnos nós Iós os
mal navegados. nem mal afortunados, porque affás de coníolaçaô he aos mifcros, e
dctuvcruurados, como diz Ovídio. ter companheiros em Iuas dores e penas" (fd., ib.
"Solaria miscrum socios habere" - Ovídio, Tristia. I).
I.' "Dcfta maneira andaó os homens no mar jogados aos dados, e oífcrccidos a tantos
perigos" (ld., ib., p.3í\9).
14 "COSTUME foy muy reeebido entre os antigos. quando alguma pcffoa cícapava de
notave! perigo. ou enfermidade. aprctcntar no Templo huma Taboa. em que o perigo
que paffára. cftivcffc ctcrito" tld., ib.. 1'. II. 1736, VII relato. p. 3).
I' "Prova ter ifto affirn Strabo, no outavo livro da fua Geografia. dizendo, que o
primeiro que poz a Medicina em arte. foy Hippocratcs, recolhendo todas dias taboas e
cfcritos. em que fe eontinhaô as doenças que fucccdcraó a cada hum, e o rcmcdio de
que contra dias ufàra" (td.. iIJ.).
II, "Pofto que as verdadeiras caufas defta frefcura em toda a Tórrida Zona faó mais
tupcriorcs. e por iffo taó mal conhecidas dos Antigos, que por verem ao sol todo o anno
dentro nclla, ferindo-a fempre com rayos direitos, hora de hum Tropico, hora de outro.
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Na justificação do registo escrito da taõ larga e trabalhofa
peregrinaçaô, perpassa no XI relato, da autoria do padre Gaspar
Afonso, a consciência da superação real dos limites geográficos do
Mediterrâneo, símbolo de uma idade retórica, a partir do arquétipo
literário dos errores de Ulisses'", Apesar da imposição hierárquica, o
sujeito da escrita não esconde o interesse que preside ao seu trabalho.
Lúcio Séneca e Macróbio este iam o primeiro motivo do dobrado
interesse, claramente explicitado, tanto da parte do locutor,
desembaraçado de seus infortúnios, como do leitor, cuja curiosidade
cognitiva é satisfeita através da descrição".

Mas o XII relato (1604) é, sem dúvida, o mais explicitamente
épico. Logo na Dedicatória, o Duque de Bragança surge como
esperança implícita da restauração da independência nacional, em
pleno domínio filipino. A memória dos que acabàraõ gloriofamenie não
se cinge a uma simples exigência do mérito ou da justiça. Mas
representa um apelo colectivo à reconstrução da glória eclipsada no
presente da escrita, em contraste com o passado manuelino''!. A notícia
dos naufrágios ganha, assim, a ambiguidade de uma lamentável perda
que se sentirá, eclipse de uma glória empreendida, e de eterna memoria
épica de fucceffos taõ famofos, e dignos de notar.

Assim, o capítulo IV, parcialmente intitulado Da acçaô com que a
navegaçaõ de Guine, Brafi!, e do Oriente pertence mais à Coroa de
Portugal, que a outra alguma, reivindica de modo inequívoco a
legitimidade nacional ao direito da navegação à escala praticamente
planetária, cujos símbolos percorrem os continentes mais longínquos.
Trata-se de uma conquista científica, tecnológica e política, realizada
sob os auspícios divinos, como um privilégio singular, negado às outras

lhes parecco que cftaria fempre ardendo naõ em Sol, fenaõ em fogo, e como tal a
tinhaô por dcfhabitada, ainda os grandes Cofrnografos, cuja opiniaó feguiraõ ambos os
Poetas Virgilio e Ovidio, dando a cada huma de todas as finco Zonas, em que a terra
tambem eftà repartida, fuas propriedades" (Id, ib.. VIII relato, p. 330. Cf. Virgílio,
Georgicas, 1,233-236)).
1" "Í ••• 1 cftes annos, que andamos errando tantos màres, e terras, quantas nunca Ulysses
imaginou que podia haver para fe navegar, e errar" (Id, ib., Xl relato, p. 317. Cf.
Odisseia, I, 1-5).
l' ''[. ..1 com dobrado interesse, o primeiro meo, affim por fer couza taõ natural, como
diz Séneca. folgar cada hum com o fim de feos males, como pelo que Macrobio diz, que
fentem aquellcs que andàraõ por mares, e terras, qundo faõ perguntados de quem os
naó Iabc, pelos fitios deffas terras, portos, e enfeadas dos màres, refpondendo com
tanta vontade, e pintando todos effes lugares, agora com palavras, agora com o dedo, e
algum ponteiro, tendo por grande gloria, pôr diante dos olhos alheyos o que elles viraõ
com os fcos: e cntaó lhe dà mayor gofto quem lho pergunta, quando por effes màres, e
terras fc vio em mayores afrontas, e perigos, e fe cfcapou delles" (Id., ib., p. 318).
1') "[ .•• J por me parecer que tanto fentirà à naçaõ Portugueza (com taes perdas) a gloria
com que floreceo nefta navcgaçaó & conquifta que empreendeo (principalmente no
tempo do felicifimo e inviftiffimo Rey D. Manoel voffo vifavo) quanto eftimarà todos
feos bons fuceffos" (Ib., XlI relato, T. Il, p. 439).
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naçóes", Tal reserva é prefigurada no mito de fundação da Batalha de
Ourique, símbolo do triunfo na luta multissecular de Portugal contra os
Mouros, do Cristianismo sobre o Islâo ". A figura do Infante D.
Henrique. impulsionador da Expansão, é evocada como a concretização
inicial das profecias de Ourique, num destaque que nem é conferido
pelo poema épico camonianoêê. Apesar do insucesso da primeira
tentativa, recebendo a colaboração de vários descobridores, os
marinheiros do Infante foram preparando o caminho para a Índia,
através da exploração da costa ocidental africana. Destes descobridores
salienta-se o valor de Joào Gonçalves e Tristão Vaz:". A concessão da
bênção apostólica e o reconhecimento papal às descobertas são outros
sinais da autenticidade profética de Ourique.", após a referência à
continuação da obra do Infante por D. Afonso V e D. João II, em cujo
reinado se menciona o tratado de Tordesilhas, sublinha-se, nos
[eliciffimos [ucceffos de D. Manuel a descoberta da terra [adia, c
excellente de Vera Cruz, ou do Brasil". O título dos senhorios da coroa
portuguesa, já explicado por João de Barros:", é o corolário jurídico da

'II •• Hc couza digna de confidcraçaô ver os milhares de annos, que a Divina Magcftad«
teve occulia cfta navcgaçao. havendo tao curiofos, e grandes Mathcrnaticos. e
Cofrnografos. E corno a referveu Dcos, para a naçao Portugucza" (Lb .. p. 4(0).
'( "1 ... 1 que para ifto foy criando de taó pequenos princípios, naqucllc bcmavcnturudo
tendo de mil e duzentos. em que levantou o Magno D. Affonfo Henriques, primcyro
Rcy da família. e povo Portugucz, verdugo fortiffimo dos Mafomiftas, ao qual noffo
Rcdcrnptor JESU Chrifto apparccco no Campo de Ourique. cftando para dar uquclla
memorada batalha, a finco Rcys Mouros. que corn todos fcos poderes, e com milhares
de Mouros o t inhao cercado, tendo ellc muy pouca gente Portuguczu. e acovarda da
multidaó dos inimigos" (lh.).
" "I ...] infpirando no Scrcniffirno Infante D. Henrique, Mcftrc da fua Ordem. e
Cavallaria. filho do valcrofo Rcy D. Joaó o Prirncyro. dcíccndcntc do Santo Rcy D.
Affonfo Henriques, que corneçaffe a dar principio. e abrir a occulta cttrada do Oceano
athc o Oriente. e dilatados l mperios, e Reynos dcllc. Infpiracaó Divina. e digna de tal
Varaó. principio das prorncffas do Campo de Ourique" (lb., p. 4(2).
'; "Segundou o Infante por outros dcfcubridorcs. que chcuàraó athc Serra Lioa, e Ilhas
de Cabo Verde I... ]no armo de noffa Rcdcmpçaó de 1420 I... ]. E no anno de 14.13 [... ]
lançàraó mao dcttu empreza Joaó Gonçalves. e Triftaó Vàs, que fc houvcraó nclla corn
tanto valor. que rompendo por todas as difficuldadcs, e temor (que naqucllc tempo
oceupava a todo o animo ncftc ncgocio) e com ruzao. dcfcubriraó toda a Corta de
Guiné. e da Ethiopia. e hora atropelados do mar. hora dos ventos. chcgàra« athc o mar
da lndia" (lb.. p. 4(3).
'" "1 ... 1 cuja nova foy taó Icftcjada. c taó grata ii Santa Igreja Romana. que o Santo
Surnmo Pontifice Martinho Quinto no armo de 1441 dco fua apoftolica bcnçaó. e
faculdade ao Scrcnitfimo Infante por tao infigne obra, incorporando ii Coroa de
Portugal tudo o que Ic dcfcubriftc das canárias. athe o ultimo da India. A qual graça
depois confirmaruó ampliffimarncntc os Santos Surnmos Pontificcs Romanos" (Ib.v.
0, "1 ... 1 e dcícubcrtu a terra do Brazil por o Capitaó ITIl']]" Pedro Alvares Cabral hindo
para a India com doze Navios de armada. no armo de 1500 a tres de Mayo dia da
Santitlima Vera Cruz. q. na Cofta daquella graó Província foy alvorada, e pofto o fco
Santo Nome, que dcfpois te mudou ao que tem, por refpeito ao pão Brazil de tinta que
nclla foy achado i lb., p. 4(4).
,h cr. Joào de Barros, Da Asia, Déc, I. parte I, Liv. VI, Cap, I.
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acção militar, do investimento económico e financeiro, do sangue
heróico e, sobretudo, da eleição divina".

2. Testemunhos dísfórícos

o fenómeno do naufrágio, mais extenso e diversificado do que os
casos contemplados nos respectivos relatos, abrange não apenas o
longo percurso da Carreira da Índia, mas acompanha, quase como a
sombra aos corpos iluminados, no tempo e no espaço, toda a Expansão
portuguesa.

No entanto, a Relação das Náos e Armadas da India com os
successos dellas que se puderam saber, para noticia e instrucção dos
curiosos (' amantes da Historia da lndia" fornece-nos os dados que nos
permitem detectar, em termos estatísticos, a espiral evolutiva de tal
fenómeno, ainda que limitada a tal percurso.

Assim, enquanto nos primeiros 24 de tal Carreira, tais dados nos
conduzem a situar o índice das perdições na casa dos 10,4%, nos 29
anos seguintes (1523-1551), tal percentagem baixa quase para metade,
ou seja, para 5,9{;(, voltando a subir assustadoramente nos 33 anos
posteriores (1552-1584), isto é, para 14,Wk), atingindo um resultado
alarmante nos 18 anos que se seguem (1585-1602),25,7%.

Por outro lado, se procurarmos os anos mais negros em tal
universo estatístico, a nossa estupefacção aumentará, chegando a
ocorrer a percentagem absoluta (100%) no ano de 1574, pois das cinco
naus que partiram do Reino para a Índia todas se perderam; 60% nos
anos de 15Y3 e 15Y4"J;53,8% em 1500111; 50% em 1572, 1591 e 160011;

"Do que fica dito, proccdco a acçao, com que a nacao Portugucza tem a dita
navegaçal'l. e conquitta. e os titulos. que a Coroa dcttc Rcyno tem do Senhorio de
Guine, e da conquiítu. navcgaçao. e commcrcio da Ethiopia, Arabia, Perfia, e da lndia.
adquiridos com grande dclpcza de Armadas. e pelas armas. c muyto derramamento de
fangue Portugucz. e principalmente favorecidos por Noífo Senhor JESU Chrifto, e
clcolhidos para ifto por fua Divina Magcftadc, para obreiros da fcara de Ico Santo
Evangelho. por cllcs levado. c pregado pela redondeza da terra, e mais remotos limites
dcl!a. onde hc conhecido, e reverenciado o Santiffirno Nome de JESU" (Ib .. p.4(5).
" Cod. Add 2() l)()2 da British Lihrary. publicado por Maria Hcrminia Maldonado, em
IlJK.'\.
'" Em I.'\l).o,.perderam-se três das cinco naus que iniciaram viagem. Em 1594. perdeu-se
uma das três naus que partiram do Reino. enquanto as duas que saíram da Índia
também se perderam.
", Das treze naus que saíram de Lisboa perderam-se sete.
)1 Em 1.'\72. de quatro perderam-se duas; em 1591. em seis perderam-se três. sem contar
com a que foi tomada pelos Ingleses; em 1600, em quatro perderam-se duas.
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40% em 1527, 1555, 1557, 1586, 1592 e 159632; 33,3% em 1513, 1522,
1525 e 15543'; e 25% em 1541, 1553, 1558, 1564, 1565, 1581 e 159034•

Não se trata, pois, de uma pecha exclusiva da dominação filipina,
acusação já contestada por Jaime Cortesão", embora a União Ibérica
arrastasse consigo a corrente pesada dos inimigos políticos da coroa
espanhola, avolumando os ataques dos corsários ingleses e holandeses.

Também nâo se poderá generalizar o fenómeno do naufrágio em
termos de consequência única da chamada decadência, porquanto uma
percentagem elevada (53,8%) já se verifica em tempo do Rei
Venturoso (1500). Com efeito, a análise da expansão imperial em
termos biodinâmicos de ascensão e queda, aceite pela generalidade dos
historiadores, nacionais e estrangeiros, é uma herança humanista que
tinha como modelo o Império Romano do Ocidente, submerso pelas
invasões bárbaras, cujos bandos encontraram uma paz podre e
corrupta, à mercê de uma fácil infiltração. Na base ideológica da
estruturação de tal modelo, o mito da aurea aetas tendia a depreciar o
presente da escrita em relação ao passado glorioso que precedia, como
uma auréola desaparecida, as funestas ocorrências que se narravam.

De qualquer modo, tal conceito constitui uma espécie de
obsessão dos escritores humanistas desde Quinhentos. Já Gaspar
Correia declara expressamente, no Prólogo Aos Senhores Leitores como
motivação fundamental das Lendas da Índia, a evolução negativa das
cousas da India, em contraste com o seu dourado corncço".

Entre os decadentistas mais vigorosos do final do século XVI
salienta-se Francisco Rodrigues da Silveira, cujo estilo é gostosamente
mordaz e irónico", De modo análogo, Diogo do Couto segue a

;2 Em cada um destes anos, de cinco naus perderam-se duas.
;; Em 1513 e 1522, de três perdeu-se uma; em 1525 e 1554, de seis perderam-se duas.
q Em 1590. de oito perderam-se duas. Nos restantes anos, em quatro perdeu-se uma.
"Cf. Jaime Cortesão, História da Expansão Portuguesa, Lisboa, lN-CM, 1933, p. 11;7.
'I, ", ... J porque os começos das cousas da l ndia farão cousas ElO douradas que parecia
que não tinham debaxo o ferro que despois descobrirão [... l. Crecerão males,
mingoarão os bens, com que quasi tudo se tornou viuos males, com que o escritor dclles
com razão se pode chamar praguejador, e não bom escritor de tão illustres feitos e
acaccimcntos no descobrimento, e conquista de tantos reynos e senhorios, em que os
feitos dos Portuguezes parecem mais milagrosos que por outra nenhuma razão, com tão
gloriosas honras acabados. como Nosso Senhor os quis dar em nossas mãos, acabados
como hoje em dia aparecem" (Gaspar Correia, Lendas da lndia. Porto, Lcllo & Irmão, I
voi.. p.3).
;- "Ah! Acabemos de conhecer que de nossa barbarissima desordem nascem todas
nossas desventuras. E tenhamos para nós que a disciplina militar nos será na India para
nossos males um salutífero remedio. I...] Que, como vão desunidos e derramados,
nenhum pode fazer fundamento de outra força mais que da sua. E, vendo sobre si
maior copia dc inimigos, de necessidade lhe parece que os não deve esperar. e que ()
bom é fugir para salvar a vida. E fugindo um, o outro não procura certificar-se da causa,
mas julga necessario fazer o mesmo. E assim fogem todos. Porque cada um tem por
certo, conforme ao que a cxperiencia tem mostrado, que, se fizer rosto ao inimigo, não
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ideologia decadentista como grande linha orientadora da sua obra",
Numa perspectiva moralista e militarista, o autor anónimo de Primor, e
Honra da Vida Soldadesca no Estado da India, editado em 1630,
insurge-se contra o objectivo comercial da Expansão portuguesa", Na
Dedicatoria ao Governador de Portugal e Arcebispo de Lisboa, D.
Afonso Furtado de Mendoça, o editor de tal obra, Jorge Rodrigues,
fundamenta a sua edição, entre outras razões, a partir de uma visão
decadentista do Estado da Índia411

•

Do ponto de vista oposto, isto é, numa óptica mercantilista,
Duarte Gomez (De Solis) edita em Lisboa os seus Discursos sobre los
Comercios de las lndias, donde [e Tratan Materias Importantes de Eftado
y Guerra, obra dedicada a Filipe IV, em 1622, mas reflectindo a herança
quinhentista. Escrita em língua espanhola, reivindica, também numa
óptica decadentista, o apoio da marinha de guerra aos objectivos
comerciais, em face da crescente ameaça das novas potências coloniais
europeias, principalmente a holandesa", Ainda em 1652, o naufrágio

haverá de ser socorrido em caso quc se veja cm aperto: e que o bom é salvar-se
primeiro que os outros se vão e o deixem, por quanto cada um é capitào e sargento
maior de si mesmo" (Francisco Rodrigues da Silveira, Memórias de um Soldado da
lílilia, compiladas de um manuscrito português do Museu Britânico por A. de S. S.
Costa lobo, Lisboa, I.N.-CM, 19t\7, pp. 40. 41).

,. [ ... 1 porque diz Sencca, que os Eftados hc neceffario fuftentarem-fe com as mcfmas
artes com que fe ganháram: Logo parece tanto que nellas houver mudanças, cftarão a
rilco de fe perderem. A India ganhou-fe com peitos defintereffados, e eom o intento no
tcrviço de Dcos, e dEllccy, eom defejos de honra, e fama, com fe eftimarern os
homens, com os Capitães não terem outros arreios, nem tapeçarias mais que muitos
foldados em fuas catas com poucos Dcfernbargadores, c Ouvidores: o que depois veio a
ler tão diffcrcnte, que já hoje há poucos que pertendam fama, ferrão renda. Trocaram-
Ic os ardis da guerra em ardis de fazenda, e recolher os toldados tem-fe já por doudice,
c por iffo andam muitos pelas portas dos Mofteiros" (Diogo do Couto, Da Asia, Dée.
IV. Parte II, Liv. VIII. Cap. X. Lisboa. Regia Officina Typografica, 17t\t\, ed. fac-
similada, Livraria Sam Carlos, 1973, p. 273 .
• '1 "E os infiéis não cuidaó, que deixarmos de ter poffe em fuas terras he porque não
queremos, fenão porque não podemos, & affi nos tratão como homens q. nõ podem
fazer mais que Iofrer, porque os mercadores inda que fejaão bons toldados, o officio
muda-lhes a condicaó. E por iffo dizem os infiéis que ganhamos a India eomo
caualciros, & a emos de perder como mercadores" (Primor e Honra da Vida Soldadesca
do Ejtado da India ... , Lisboa, por Iorge Rodrigues, 1630, Iol. 99).
III "A segunda do lugar em que eftá Governador dcfta Coroa, & por tanto tarn
encarregado das boas ordens. & diuidos expedientes que fe deuem ás coufas da guerra,
& em particular daquellas partes Orientaes por antiga, & famofa milíeia de noffos
antigos Rcys conquiftadas, & tam neceffitadas de rernedio & focorro, que oje eftarn"
(lb .. Ucdicatoria s.
"I .. I...] de lo qual faqué argumento para eferiuir las razones defte memorial, cõ titulo
de advcrtencias fobrtc el Comercio, fiendo mi intencion querer advertir a fu Mageftad,
que Dios guarde, y a fus Confejeros de Eftado, quan peligrofos eftauan las cosas de la
India, con la arribada de las armadas, en yua por Virrcy don Alíonfo de Norona,
auicndo tolamente paffado a la India en el ano paffado de 620. Ia naue de nuestra
Sonora de Fràcia, el ver la India falta de gente Capitancs, y foldados viejos: y cõ efte
desamparo, las gueffas armadas q. ordinariamente paffan de los rebeldes de los Paifes
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surge na Arte de Furtar como um castigo compensatório da injustiça" de
um mundo onde "tudo saô confufoens, e labyrintos ".

3. As Naus e os Naufrágios

Verdadeira obsessão nacional, o naufrágio é objecto de não
poucos relatos, além de inúmeras referências e alusões historiográficas
e literárias.

Em meio século da Carreira da Índia, desfilam na História
Trágico-Maritima uma série de naus, eom características mais ou menos
marcadas, representativas de uma determinada política expansionista.

Por vezes, regista-se apenas a excelência da nau perdida, como a
São Bento, "a maior, e melhor que entaó havia na carreira"!', ou a
Concciçào ", ou a Santiago", em contraste com a Barrileira, "muito
velha, e aberta de contraftes, que tivera no Cabo de Boa Efpcrança?-.
Outras vezes, apresentam-se algumas características técnicas, como a
tonelagem e o carácter inovador, como a Garça ", ou a S. Paulo"~, cm
contraste com as referências vagas, como a Águia", No caso da S.
Antônio, só indirectamente se infere uma crítica à sua capacidade de

buxos. cuya nació cs rato para temer, y no tan tolamente clla. mas aun otras. que
pretendeu patfur a las partes dcl Oriente. y por juntamente ver quà mal nos sucedeu
nucstras armadas dcl Comercio quc van para la l ndia. y las dcrnas de guerra cn dcfcnfc
dclla-, y sobre todo quer sucedido la rnucrtc dcl tenor Rcy don Fclipc III que Dios
guardc cu cl ciclo" (Duarte Gomez De Solis. 1622. Discurso: sobre los Comcrcios de las
lndias. donde li' Traton Matcrias Importantes de Eltado. l' Guerra. s.l., x. c .. rccd. por
Amzalak. líc nsahat. Lisboa. Il)34).

" 1 ... 1 por csta maneira de mil modos com cstas abuiscs GH;al') os mais gordos trulhocns
da terra. e metem nas redes os maiores tuharocns do alto: papos de almiscar em Macáo.
hoeetas de basarcs em Malaca. bisalhos de diamantes em Goa. alcatifas de seda cm
Cochim. barra-, de ouro em Moçambique, pinhas de prata cm Angola. caxas de açúcar
IHl Brasil. e em cada parte de tudo tanto. que enchem navios. que vem depois dar ,í
costa: M(//e purt«. III(//e dilabuntur. A agua o deu, a agua o leva. E ficaõ desfeitas como
sal na agua todas as maquinas das pcrtcncocns dos innoccntcs, c cllcs no limbo da
<uspcnsnó. c no Purgatorio do arrependimento, porquc dcruo ao gato, o que naó corrico
o rato" (II>.. p. 24K).

lue de Furtar, cd. crítica com introducào c notas de Rogcr Bismur. Lisboa, IN·CM.
11)1) I. p. 37().
'II/·M. II rcl., 1'. L p. 42 .
. O. II>.. III rci., T. Lp. 173.

"a mais rica c profpcra que havia muitos anno-, Iahir.. do Reino" i Ih., VIII rcl., T. II.
p. 1)J .

. "1 ... 1 era de mil tonclladas. a mayor que athê cutao te vira no caminho da Índia. c naô
havia cm (,oa carga battantc para clla" (Ib.. II>" I V rcl.. T. Lp. 22 I.
;. "Lra dia nona '\Iao feita na lndia. rija c muito forte. fingular cm popa. c fugia ao
mar: ma por ícr ppc/ada. algum tanto ma de bolina, e de duro e aípcro governo (1h..
VI rcl.. T. Lp, 355).
;" "que crarnaix pcqucna. c j.i velha, por caufa das muitas vezes quc invernara naquclla
viaucm. antes de chegar ii India" t lb.. IV rcl., 1'. I. p. 222.
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enfrentar o Oceano, a partir de anteriores naufrágios", enquanto o
Galeão Santiago é considerado inadequado para a Carreira da Índia'l.

As causas dos naufrágios ocupam parte importante dos
respectivos relatos, num misto de análise angustiada e aviso proléptico.
A sobrecarga, os desastres, a querena italiana. a época das partidas, a
importância das madeiras, a pilotagem e a luta com os corsários
franceses, ingleses e holandeses constituem as principais causas dos
naufrágios.

Manuel Severim de Faria, no século XVII, remonta ao tempo de
D. Manuel, lembrando que a tonelagem das naus não excedia as 400
toneladas e responsabilizando D. João III pelo seu aumento para 800 e
900 toneladas,

"parecendo aos que deraõ efte alvitre, que poupava muito
em naõ acrefccntar o numero dos vafos, e que fe ganharia
tanto mais na pimenta, quanto mór quantidade della fe
trouxeffc; porém em lugar deftes dous proveitos, fe feguiraõ
a ElRey duas grandes perdas":".

De facto, como regista a sabedoria popular, "quanto maior a nau,
maior a tormenta" e o aumento da tonelagem nada veio contribuir para
evitar os naufrágios portugueses. No entanto, o técnico naval
quinhentista Fernão de Oliveira não é desta opinião:

"As viages longas hão mester navios grandes: porque os
pequenos, não forrâo a despeza. Aqui me lembra, que ouvi
dizer, que algüas pessoas diziâo, que se fezessern nauios
pequenos pera a viagem da India: mas a mim não me parece
o conselho acertado [... ]. O mar naquclla viagem requere
navios grandes: [... ] porque o grande traz mays gente, &
mais armas pcra se defender: e soo a magestade do grande
atemoriza os contrayros, que não ousão cornetello?" .

." CI. lh.. VII rei .. II L p. I!.
-I "E porque o Galcaó Capitania Santiago te naó fez para a Carreira da lndia, fcnaó
para as Armadas do Rcyno, e era franzino para carregar lhe lançàraõ em Goa hum
entre cofiado" ( lh.. XII rcl., T. II, p. 443).
" Manuel Scvcrirn de Faria, "Discurso VII - Sobre as cauzas dos muitos Naufragios,
que lazcm as Nàos da Carreira ela India, pela grandeza dcllas", in Noticias de Portugal,
2" cd .. Lisboa Occidcntal, Officina de Antonio Isidoro ela Fonseca, 1740, pp. 230 s. (O
historiador c economista refere-se às perdas humanas (700 a ROO homens) c financeiras .
• ; Fcrnào de Oliveira. Livro da Fabrica das Naus. Lisboa, Academia Real das Siencias,
IKlJK. p. 176. "Em tempo dclrey dom Manoel. & dclrey dom Johào seu filho, quando
começou & florccco a viagem da India, teucrão carrego della homens singulares de
entendimento & saber. & mio esqueeielos do proveyto: & as razoes que os então
moucráo agora não são mudadas. [... 1 Desdaqucllc tempo ategora sempre se fez
aquclla viagem com naos ele quinhentos toneys pera cima, & algüas doytocentos, & ele
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Todavia, mais do que a questão técnica da tonelagem, os relatos
sublinham a cobiça" e o mal irremediavel do deficiente acondicionamento
da carga".

O conceito de desastres abarca não só as calamidades naturais",
mas também os acidentes provocados por outrem, como os incêndios
postos", e os erros humanos, como os encalhes", a incúria'?e a má
pilotagern'".

mil: e estes são, os que sempre fczcrão milhares viagens. & mais seguras: por que são
estas mays senhoras do mar" (lh., p. 177).
'" "Os navegantes naó faô menos culpados ncfte dano. importandolhcs mais. pois
avcnturaraó as vidas na Nao, a qual carrcgao, fcm a neceffaria diftribuiçaó das
mercadorias. arrumando as leves na parte inferior. e as pezadas na fupcrior, devendo
fer ao contrario. E por enriquecerem brevemente. de tal maneira a fobrccarregaõ, que
paffaó a devida proporçaó da carga á Nao, a qual excedida. hc forçado que fique
incapaz de governo, e que precedendo qualquer das couzas apontadas. abra e fc và a
pique ao fundo" (H. T-M., op. cit., X rel., T. II. p. 22S).
" '"[ ... J eftava o convés crnpachado de pipas e caixas (como fempre no principio da
viagem vay) e as efpingardas ferrugentas da chuva. e tudo taô mal aparelhado, que por
mais feros que os toldados fe faziaó, fe chcgàraó a abordar. nunca houvcraó de dar
muito trabalho" (lh., VIII rcl., T. II. p. (5).
"Os navegantes nao faó menos culpados nefte dano. importundolhcs mais, pois
avcnturnrao as vidas na Nao, a qual carregaó, Iem a neceffaria diftribuiçaó das
mercadorias. arrumando as leves na parte inferior, e as pczadas na fupcrior. devendo
fer ao contrario. E por enriquecerem brevemente, de ta! maneira a Iobrccarrcgaó, que
paffaõ a devida proporçaô da carga à Nao, a qual excedia. he forçado que fique incapaz
de governo. e que precedendo qualquer das couzas apontadas. abra e fe vá a pique ao
fundo" (lh., X rel., T. II, p. 22S).
[ ... ) metido no fundo do mar com carga. como coftumaô partir daquellas partes as Naos
de fua Carreira (mal irremediável e que taô caro cufta a muitas dcllas). Trazia cfte
Galcaó fó no poraó quatro mil quintaes de pimenta. e no corpo da Nao, e debaixo da
ontc, e emcirna della, na tolda. no capitco, fobrc o batel. no fitio do cabrcítante, e no
convés. craó tantos os caixoens de fazenda. e fardos no cavalete, que naó cabia hurna
pcffoa nelle: E athc por fora do coftado pela poftiça, e mezas de guarniçaó vinhaó
fardos. e camarotes formados. como todas cftas Naos coftumaó. De tal maneira. que fe
podiaó nella marear as velas, e defeito dias fcnaó ode andar com o cabrcftante" (Ib.,
XII rcl., T. II. pp. 443 s.).
'" "Hc couza que muito magôa, confidcrar na perda de tantas Naos dcfta Carreira da
Índia. e quafi todas por defasftrcs, e cobiça irnfaciavcl" (lh., XII rcl., T. II, p. 527).
" "dcfaftrc foy pegarfe o fogo pelo cochim, e naó fc advertirem dclle para o tirarem
antes da batalha" (lh., p. 529).
< "Dcfaftre grande foy o da Nao Santiago Capitania. que deo no Baixo d Judia. fendo
Baixo taô conhecido [... J: e naó foy menor defaftrc da Nao Madre de Deos feita na
lndia, que partindo de Goa para cftc Reyno no anno de 1595 aos treze dias de viagem
foy dar nos Baixos dos Defertos de Arábia. que fó dczafcis peffoas fc falvàraó . e os
mais matàraõ os Arábios" (Ib., pp.530. 531).
;'1 "Defaftre foy também dar à Càfta na Ilha Terceira o Galeaô Santiago vindo de
Malaca o armo de 9S fem tormenta, e por falta de amarra, que naó tinha" (lh., p.530).
úu"Dcfaftre feja também perder-te a Nao S. Luís no parcel de Sofála no armo de 1582
hindo de viagem para a India, por roim pilotagem" (lh.).
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A qucrena italiana?', inadequada aos oceanos, é denunciada
como fruto da ambição hurnana'", na miragem do lucro fácil e numa
gestão económica de curto alcance". Os inconvenientes apontados
prendem-se com três principais factores: o estado degradado das
madeiras, em contacto prolongado com o mar; a falta de funcionalidade
em voltar as naus de um lado, para poderem ser calafetadas do outro,
devido à sua grande tonelagem; o carácter precário de tal calafetagem,
cm virtude de a humidade marítima impedir a sua solidificação'",

A época das partidas também é focada, quer na situação de
crítica ao atraso, à ida" e à volta", quer na orientação técnica sobre o
tempo preconizado para o efeito: o equinócio da Primavera como
limite máximo recomendável para a partida de Lisboa, para se evitarem
as habituais arribadas?"; o mês de Dezembro, ideal para a partida da
Índia, a tempo de se passar o Cabo de Boa Esperança na estação estival
do hemisfério sul".

A importância das madeiras é teorizada quanto às suas condições
e corte. A madeira seca constitui uma condição fundamental do seu
bom aproveitamento na construção naval, aconselhando-se o seu corte

'" "Os contratadores. orque como fcja de muito menos gafto dar querena a huma Nao,
que tiralla a monte. folgaõ muito com a invcnçaõ Italiana, a cujas tormentas e
tcrnpcftadcs podem parar Gales. e onde cada oito dias fe toma porto" tlb., X rel., T. II.
p.226).
,,' .. [ ... ] caufado naó das tormentas do Cabo de Boa Efperança (pois fem chegar a ellc,
com profpero temo fe perdco) mas da qucrena, e fobrccarga, que eomo efta Nao, affim
a outras muitas no fundo do mar haõ fcpultado. Ambas paz em pratica a eobiça dos
contratadores. c navegantes" (lh.).
,,; " [ ... 1 e nclla naó hia pregadura para fe tornar a remediar, porque os mais. ou todas
cítas Naos andaó a Deos mifcricordia, por pouparem quatro cruzados" (lh., IX rel., T.
II. p. 156).
I," .. [ ... ] neftc noffo Oceano he o feo ufa hum a das caufas da perdiçaõ das Naos; porque
alem de te apodrecerem as madeiras (pofto que fejaõ. colhidas em fua fazaõ) com a
continua cftancia no mar. e defcncadcrnarcm-Ic com as voltas da querena. e grande
pezo de tamanhas Carrancas. calafetando-as por cfte modo. recebem mal a eftopa por
cftarcrn húmidas. e pouco enxutas: e quando depois navegando faó abaladas de grandes
marés. e combatidas de rijos ventos. defpcdernna, e abertas daó entrada à agoa, que as
Iocobra" (lh, X rcl., T. II. p. 226).
'" "Partimos taõ tarde. por nos naó deixarem lugar os ventos contrários ao fahir da
Barra. havendo perto de hum mez que eftavarnos prcftcs, que foy em parte a principal
caufa da noffa ruym viagem. e noff'a pcrdiçaó" t lb., VI rcl., T. I. p. 355.
"" "E partio taõ tarde por hir carregar a Coulaó, e lá haver pouca pimenta, [... ] e veyo a
Cochim acabar de carregar [... ] com muito trabalho por caufa da guerra que havia no
Malavar" tlb.. I rcl., T. I. p. 5.
,,' "O verdadeiro partir de Lisboa ha de fcr antes que o Sol passe a Equinocial: bem de
cxpcricncia ha disso. e porque ifto fc naõ previne a tempo. arribaó tanto as Naos, como
arribàraó no anno de 160 I que de nove que partíraõ, arribàraõ finco" (Ib., XII rcl., T.
II. p. 537.
,,' " [ ... 1 c também fc arrifcaó a muito as Naos que naó partem da India dentro em
Dezembro para paffarcrn o Cabo de Boa Efperança no Veraõ daquelle Polo, em que
entaõ eftá o Sol" (lh.).
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na lua cheia do mês de Janeiro, como Fernão de Oliveira já o havia
preconizado, ainda que num prazo mais dilatado?".

O caso mais revelador da má pilotagem é o da inexperiência e
arrogante obstinação do piloto António Dias, da nau S. Paulo. Na
primeira fase da viagem, envolve-se demasiadamente no doentio Golfo
da Guiné, para fugir à arribada no Brasil, por influência do vento Su1711

•

Na segunda fase, a sua incapacidade de ler os sinais ele terra, aliada,
novamente. à sua obstinação, conduz a Nau ao naufrágio junto à costa
de Sarnatra ". Noutros naufrágios, porém. como os das Naus S.
António. Santiago e S. Tomé, ou se elogiam os respectivos pilotos e
mestres", ou estes são desculpabilizados ",

" "0 tempo do inucrno nestas partes hc nus meses do natal e jancyro e Icucrcyro, nus
quaes aqui se dcuc cortar a madcyra peru us nauios. ainda que Icucrcyro ja quasi hc do
leram. e n.un muy auto para cortar toda madcyra purque algua arrebenta ja cntarn.
scnam tor em terras mays frias. onde os inucrnos sú mayorcs e as aruorcs sorodcas"
(Fcrnúo de Oliveira. Artc du Guara do Mur novamente lIcrit« j!or Fernando Oliucvra.
I:':':'. Lishoa. Arquivo Histórico da Marinha. 1()37. p. 3S).

"Por ler u nolfo Piloto novo ncfta Carreira. e por ter cfta a primeira vez que vinha do
Rcvno ncltc otficio, 1 ... 1 receou tanto, e mais do que devera, o Iul.rvcnrar dcfta Náo,
qUl' pur ficar. fegundo cllc dava por razao. bem a balravcnto do Caho de Santu
:\guftinhu, terra do Bruzil, por a Nau, ja o anno puffado, u nao poder dobrar. e arribar
dcllc au Rcyno. mctco-Ic tanto na terra da Cofta de Guiné, que cítivcmos muito perto
de acabar aqui todos. por ter Inverno ncfta paragem ncltc tempo, e partirmos tarde de
Portugal. e virmos aqui ter na força dcllc, onde faô tudo vento- do mar. que correm a
terra, Sul. Suducftc e Iutucttc. ta(') rijos e de tantas chuvas e trovoadas. que andamos
ndta paragem. bordo ao mar. bordo it terra, bons trcs rnczcs, com nus adoecer toda a
gente" (II. '1"/1'1,oJ!. cit .. T. I. p. 359).

"Alf'im [... 1 aos quatorze de Janeiro vimos os primeiros finacs de terra [... ]. O que
vendo us que cartcavao, e alguns marinheiros que bem o cutcndiao. e cfta viagem por
aqui tiuha« ji! feito ncfta propria Nao da outra vez. corno experimentados corncçàraó a
dizer, e clamar contra o Piloto. e que follemus nolfo caminho rota abatida, e viruflcrno-,
JlU outro bordo. e govcrnaífcmos a outro rumo [, .. 1. Pelo que todos [., .1, Iabcndo jil.
pouco mais ou menus, onde cftavamos. e ferem de Surnutru que nós vínhamos buícar.
Jla(') houve nenhum de que Ic naó dctfc por navcuado. com darmos todos muitas gra,as
a Notfo Senhor por nos vermos affim tal) adiantados, donde tal) prcítcs podíamos fcr
na lndia. viagem de doze athc quinze dias os mais [... 1 e affim dizia a gente na
bochecha ao Piloto. que nal) podiamo-, dobrar a Linha Icnaó em terra, km nada difro u
mover. nem abrandar a guvernar a outro rumo: tal) Icguro hia bulcar a terra, corno que
cllc fur,t tal) jutto. que lhe fora mandado e concedido de Deus. ter os ventos tanto de
tua mal), e de Iuu p.utc: I... ] e affim ajuntandolc notlas culpas e pcccados com lua
muita Iobcrba. cahirnos do Cco como Lucifcr" (Ih .. pp. 414. 4Ih).

O piloto Alvaro Marinho e o mestre André Rodrigues. da Nau S. António. súu
cunsideradus "homens dcltros na Arte de navegar, e que tinhaó feito muitas viagens"
(lh .. VII rcl..T. II. p. II).
" "Na culpa que Ic di! ao piloto, parece que ha pouca ra/Üu: porque a derradeira proa
que tornou. foy tendo jit o Baixo da Judia paffud« [... ]. Se nao diffcr. que eral) as
corrcnic-, das aguas contra a Nao taô grandes, que a tinha» pela barba. o que nem fuy
pm cxpcncncias que uitfo lizeraó, nem o Piloto podia futpcitar que loire. por cllas
hircm nctta paragem Icmprc em favor das Nao«, taó rijos, que quando parece aos
Pilotos que tcrao andado trinta lcgoas, achaó terem andado Iincocnta. e mais, Apoz iíto
o piloto. idem do rcfguardo que dava ii Nao nas dcs kgoas que podia andar no meyu
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A luta com os corsários franceses, ingleses e holandeses, também
causa de naufrágios, revela, todavia, a superioridade militar das naus
inimigas, numa clara ultrapassagem do monopólio naval ibérico,
mantido na primeira metade de Quinhentos.

A nau francesa que surge perto dos Açores ante a desprotegida
Nau S. António, em 1656, é deserita com a superioridade militar, em
contraste com a maioria das naus portuguesas de então:

c c [ ••• 1 veyo ter cornnofco huma Nao de Coffarios Francezes,
artilhada, e concertada corno ellas andão: e por a noffa vir
dcfarrnada, e fem artelharia, como a mayor parte deli as, ou
quafi todas andavaõ nefte tempo, vendo o Piloto, e Meftrc, e
os mais da Nao, que naõ tinhaõ com que fe defender, porque
naõ trazíamos mais artclharia, que hum fó falcaõ, e hum
berço, e as armas que Jorge de Albuquerque trazia para fi, e
para feos criados"?"

Ao entrarem na Nau portuguesa, os 17 Franceses, "armados de
armas brancas, com fuas, e hroqueis, e piftoletes, e alguns delles com
alabardas"?", não deixam de se surpreender com a fragilidade ostensiva
de recursos defensivos, chegando o Capitão a censurar a temeridade de
Jorge de Albuquerque, ao enfrentar, apenas com sete homens, 70
arcab uze iros 7h.

De modo idêntico, o narrador do naufrágio do Galeão Santiago
reconhece às três Naus do chamado "rebelde Eftado de 0Ianda"n,
encontradas, em 1602, na baía de S. Helena, em viagem para a Sonda,
superioridade naval, quer quanto a o número de tripulantes, quer
quanto ao arsenal bélico:

"Tinha cada Nao perto de cem homens, que faziaõ officio
de toldados, marinheiros, e bomhardeiros, como hc coftume

dia athc a noite. mandou pôr muito boa vigia nclla. de quatro ou finco homens todos de
confiança. entre os quais entrava o Soro-Piloto: e ao pôr do Solos avifou, que
atentallem para onde te recolhiaó as aves" ilb.. VIII rcl., T. II, pp. 87 s.); "Já nefte
tempo hiaó governando ao Norocftc, porque fe fazia o Piloto muito perto da terra, c
.iffim o cftuvaó tanto. que aqucllc dia ao por do Sol affirrnou hum Marinheiro que a
vira. e bradou de cima da Gávea: Terra, terra. E por naõ faher o Piloto fc naquclla
parte haveria Arrecifes. onde Ic a Nao encalhaffc, e fc pcrdeffem todos, pareço-lhe
bem dcíviartc. e governou ao Nordcftc, para corno foffe de dia a hir demandar, para Ic
poder Ialvar toda a gente. que toda aquclla noite paffou na mayor afflicçao de efpirito,
e no mayor trabalho do eorpo. que Ic podia imaginar" (Ib., IX rcl., T. II, p. 1(0).

Ih., VII rcl., T. II. p. 15.
-. Ih.. p. 17.

-" .. [ ... 1 com rufio fobcrbo e malcncoíico lhe diffe: Que coraçaó taõ tcrncrario he o tco,
que quizcffc provar a defender cfta Nao com taõ poucos petrechos de guerra, contra a
noffa taó armada, e que traz fettenta arcabuzeiros?" (lh.).
-- Ib.. XII rcl., T. II. p. 448.
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naquella naçaó, com que fazem grande ventagem aos noffos
Navios. [... ] Eraõ as trcs Naos de hum porte, a Capitania
das quaes tinha trinta e duas peças de artelharia de bronze,
e cada huma das outras trinta peças, em que havia canhoens
de feffenta quintaes, que atiravaõ pelouros de vinte, e de
vinte e quatro libras de ferro coado; eraõ Navios de guerra
feitos para iffo, e a primeira andaina de artilharia groffa
jugavaõ por baixo da ponte ao lume d'agoa por cftarem
boyantes, e naó trazer cada hü mais que dous mil quintaes
de pimenta?".

A admiração pela arquitectura naval e pela engenharia militar
desce a uma descrição pormenorizada do ponto de vista estético e
funcional, em contraste com a exiguidade e inferioridade do galeão
português:

"A fua praça de armas, e conves de artelharia, era taõ
desembaraçado, e as portinholas taó bem rafgadas, os
reparos das peças taõ bem obrados; e tudo com tanta conta
e razaó; que borneavaô a artelharia para a popa e proa com
muita facilidade, apontando tanto ao lume d'agoa, que
tendo huma deftas Naos depois da batalha hum batel a
bordo, o pcfcavaõ com a peça de meyo a meyo, e tudo
moftràraõ de induftria, por moftrarem aos noffos o como
andavaõ apercebidos. E o noffo Galeaõ Santiago, que em
popa vem caminhando a encontrarfe com eftess inimigos,
naõ traz mais que defafete peças de artelharia, em que
entraó quatro berços, e dous facres, e a mayor peça he
huma meya efpera. E tudo fobre a ponte, onde mal fe pode
bornear, nem jugarcom muito empaixo de caixaria, e fardos,
e as portinholas eftreitas, q. ficavaõ de peyor condiçaõ com
a groffura dos feus coftados. E naõ trazia mais que trinta
pelouros de picaõ, e cadea"?".

Completando a galeria de figuras indispensáveis a bordo, os
cartógrafos e artesãos etnógrafos, como nas naus portuguesas, dão uma
feição científica a este quadro empresarial".

As três naus inglesas que, em 1594, surgem nos Açores, como
inimigas da Nau Chagas, são também descritas com a superioridade de
sua força bélica:

7K Ib.. pp. 448 s.
»u: p. 449.
'" "Traziaó com figo artífices de pintura. e efcultura, para debuxar, c cftampar os portos.
terra. e tragcs das gentes. onde aportaffcm" (Ih., p.450).
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c c [ ••• ) eraõ todas d' um porte, de trezentas para
quatrocentas toneladas [.. .]. Eftavaõ guarnecidas de muita
gente de guerra, e muita artelharia groffa de bronze, de que
cada N ao tinha duas andainas, em que entravaõ canhoens
reforçados de bater, e de muitas armas, e petrechos de
guerra, e eraõ Naos de fórte, que podia cada huma fó por fi
combater com a noffa Nao Chagas"RI.

De novo, a avaliação contrasta com a reduzida preparação
estrutural portuguesa, tanto em recursos humanos como materiais, que
se verifica logo no primeiro dia de batalha, no fim do qual se dá conta
da necessidade de se proceder a soluções improvisadas de remediação:

" [... ] fendo a noffa Nao mais acommetida, e mal tratada
pela popa, onde fc lhe sentiraõ menos artelharia, que nella
fe paz com trabalho, e fez-fe preftes, alcançou-a dos
Bombardeiros [... ). E chegada a hora do meyo dia, fe travou
com os inimigos híia cruel e medonha batalha, de
bombardas, e mofquetes, fem [... ] haver hora nem
momento, em que ceffaffe a terrivel bateria, com muitos
mortos de parte a parte?".

Conclusão

A partir de Diogo do Couto, Fernão de Oliveira, Francisco
Rodrigues da Silveira, Gaspar Correia e dos relatos coligidos na
História Trágico-Marítima, entre outros testemunhos historiográficos,
procurámos visualizar imagens do poder marítimo de Portugal no
século XVI, designadamente na sua última metade, em confronto com
os dados referenciados pela Relação das Náos e Armadas da India (Cód.
Add 20 902 da British Library, publicado por Maria Hermínia
Maldonado, em 1985).

O confronto entre testemunhos eufóricos e disfóricos, a análise
da representação das naus e dos naufrágios, mesmo tendo em conta o
discurso decadentista, surgido na segunda metade de Quinhentos,
permitiu-nos estabelecer um contraste entre o período do monopólio
naval português e ibérico, marcado pela despreocupação marítima e a
glória das conquistas, e o surgimento da concorrência francesa, inglesa
e holandesa, quase sempre sob a forma desleal do corso. Surge, então, a
imagem da decadência e da disforia.

'I lb., pp. 514 s.
" Ih.. p. 5 IS.

449



I.vnJ.v/o in. .1.\fJKllJlc\10\'1/

De qualquer modo, a análise objectiva e documental permite-nus
relativizar a obscssào decadentista, na medida em que o naufrágio se
revela um fenómeno recorrente ao longo de todo o século XVI, embora
xc tenha acentuado em certo período.

i')()
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Sara Margarida da Silva Peralta

A presente cornunrcaçào tem por objectivo reflectir acerca da
.iplicacào das teorias de Alfred Thayer Mahun (IX40-1914), sobre o poder
in.uítimo.

Desse modo abordaremos os principais vectores do pensamento
!L'orico de Mahan. remetendo-se a sua ilustração para os inúmeros
exemplos fornecidos pela história portuguesa ao longo da sua expansão
l.'slratégicu-marítima. não obstante ter sido a partir do estudo dos
exemplos du Reino Unido e da França, c nào dos reinos da Península
Ibérica. ljuc Mahan, por via do emprego do método indutivo, elaborou a
-ua tcoriu geopolítica acerca das caractcrfsticas do poder marítimo.

Feito isso, e olhando sempre para o futuro. para o que ainda
podemos decidir sem constrangimentos excessivos. reflectir-se-a acerca da
aplicação actual das teorias do almirante norte-americano ao caso
concreto de Portugal, nação talassocr.itica que deve. urgentemente.
regressar ao mar. aceitar c obedecer á sua condição geopolítica. sob pena
de perder u puder ljue lhe resta para intervir na dinâmica das Relaçôes
Internacionais (RI).

Especificar-se-a, todavia. que esse regresso ao Mar Oceano deverá
assentar numa nova visão estratégica em que o poder marítimo permanece
o elemento chave. bem como na herança geohistórica ljue o povo
português recebeu. dadiva essa cujo maior potencial está hoje concentrado
na bacia do Atlântico Sul, na promessa da projecção internacional do
colosso brasileiro, c da potência regional angolana.

Em guisa de conclusão. defenderemos ljue para Portugal o mar
deve ser entendido como uma fonte de poder, e sem exageros, como uma
fonte que, ainda hoje como no passado, procura garantir a sobrevivência
política do país sempre que possível. isto é. a sobrevivência de uma réstia
de soberania efectiva e poder funcional conjuntural. cuja ideia e
sentimento importa urgentemente implementar na consciência das
gerações futuras.

Na sua obra Thc lnfluence o] Sea Power UPOI/ Histoty - 1660-1783,
Alfrcd Thaycr Mahan identifica seis condições para que um Estado se
torne numa potência marítima, A primeira reside na posição geográfica do
seu território. No caso concreto de Portugal, a sua posição face ao oceano
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e à facilidade ímpar de livre acesso às grandes rotas de navegação que
ligam a Europa à África e ao continente americano, coadjuvadas pela
ameaça terrestre que vinha de Castela e o entretenimento das potências
europeias com a Guerra dos Cem Anos (1337-1453) e dos Trinta Anos
(lól~-Ió4~), contribuíram para que o país olhasse o mar como o único
meio de salvação. A necessidade gerou assim uma certa interpretação de
um meio tradicionalmente hostil que da condição de limitador, passou à
condição de libertador. Todavia, no caso concreto de Portugal, há que
precisar que a interacção com o Oceano realizou-se em três fases: a fase
da litoralização devido à navegabilidade de muitos rios (Douro, Tejo,
Lima, Mondego, Guadiana, Cavado, por exemplo), atlantização e
universalização segundo a análise de Virgílio de Carvalho.

Mahan defendeu igualmente que a posição insular é a mais
desejável para qualquer Estado, sendo o Reino Unido o ex libris da sua
teoria. É certo que a liberdade de acção que advém da não existência de
fronteiras terrestres para defender traz uma vantagem sem igual ao
Estado que for favorecido por tal sorte. Ora Portugal não gozou, e nem
goza, de tal vantagem. No entanto, a configuração arquipelágica do
Império, como do próprio Estado Português, proporcionou-lhe, e
proporciona, algumas mais valias como a garantia da sua sobrevivência
política em tempos de ocupação. Para tal, basta recordar a ida da família
real portuguesa para o Brasil, preservando-se intacta a soberania, para
grande irritação de Napoleão, ou ainda a resistência dos terceirenses nos
Açores às investidas espanholas durante a ocupação do reino, e da qual é
hoje testemunho o topónimo de Angra do Heroismo.

A terceira condição reside na configuração física do território.
Terra de portos seguros e profundos de Lisboa a Sines, passando por
Setúbal, de rios navegáveis que familiarizam o seu interior com o mar,
estuários abertos e economicamente viáveis, da qual a ria de Aveiro, o
estuário do Tejo e do Sado são exemplos vivos, contribuíram
adicionalmente para que a população se tornasse desde cedo
economicamente dependente do oceano e comércio ultramarino,
interligando assim o litoral ao interior. Para Mahan, o comércio e o poder
marítimo coabitam de forma simbiótica. Mas para que essa harmonia se
mantenha, o próprio refere que o Estado tem de ter produções
excedentárias, uma marinha mercante e colónias, ou seja, mercados e
meios de distribuiçâo.

Se olharmos para a História portuguesa, e muito especificamente
para a parte que toca aos Descobrimentos, verificamos que a marinha
mercante c a marinha de guerra rasgavam e patrulhavam os ferrolhos da
globalização e rotas comerciais com base numa superioridade tecnológica
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indiscutível até á chegada de holandeses e britânicos; as especiarias e os
escravos substituiam as produções excedentárias que a agricultura e a
indústria portuguesa não conseguiam assegurar; e as colónias, praças e
demais pontos de apoio comerciais, como a feitoria portuguesa na
Flandres, eram também uma realidade concreta desde as Molucas ao
Labrador.

A dimensão do litoral e a extensão do território são duas outras
condições que, segundo Mahan, influenciam grandemente a percepção
dos povos acerca do espaço que habitam. Mais uma vez, no caso nacional,
se considerarmos a taxa de maritimidade, adivinhamos a predisposição do
pais para os assuntos do mar.

Todavia, se isoladas, essas condições não determinam a natureza
geopolítica de um Estado, isto é, não o transformam numa potência
talassocrática ou epirocrática. O exemplo do Brasil fala por si enquanto
potência mista, bem como o da China, ainda continental, e da Índia.

Efectivamente, é o interesse da população pelos assuntos do mar
que determina, em grande parte, a natureza geopolítica de um Estado. Na
perspectiva de Mahan, a população ocupa por si só a quarta e a quinta
condição, na medida em que é fonte de mão-de-obra para as empresas
marítimas, devendo ser proporcional à dimensão do território.
Adicionalmente, e como foi referido, o carácter do povo é um aspecto
fundamental para a adesão a projectos marítimos.

Nomeadamente, Mahan especifica que a predisposição de um
povo para o comércio é fundamental, sendo as trocas comerciais um dos
pilares do poder marítimo como vimos. Relativamente a este ponto, o caso
português, é interessante de analisar: apesar de corroborar o
entendimento de Mahan, de índole anglo-saxónica e porventura
weberiana, a realidade demonstra a ausência de uma propensão nacional
generalizada para o comércio. De facto, em Portugal, como durante
séculos aconteceu, verificamos que a lógica do capital e a livre iniciativa
foram sempre suplantados pelo Estado e pela Igreja ao ponto de a
burguesia permanecer uma classe com pouco poder, desde os tempos
remotos em que o próprio Infante D. Henrique centralizou na sua Casa
Senhorial, por ventura a maior do reino, o mestrado da Ordem de Cristo e
a exploração económica das Descobertas, desde o corso até ao monopólio
da pesca do coral ou do açúcar da Madeira.

Por fim, e não menos importante, são as instituições que
enquadram e conduzem os factores acima referidos, pois têm de existir e
estarem também elas vocacionadas para as empresas do mar, bem como o
carácter dos sucessivos Governos que têm de estar predispostos a
apoiarem a epopeia marítima. Na óptima de Mahan, tal facto significa que
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os governantes têm de fomentar, no campo da paz, o interesse do povo
pelas questões relacionadas com o poder marítimo e, no campo da guerra,
uma Armada moderna cujo poder reflicta o grau de importância dos
interesses que a mesma defende. Ou seja, a percepção acerca das mais-
valias do poder marítimo, tem de estar presente em todos os níveis da
pirâmide estratégica e em todas as acções de um Estado, fundindo-se com
a interpretação do território, carácter do povo e gestão do Executivo.

Relativamente a este ponto específico, e de sua importância
crucial, mais uma vez a História de Portugal ilustra o sucesso da aplicação
avant la lettre das teorias de Mahan. Para isso, basta relembrar que entre a
morte do Infante D. Henrique, em 1460, e a subida ao trono de D. João II,
em 14~ L a ligação profunda entre o Povo, o Estado e o mar manteve-se
imutável, ou seja, não houve nenhuma quehra do ponto de vista
estratégico. Tal facto traduz, na nossa óptica, uma profunda interiorização
da importância que o mar representava para o país nos mais variados
sectores de actividade, desde o militar, ao económico, social, cultural e
político-estratégico, ao ponto de, sem o líder originário, os seguidores
agirem em automático respeitando naturalmente as orientações
estratégicas do mentor.

Para além destes seis factores que condicionam o nascimento de
uma talassocracia, Mahan menciona ainda um sétimo, para nós tão vital
quanto os restantes, uma vez que confere a capacidade de projecção
internacional que tão bcrn caracteriza o poder marítimo e lhe fornece,
segundo o geopolítico, superioridade sobre o poder continental. Esse
sétimo pilar do poder marítimo consiste na possessão de pontos de apoio
terrestres exteriores ao território político de origem, o que segundo o
autor, ohriga Ú celebração de alianças com potências estrangeiras, criando-
se consequentemente uma rede de interdependências, ou seja, a base por
excelência de todo o processo de globalização.

Recorrendo-se mais uma vez à História portuguesa, verificamos
que as colónias e as praças forneciam por si só os mercados de que
necessitávamos, bem como os apoios externos imprescindíveis para a
defesa das rotas de navegaçâo a partir da terra, isto, desde a tomada de
Ceuta em 1415 até ao regresso de Macau à Repúhlica Popular da China
em IYYY e resolução da situação de Timor em 2002. Neste aspecto
concreto, e não mencionado, ou mesmo até percepcionado pelo próprio
Mahan, nenhuma outra potência colonial foi tão longe quanto nós: basta
recordar que a promoção de casamentos entre mulheres indianas de castas
elevadas e oficiais e nobres portugueses, nas possessões da Índia, era parte
integrante, e assumida, da estratégia do Estado, tendo-se revelado uma
acção ofensiva extremamente eficiente no que diz respeito à conquista dos
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pontos chave do poder local. O mesmo verificou-se na América do Sul
segundo os testemunhos das teses luso tropicalistas de Gilberto Freire. De
facto, as memórias que permanecem no imaginário colectivo de um povo,
sào as mais difíceis de apagar, mesmo após as independências.

Por tudo aquilo que acabámos de afirmar, e à luz das teses do
almirante Mahan, como de início anunciamos, importa a Portugal manter-
se fiel ao Mar Oceano, respeitando a sua condição geopolítica enquanto
Estado talassocrático, aplicando o que praticou durante séculos e que
Mahan sintetizou. Todavia, após a Revolução de 25 de Abril de 1974, o
fim da ditadura e o regresso às fronteiras estritamente europeias de
Portugal. o país, para garantir uma sólida sedimentação do nove regime
democrático e uma modernização acelerada da sua economia c sociedade,
optou por ligar o seu futuro próximo às Comunidades Europeias.

Esse ávido interesse pelos grandes centros europeus, levou a que
Portugal concentrasse as suas energias na procura de reorganização,
desenvolvimento interno e integração comunitária, distanciando-se do
Atlântico, de tudo aquilo que ele sempre significou política, económica,
militar, social e culturalmente para o país desde 1415. Após o 25 de Abril
de llJ74, o mar que durante séculos sempre desempenhou um papel
importante na estratégia nacional, deixou de ter um lugar de destaque. Em
vez de procurar equilibrar a sua herança marítima com a novidade
continental, Lisboa apenas considerou esta última, nào enriquecendo a
sua posição na Europa com a sua mais-valia oceânica e respectivo
potencial do qual sobressai a ligação á África lusófono e ao Brasil.

Realizada a integração comunitária, importa pois regressar às
grandes linhas estratégicas que sempre orientaram, e bem, o nosso país
desde a conquista de Ceuta: hoje, o regresso ao mar, tanto do ponto de
visto político como, e sobretudo, económico-científico, insere-se numa
nova visâo da bacia do Atlântico Sul, uma área geopolítica essencialmente
lusófona c espaço de projecção natural do Brasil, testemunho por
excelência de 500 anos de navcgaçâo e comércio global, bem como no
aprofundamento dos laços com, juatamcnte, o Brasil, mas também com a
Argentina. a Nigéria, Angola e a República da África do Sul, potências sul
atlânticas e notáveis mercados. Isto, não obstante a diversidade dos níveis
de desenvolvimento e a pertença de tais países a organizações sub-
regionais diferentes e de natureza diversa, desde a OTAN e União
Europeia até ao Mcrcosul, à SADC Commonwealth e CPLP, o que só por
si enriquece todo esse processo de aproximação entre Lisboa e as
principais potências sul-atlânticas.

A CPLP é decerto um excelente instrumento para tal efeito, mas
também outros sectores da sociedade civil têm de ser novamente
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estimulados a olhar para as potencialidades que o mar lhes pode
proporcionar em termos de novas oportunidades económicas, políticas,
profissionais, culturais. Portugal, apesar de pequeno e economicamente
frágil, dispõe no entanto de recursos consideráveis para acompanhar a
evolução das dinâmicas geopolíticas do Atlântico Sul: a nossa rede de
embaixadas, as comunidades de imigrantes residentes nesses países, a
Cooperação Técnico-Militar no que se refere à Defesa, o intercâmbio de
estudantes e professores, o I&D e o estabelecimento de joint-ventures
científico-industriais relacionadas com o meio marítimo, o aproveitamento
do know-how adquirido através da Estrutura de Missão para a Extensão
da Plataforma Continental, entre outras acções e mais-valias concretas
que representam meios eficientes que estão á nossa disposição. As infra-
estruturas existem e os canhais de comunicações são uma realidade, pelo
que apenas se constata a ausência de uma visão estratégica integral e
partilha do mesmo azimute e objectivo, porventura o mais difícil.

No entanto, esse esforço tem de ser feito, pois é ao se tornar
novamente fundamental para Europa e para a OTAN, devido ao
relacionamento estratégico que deve procurar desenvolver e aprofundar
com as potências do Atlântico Sul, que Portugal pode defender um lugar
de destaque e poder funcional dentro das instituições comunitárias e euro-
atlânticas preservando a sua soberania e defendendo os seus interesses.
Do mesmo modo, e em sentido inverso, ao adquirir maior poder funcional
no seio das duas principais organizações multilaterais do Hemisfério
Norte, Portugal pode aumentar também o seu poder funcional junto das
potências a sul do Equador.

Esgotarmo-nos no Atlântico Norte seria contrariar todo o nosso
percurso histórico e natureza geopolítica de nação telessocrática, não
considerar a totalidade dos nossos recursos e possibilidades, demonstrar
um total esquecimento pelos ensinamentos da nossa História e, por fim, e
mais grave ainda, a falta de ambição de um povo que já demonstrou as
suas reais capacidades. Como afirmou Samir Kassir em "Considerações
sobre a desgraça Árabe" (Cotovia, 2004), o sentimento mais difícil de
superar consiste na "impossibilidade de ser depois de ter sido". Julgo no
entanto que este sentimento possa ser ultrapassado por um
empenhamento real e consciente quanto à persecução e defesa dos nossos
interesses. O relatório da Comissão Estratégica dos Oceanos, "O Oceano.
Um Desígnio Nacional para o Século XXI" (2004), e as suas 250
recomendações, bem como a própria "Estratégia Nacional para o Mar"
(2006) afiguram-se como um excelente ponto de partida. Elaborada a
teoria, resta passar a acção.
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Francisco Eduardo Alves de Almeida

É com grande satisfação que retorno a Academia de Marinha, desta
feita para discutir um objeto de pesquisa que me tem interessado
sobremaneira nos últimos seis anos, que é o obra e o pensamento do
grande historiador e teórico norte-americano Alfred Thayer Mahan. No
meu mestrado em história comparada na Universidade Federal do Rio de
Janeiro tive a oportunidade de comparar as concepções teóricas de Mahan
com outro grande teórico do poder marítimo, proveniente do Reino
Unido, Sir Herbert William Richmond, personagem praticamente
desconhecido na Escola de Guerra Naval do Brasil, onde leciono
estratégia naval e no próprio meio acadêmico brasileiro. Infelizmente seus
escritos têm se limitado a serem discutidos em países de língua inglesa, o
que não deixa de ser triste em razão do calibre de sua importância para a
história naval e estratégia de um modo geral. Em que pese esse fato com
Richmond o mesmo não posso dizer de Mahan.

Alfred Mahan tem sido razoavelmente discutido no Brasil tanto na
Escola de Guerra Naval como no meio acadêmico brasileiro. Reconheço
que a visão preferida por grande parte dos historiadores do Brasil tem sido
em primeiro lugar discutir a sua importância para os estudos estratégicos.
Em seguida a preferência recai em sua interessante visão geopolítica,
congregando também geógrafos e cientistas políticos. Uma limitação, pelo
menos no Brasil, tem sido a pouca atenção dada a Mahan no campo
historiográfico e metodológico. Eu desconheço alguma pesquisa
conduzida em território brasileiro que aborde a sua visão do que era a
história e o ofício do historiador. Esse é exatamente o ponto que gostaria
de discutir com os senhores. As perguntas que fiz em minhas pesquisas
foram "como Mahan percebia a história" e "como ele via o ofício de
historiador" '?

Sabemos que Mahan não tinha formação acadêmica formal em
história. Não cursou nenhuma universidade, a não ser Annapolis, nem foi
oficial de estado-maior com destaque, contudo modificou o modo como a
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historiografia naval era estudada e correlacionou essa historiografia com o
estudo da estratégia naval, formulando conceitos e "princípios" de
aplicaçáo.

Seu corpus editorial foi composto de 20 livros e 137 artigos
publicados. Desses livros, seis foram de temas históricos, três biografias,
duas auto-biografias e nove de temas de política, estratégia e relações
internacionais, uma produção razoável, considerando que o seu primeiro
livro publicado ocorreu quando tinha 43 anos de idade e o livro seguinte
só foi escrito sete anos depois, quando contava com 50 anos.

Alfrcd Mahan tinha um modo muito peculiar de iniciar uma
pesquisa histórica. Ele começava seus estudos com uma inspiração, uma
"luz" que surgia de seu consciente. Dessa inspiração ele deduzia
conclusões predeterminadas. Os fatos históricos surgiam para corroborar
as suas conclusões previamente deduzidas. O que não corroborasse suas
concl usocs era descartado.

Ele pouco apreciava a pesquisa arquivística, preferindo, ao contrário,
o uso de fontes secundárias. Em algumas obras específicas chegou a
pesquisar documentação primária, no entanto, preferia o caminho das
obras prontas, o que dc forma alguma diminuiu a originalidade de seu
pensamento. Sua narrativa era direta, dogmática e determinista,
procurando apontar que o investimento no poder marítimo, como por ele
apregoado, levaria o país a desenvolver-se como um todo numa clara
interpretação teleológica.

Mahan nâo trouxe nenhum fato naval novo ou mesmo novas
intcrprctaçócs ii história naval, no entanto, a partir dc seu estudo divisou
novos caminhos para a estratégia e nesse ponto é que a leitura de seus
livros tornou-se importante para qualquer pesquisador de assuntos navais.
A história, para ele, servia como uma ferramenta de análise aplicada e não
como urna história interpretativa e problematizada. Mahan acreditava que
a guerra no mar no passado, no período ii vela, poderia servir como
referência para o período da Marinha a vapor, principalmente no campo
da estratégia. Os "princípios" colhidos no passado, imaginava,
continuariam válidos para o período em que ele escrevia. Essa visào
enviesada de história indicava um reducionismo exagerado, ao descrever
que a complexidade da guerra no mar poderia ser interpretada com
simplicidade, desde que seus "princípios" fossem seguidos por todos, o que
diminuía a validade científica de seus estudos. Apesar dessas deficiências
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metodológicas, Mahan tornou-se um paradigma. Ele era um historiador
naval criativo e segundo interpretação de Kenneth Moll, Mahan foi "o pai
da moderna historiografia naval". Por suas qualidades e defeitos Moll
afirmou, ainda, que Mahan era simultaneamente um dos mais fortes e
mais deficientes autores a serem encontrados em toda a historiografia
naval.

Sabemos também que Mahan foi um homem esseneialmente
religioso e sua religiosidade teve considerável influência no modo como
ele percebia a história. Sua compreensão do cristianismo também
influenciou sua teoria de poder marítimo e, por conseguinte, sua visão de
política. A capacidade de conduzir a guerra foi outorgada a autoridades
legalmente constituídas pelo poder de Deus, dizia ele, sendo que a força
era um meio deplorável, mas necessário de manter a ordem, de defender
os interesses nacionais, de vingar atos "malévolos" e de administrar justiça.
Uma vez que a humanidade não era perfeita, a guerra era um "mal
necessário" e um remédio para combater maiores males, especialmente os
males morais, pensava Mahan. Assim a guerra era justificável como um
elemento de progresso humano, embora afastada da perfeição humana e
por causa dessa imperfeição, suscetível de remédio.

Sendo a guerra um fato histórico, Mahan percebia a história como
uma espécie de drama divino no qual a vontade de Deus era revelada
pelas personalidades e eventos ocorridos. A história era por ele definida
como a realização de um plano da Providência, de muito maior alcance e
mais complicada que simplesmente a tática de uma batalha ou a estratégia
de uma campanha ou mesmo a política de uma guerra.

Mahan confessou que o estudo da história foi para ele incidental,
tarde na vida, claramente superficial, limitado e sem a necessária pesquisa
documental. Ele tinha consciência de que não possuía o embasamcnto
teórico necessário para discutir c interpretar questões históricas em
profundidade. Disse ele que a história do poder marítimo era largamente,
embora não somente, uma narrativa de lutas e de violência entre Nações
rivais freqüentemente culminando em guerras. Para isso era inegável a
influência do comércio marítimo na riqueza e poderio dos países. As
guerras ocorreram, então, pelo choque de interesses, pelos sentimentos
resultantes de outros tentarem obter maiores lucros.

Na análise da história militar a ação de grandes líderes militares era
essencial para enfatizar idéias e para conduzir as guerras do futuro e o
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nome de Nelson sempre surgia. Segundo ele, existiria uma concordância
explícita de historiadores de que, embora as diversas condições de guerras
passadas variassem, nos diferentes períodos históricos, em relação ao
progresso tecnológico dos armamentos, também existiriam ensinamentos
da história que permaneceriam constantes e de aplicação universal. Dessa
forma, o estudo sistemático da história da guerra no mar era instrutivo
pela indicação e aplicação de "princípios gerais", apesar das grandes
inovações que pudessem ocorrer nas armas navais, incluindo nesse caso o
uso do vapor. O conhecimento desses princípios era útil para o especialista
nos estudos da guerra nos momentos de dúvida e perplexidade, no entanto
para um novato esse conhecimento não seria suficiente.

A história, assim, passava a ter uma função fundamental, pois além
de exemplificar fatos que confirmavam a atualidade dos princípios
apontava a experiência vivida em situações correlatas. Experiência e uso
de princípios se complementavam no exame correto de uma situação. A
história provia a matéria bruta do qual se deveria obter e retirar lições.
Um exemplo, no entanto, que requeria cuidado por parte do especialista
era a aplicação de princípios em casos envolvendo questões morais, que
poderiam transcender o campo militar. Os princípios que regiam a
conduta militar na guerra nem sempre eram coincidentes com os conceitos
que regiam a conduta moral na guerra, daí a dificuldade de aplicar os
mesmos princípios para o campo militar e o campo moral.

Mahan prosseguiu afirmando que as lições estratégicas retiradas dos
princípios da história naval teriam maiores valores. As lições táticas
poderiam indicar, também, alguns ensinamentos, no entanto o encontro
das esquadras oponentes no campo da tática traria menos ensinamentos,
pois foi a estratégia que provocou esses encontros, daí os princípios terem
menos perenidade no campo da tática.

A história, então, para ele teria o papel de demonstrar o que deveria
ser feito, a partir de experiências analisadas do passado. Mahan procurava,
também, analogias entre duas situações históricas similares para indicar
que determinado princípio tinha sido empregado corretam ente ou não.
Sua intenção era "extrair ensinamentos dos velhos cascos de madeira e dos
canhões de 24 libras, o que trouxessem alguma luz às combinações a serem
empregadas entre navios encouraçados, canhões raiados e torpedos".

Quanto ao ofício do historiador, ele considerava que o profissional
da história deveria possuir fineza no conhecimento, percepção da íntima
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relação com os fatos históricos em suas mais diferentes ramificações e
domínio das diferentes fontes de evidência e de declarações de
testemunhas. O poder de criticar seria simplesmente um incidente oriundo
da compilação dos fatos reunidos. O historiador seria, segundo ele, um juiz
e os jurados em um tribunal, não estabelecendo os fatos, mas decidindo
conforme as evidências. A isso tudo ele chamou de a "expressão geral do
conhecimento" do profissional de história que devia ser paciente e
diligente na análise do material apresentado. A preocupação principal do
historiador devia ser compilar o que ele Mahan classificou como
"verdades", muitas vezes contraditórias, confusas e "indesejáveis", que
compunham um quadro que apontava a impressão do que deveria essa
"verdade". A fidelidade na apresentação dos fatos não consistia
meramente em apontar todos os fatos. A ênfase dada a cada um deles era
tarefa essencial do historiador, de modo a facilitar a compreensão do
leitor ou do observador. O importante era a idéia central.

Reconhecia, também, que os historiadores, de um modo geral,
desconheciam as especificidades da guerra naval, não possuindo nem
interesse nem conhecimento nesse campo da história específico que era a
história naval. Dizia, também, que esses historiadores não percebiam a
importância que o poderio marítimo tivera no desenvolvimento das
Nações. Considerava que era simples para um historiador apontar o mar,
de uma forma generalizada, como um meio de desenvolvimento das
Nações na história, no entanto a generalização não era o meio correto de
se abordar a questão. O importante para o historiador naval era
demonstrar e analisar a relevância de casos particulares do uso do mar
para o desenvolvimento nacional, em determinado período histórico, sem
generalizações que nada agregava ao estudo da história.

Para Mahan a função do historiador, ao escrever a história, não era
simplesmente acumular fatos em sua totalidade ou em sua acuidade, mas
apresentar esses fatos de modo inteligente para o que ele chamou de
"homem da rua" de modo a que ele não tivesse qualquer dificuldade no
seu entendimento. Em falhar a transmitir essa idéia, o historiador deixava
de cumprir sua tarefa como profissional, apesar de toda a sua "expressão
geral do conhecimento" que simplesmente permanecia com ele e não era
transmitida como deveria.

O texto histórico não era somente uma narrativa corrente, nem
mesmo se fosse viva e eloqüente. Não adiantava ser detalhista e perfeito
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na cronologia, Sl' ao final da leitura se percebesse que os fatos descritos
passaram pelo texto corno "um movimento ocorrido na rua por quem
observa da janela". Um detalhe podia até ficar gravado na memória,
contudo nada permanecia, a não ser a sequência de imagens sem início
nem fim. A história. para o autor norte-americano. devia ter uma
continuidade que consistia em sua utilidade como o poder de ensinar.
baseado na cxpcriênciu.

Os fatos históricos para Mahan. embora exaustivos e ardorosamente
obtidos, eram somente tijolos e cimento para o profissional, em sua forma
brut.i si m plcsmc ntc. Somente após <I anal isc do ..artista" a q uc ele
correlacionava ao historiador, a "obra" surgia, a verdadeira narrativa
histórica. como uma criaçáo de arte, após árdua concepção. O historiador
devia possuir, então. <I capacidade de análise, perspicácia e imnginaça«. O
requisito principal a ser seguido pelo profissional deveria ser a unidade na
eSlTiLI. I~ssa unidade se compunha da rclaçáo entre as partes do texto e da
proporção dessas partes. Essa unidade implicava multiplicidade.
subordinada a urna idéia dominante ou hipótese principal.

Mahan identificou o profissional da história com um artista. ao
analisar o seu objcto. separar suas partes componentes, reconhecer as
intcr-rclacóc-, entre as partes e a proporção de importância e interesse de
cada uma no texto final. Com isso perfeitamente delineado, o historiador
formava um plano geral, um modelo bruto. devendo, no entanto a unidade
SlT preservada. Os eventos surgidos deviam ser congregados em torno
dessa hipótese principal, como uma obra de arte que vai aos poucos se
delineando na frente do artista,

Mahan apontou que. além de artista, o historiador devia ter a tarefa
de inst ru ir os homens, de ser um demonstrador de Iições a serem
apreendidas. A precisão do historiador, sem dúvida nenhuma, era sua
obrigação profissional. no entanto podia acorrentá-lo. fazendo com que
ele omitisse o mais importante: a idéia central. Ao coletar grande
quantidade de fatos, ele poderia não perceber que o controle desses fatos
seria cada vez mais prohlcmático. Ele devia, assim, limitar seu campo de
analise a aquilo que ele podia controlar. A exaltação da acuidade de
pesquisa histórica, apontada por alguns historiadores profissionais, por si
S('l, para ele, era uma inutilidade. Acreditava que, cm um texto de história,
o importante era perseguir a idéia central, objctivarncntc, com alguns fatos
bem fundamentados e interpretados. Afirmou inclusive que "a paixão pela
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certeza Ipor parte do historiador] pode cair na incapacidade de decidir;
um vício reconhecido na vida militar e que necessita de reconhecimento
cm outro lugar". Complementou, afirmando que o estudo intensivo de
casos dotaria o pesquisador e o aluno de uma maior compreensão, uma
ampla visâo, uma maior aptidão e rapidez na aquisição de detalhes
críticos.

A "teoria de composição histórica", segundo suas próprias palavras,
se baseava em coletar material bruto. os fatos históricos desconectados, e
em perceber como os homens agiram e de que forma. temperados com
grande dose de inspiração, tal como um artista agiria na criação de uma
obra de arte. Para ele existiam poucos historiadores dotados dessa
inspiraçâo. tal como existiam poucos artistas. Para chegar ao ponto de ser
considerado um artista. o historiador precisava desenvolver um processo
intelectual acurado, ao contrário do artista puro que necessitava somente
de genialidade e inspiraçâo. A capacidade de estudar os fatos
analiticamente, de detectar as grandes linhas principais de raciocínio, de
determinar a importância relativa de cada uma delas, de reconhecer as
rclaçócs mútuas e sobre tudo isso de apresentar um texto lógico, deveria
compor o processo intelectual do historiador.

Mahan acreditava que o historiador naval que conhecesse os
princípios de guerra, encontrava a evidente necessidade de construir sua
narrativa com uma unidade substancial, percebendo a idéia central e os
latos que sustentavam essa idéia. A lógica e a imaginação deviam andar
juntas. contudo para ele a lógica devia prevalecer.

Na história militar uma mudança total, segundo ele. tinha sido rara
na história. Nem revolução nem estagnação, contudo avanço, gradual e
moderado. fé na estabilização da ordem, nos princípios fundamentais, no
progresso regulado e constante.

Mahan, ao analisar a história. escolhia os exemplos que melhor
atendessem suas concepções, desprezando aqueles que. por alguma razão
não corroborassem os seus princípios fundamentais. Essa visão seletiva e
enviesada de interpretação histórica o comprometeu como um historiador
imparcial. Sua ênfase exagerada no fato com pouca problernatizaçâo e
excesso de dogmatismo e etnocentrismo o colocam atualmente como um
historiador limitado. A escrita da história alterou-se no século XX e
Mahan era um homem de seu tempo, influenciado por outras conjunturas.
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Apesar de percalços no método e no determinismo explícito de sua
concepção de história, Mahan foi e é um paradigma. Reproduzindo Paul
Kennedy, "Mahan é e sempre será um ponto de referência e partida de
qualquer estudo sobre poder marítimo". Por isso Mahan me interessa
como historiador e teórico.
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HISTÓRIA, ESTRATÉGIA E DOUTRINAS MARÍTIMAS·

João Abel da Fonseca

ln memoriam
António Emílio Ferraz Sacchetti

Hervé Coutau-Bégarie

"Aquele que é senhor do mar é senhor da terra"

Tommaso Campanella

I - Introdução

Hervé Coutau-Bégarie alertou durante anos para a necessidade
da edificação de uma História do Pensamento Naval, que pudesse
reunir um corpus em que a História, a Estratégia e as Doutrinas
Marítimas se encontrassem, devidamente, dilucidadas e reflectidas.
Pretendemos, com o presente bosquejo, contribuir para a percepção da
importância, não só do desiderato do Mestre, como também para o
que os estudos, já desenvolvidos por outros autores, representam e
carreiam no que se tem vindo a considerar como o Pensamento
Geopolítico e Geoestratégico Navais.

Importa, desde já, apurarmos o conceito ou conceitos ligados ao
vocábulo estratégia, já que o de história e o de doutrina são bem
conhecidos. Recorramos, assim, seguindo o avisado conselho de
Adriano Moreira, quiçá entre nós, o pai fundador dos estudos desta
matéria com projecção universitária e académica, ao que o Dicionário
Houaiss nos reserva", Etimologicamente o grego stratégós,
correspondia ao cargo de comandante de uma armada - estamos,
portanto, em casa própria. A estratégia vem definida como uma Arte -
"arte de coordenar a acção das forças militares, políticas, económicas e
pessoais implicadas na condução de um conflito ou na preparação da

I Foi o Almirante António Emílio Ferraz Saeehetti que em Novembro de 2008 nos
incentivou a preparar o presente trabalho, sem que pudéssemos ter a oportunidade de
lho apresentar dado () seu falecimento cm Janeiro de 2009. Esta comunicação foi
apresentada na presença do Professor Hervé Coutau-Bégarie, entretanto também ele
falecido em Fevereiro de 2012.
, Ct. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, Tomo III, Lisboa, Círculo de Leitores,
2003. p. 1635 [estratégia, estratego].
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defesa de uma nação ou comunidade de nações", Em Português, o
vocábulo ocorre, pela primeira vez, tão-só em 1836 por influência do
francês stratégie, de 1812. Curiosamente, estratagema, do étimo grego
stratégêma, aios, a valer por manobra de guerra astuciosa ou artifício de
guerra, pode-se identificar na nossa língua, desde 1559. O conceito vai-
se redefinindo, e sempre como Arte - "parte da arte militar que trata
das operações e movimentos de um exército ou de uma armada até
chegar, em condições vantajosas, à presença do inimigo ''. E ainda: "a arte
de aplicar com eficácia os recursos de que se dispõe ou de explorar as
condições favoráveis de que, por ventura, se desfrute, visando ao alcance
de determinados objectivos".

Seguir os conselhos dos Mestres é sempre bom - para concordar
ou discordar deles - porque só assim se produz Ciência. No caso
vertente, aliviou-nos a definição, ao consagrar a estratégia como uma
Arte, e aplicando o silogismo, dado que a Arte precede a História, a
Estratégio também.

Convém, ainda, percebermos o porquê das distintas utilizações
dos termos na m/ e marítimo/a. Na verdade, naval reporta ao
instrumento, ou seja, tudo o que diz respeito à Armada, enquanto
marítimo/a reporta ao meio, por conseguinte, muito mais abrangente,
incluindo aspectos económicos, políticos. estratégicos, biológicos e até,
mais recentemente, ecológicos. Como exemplo estruturante podemos
referir o facto de Corbett identificar, para o caso da Grã-Bretanha, a
estratégia marítima com a estratégia geral.

Ao falarmos de Pensamento Naval estaremos assim a
contemplar características estratégicas e tácticas sem necessidade de
para isso termos de o recordar.

Chegados aqui impõem-se verificarmos que toda a estratégia se
desenvolve num quadro de espaço e nesta medida, o Pensamento
Estratégico é, necessariamente, geoestratégico',

Coutau-Bégarie ', ajuda-nos, mais uma vez, explicando como na
área naval. a geoestratégia estuda a geografia enquanto factor externo
da estratégia, encarando a sua influência na obtenção e na conservação
da supremacia dos mares. Quanto à geopolítica vai para além da guerra
naval, ao colocar o problema da necessidade da utilização «do mar
contra a terra». Estes dois contextos estratégicos navais levam-nos a
concluir que a estratégia naval se insere numa estratégica geral que,
por sua vez se insere num conjunto mais vasto a que podemos chamar

, O Conceito geoesrratégico foi enunciado pela primeira vez, em I X4fJ,pelo general
picrnontês Durando.
j Cf, Hcrvé Coutau-Bégaric, La puissancc maritime, Paris, Fayard, 1985, pp. 214-215.
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de estratégia global ou total (segundo Bcaufrc"), integral (segundo
Poiricr" ou conduta diplomática estratégica (segundo Aron"), A
guerra no mar tem, como é evidente, uma especificidade própria que
lhe advém das características do elemento marinho em se desenrola, e
que obriga a pensar numa estratégia operacional diferenciada da que
se opera em terra. E, como é óbvio, esta estratégia operacional vai
colocar o problema dos meios e da sua utilização como principal
preocupação.

No campo teórico será na tal estratégia integral que se
contemplarão os fins a atingir e, designadamente, em que domínio.
Nesta medida a componente naval será tão-só uma parte do todo, se
bem que, por realce da sua especificidade, ganhe força o seu
particularismo. Exactamente, por este facto, pode ocorrer, numa
análise circunstanciada, a percepção de que terá de ser um ponto de
partida para se atingir um nível mais elevado.

É, precisamente, aqui que surge a figura de Mahan, no dizer de
Coutau-Bégaric", o verdadeiro pai fundador da estratégia naval
contemporânea. A sua visão foi contudo mais longe, evidenciando de
forma pioneira, para além da análise imediata dos comportamentos da
guerra no mar e, como proposta, a importância do estudo da História
neste âmbito.
A sua concepção alarga ao campo desta disciplina o afrontamento da
constante, ou pelo menos da regularidade da evidência, «do mar contra
a terra» sob o ponto de vista político-estratégico e até filosófico-
estratégico, carreando para a sua reflexão, no que Coutau-Bégarie
chama de Arqueologia do Pensamento Naval", o exemplo de Platãolll ao
colocar o problema da relação entre a sua cidade ideal e o Mar. Na
Idade Moderna podemos, na verdade, identificar a reformulação desta

Vd. André Bcaufrc, Introdução à Estratcgia . Lisboa, Ediçócs Sílabo. 2004.
Vd. I.uc ic n Po iric r , "Essuis de Stratégie Thco rique " in Stratcgiqu«, Paris,

Fo nda t io n pour lcs Études de Defense National, 19i\2 (suplemento ao nr. 13,
I " trimestre de 19i\2).
- Vd. Raymo nd Aro n , Paz e Guerra entre as Naçôes, 2" cd., Brasília, Editora
Un ivc rxi dadc de Brasília. 2002.
-, Cf. Hcrvé CoutuuBégaric. "Pour une Histoirc de la Pcnsce Navalc" in Institut de
"/m/(;gie COIIlI}(IIÚ', Connnission Françoise dHistoirc Militoire. lnstitut d'Histoire des
Confli/s Contemporains, Paris, p. 2 Disponivel cm:
http:.www.stratise.org/PN I PRESENT ATl.html, versão de Ol-O 1-2002.

"('f. l Icrvé Coutuu-Bcg.uic. "Archcologic de la Pensée Navalc", in lnstitut de S/ratégie
Conniurcc: Conunission Francuisc dHistoin: Militairc, lnsutut d'Histoire des Conjlits
( ontcmpomins, Paris. Disponível cm:
hltp;:\vww.stratisc.urg/PN4 HCBPRSENTA"html, versão de Ol-O 1-2002,
I" Consagrado fil(lsofo grego. natural de Atenas ou Egina, que viveu entre
-I2i\/27 c 3-1i\!-I7 a.c.

167

http://http:.www.stratise.org/PN


io.«) ABLL DA FONSECA

equação fundamental em Francis Bacon, em Carlos V, em Richelieu e
em tantos outros. Mais uma vez, Hervé Coutau-Bégarie ", na sua pena
elegante, vem a concluir que: "a estratégia naval não pretende constituir-
se em disciplina independente da estratégia geral, mas pode pretender, sem
fanfarronice, dar o seu contrihuto à estratégia teórica. Com Mahan,
Corbett, Castex, Rosinski, Cahle, ela tem já bons títulos de nohreza a fazer
valer".

Estamos agora em condições de perceber o aparecimento, na
Idade Moderna, de produção doutrinária no campo da Arte da Guerra
no Mar de que é exemplo fulgurante o português Pe. Fernando
Oliveira, a quem a Academia de Marinha dedicou no período
comemorativo do V Centenário do seu nascimento, em 2007, uma
Sessão Cultural conjunta com o Instituto de Cultura Europeia e
Atlântica, num painel de seis comunicações em que participaram os
bem conhecidos académicos Francisco Contente Domingues e António
Silva Ribeiro, bem como autor destas linhas,

Tentaremos, após esta breve introdução, passar em revista
alguns estudos já efectuados, no âmbito da tal Arqueologia do
Pensamento Naval, e a partir daí referenciar alguns autores de doutrina
e evidenciar a riqueza das fontes e a sua necessária utilização na
elaboração duma História do Pensamento Naval, que está por escrever,
a partir dum quadro teórico também ainda não devidamente
estruturado.

Pensamos ter ficado claro que podemos considerar a Estratégia
como uma Ciência, a partir do momento em que se produziu doutrina
e até mesmo elaborado uma Teoria, tal é o caso da Teoria Geral da
Estratégia sobre que dissertou e escreveu António Silva Ribeiro".

Retivemos da sessão pública do lançamento da obra atrás
referida, a advertência do autor para o facto de que: "Mestre em
Estratégia não é o génio da estratégia". Razão pela qual a História tem
de se fazer e de se refazer à luz das novas investigações e das novas
interpretações. Adriano Moreira, confrade ernérito, chamado a
apresentar/prefaciar a obra vem a concluir que: "a assimetria não
elimina os factos, a sofisticação tecnológica não apoia descasos no que
toca à reformulação de resposta à desafiante segurança, a teorização
estratégica estará sempre atenta a que a realidade fará inesperadamente

. d ..1iaparecer um Cisne negro que a esmente '.

" cr. Hcrvé Coutau-Bégarie, "Pour une Histoirc de la Pensee Navalc", oh. cit.. p. 2.
" Yd. António Silva Ribeiro, () essencial ao processo estratégico. Teoria Geral da
Estrategia, Coimbra, Almedina, 2009.
,. Cf. Idem, ibidcm, p. 14.
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o interesse por este tipo de estudos é, seguramente, duplo. A
reflexão sobre a política e a estratégia marítima, não foi, sob o ponto de
vista puramente histórico, um monopólio da Europa Moderna e
Contemporânea. E do ponto de vista teórico, juntando as várias premissas,
conduzirá à identificação dos diferentes modelos de potência marítima,
bem como permitirá "testar" a validade destes.

II - Arqueologia do Pensamento Naval

Não é, por certo, difícil de aceitar, que havendo cont1itos entre os
homens em terra, os mesmos, se tenham alargado a espaços marítimos,
t1uviais ou até lacustres, desde tempos imemoriais. Porém, as mais antigas
hatalhas navais cujos relatos chegaram ao nosso conhecimento datam do
séc. XII a.C; a saber: em 1180 a.c., a que opôs, no delta do Nilo, o faraó
Ramsés III aos chamados Povos do Mar; pela mesma época a ilha de
Chipre foi tomada pelo rei dos Hititas, Souppilouliouma II, depois de uma
renhida hatalha naval. Por volta de 700 a.c. o rei assírio Sennacherib
esmagou uma revolta na Cilícia utilizando meios navais e, por documentos
posteriores, podemos identificar uma batalha no mar, entre os Assírios e
os Iónicos. Em 664 a.C; Corinto e Corfu envolveram-se numa batalha
naval que, aliás, Tucídides14 veio a considerar a primeira da História.
Também, desde a mais alta antiguidade chinesa, podemos referenciar
comhates navais, tanto no mar, como nos rios e nos lagos interiores.

A mudança decisiva, como sublinha Coutau-Bégarie, ocorreu,
porém, só no séc. VII antes da nossa era, com o aparecimento do trirreme,
o primeiro navio especificamente concebido para o combate naval".

Até aqui pudemos tão só sumariar significativos eventos no que se
refere a grandes hatalhas navais. Com a ajuda preciosa dos trabalhos do
comandante Jean Pagês, um dos mais profundos estudiosos da matéria
para a Antiguidade Clássica Grega, vamos iniciar a aproximação ao
conceito de pensamento naval, tentando perceber se realmente existiu,
num período considerado fundacional, no séc. VI a.c., em Atenas, na
época de Sólon lho

i4 O maior historiador grego. nascido em Atenas em 460 a. C. Morreu no princípio do
séc, IV a, C. Foi eleito estratego em 424 a, C. e autor da História da Guerra do
Pcloponcso (431-404 a. C.).
i' Hcrvé Coutau-Bégaric, "Ouand I'espacc maritime devient théâtre des conflits" in
Scicflces 1.'( Aveflir, nº 653, Juillet, 2001, pp. 54-55.
i(, Político e poeta ateniense que viveu nos sécs. VII-VI a. C. e assumi o arcontado em
594-593 a.C.
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Digamos então que o Pensamento Naval é o "discurso donde nasce
uma doutrina estratégica acompanhada de regras tácticas essenciais, que os
comandantes das [orças navais dum determinado país devem
imperativamente seguir na preparação e na execução de todas as
operações?", Este pensamento terá que ter em conta os contextos
políticos, militares e económicos, bem como os constrangimentos
geográficos. Como não poderia deixar de ser, também é susceptível de
evoluir em função das mudanças surgidas no país, ou no exterior, já que é
influenciado, profundamente, como vamos ver, pela Ideologia. Como
discurso, comporta um exercício intelectual que pretende veicular uma
mensagem, traduzida depois na práctica pela tomada de decisões muito
concretas.

A política e a estratégia navais da época de Sólon estão hem
patentes pela instituição das naucrarias, forma inicial do que, mais tarde,
viria a ser conhecido como a galerarquia, das [rátrias, por um lado, e pelo
outro a tomada da ilha de Salarnina, em 612 a.C; seguida pela conquista,
em 607 a.C. da cidade de Sigea, à entrada dos Dardanelos, nome actual
do antigo Hclcsponto", que na costa asiática permitia controlar a rota do
trigo. Esta foi, segundo Heródoto!", a primeira expedição naval ateniense
e os dois acontecimentos atestam e prefiguram o nascimento dum
pensamento naval em Atenas, nesta época.

Pisístraro-", tirano ateniense, em 561 a.C, conseguiu apoderar-se do
porto de Nisaia, pertencente a Mégara, no golfo de Salônica, recuperar o
perdido porto de Sigea, aos Mitilénios e instalar na zona do Pireu o porto
de Federo. Deste modo garantiu para Atenas o acesso às ricas florestas de
madeiras ela Tráciaê', necessárias à construção naval. A sua estratégia foi a
de exercer a maior influência possível nas ilhas do Egeu, bem como na
área do Hclcsponto, áreas dehaixo ela cobiça persa ",

As ilhas de Lemnos e Irnbros, à entraela elo Helcsponto foram
ocupadas por Atenas em 500 a.C, no período da governação de

1- Vd. Jean Pagés. "La pcnscc navalc athénicnne aux VC ct IV' sicclcs avant J.C." in
lnstitut de .'ílri/l(;gic COII/PI/réc, Conunission Francaisc dl listoirc Militairc. lnstitut
d 'Histoirc de: Conílits COIlICII/pomiII s, Paris. Disponível em: http://www.institul-
strategidr/PNI PAGESPENSE.html. vcrsáo de 0]-01-2002.
I. l lclc. filha de Atamanto, rei de Orcómcno, pereceu afogada aí, quando com seu
irmáo l-rixo. ia no dorso do tosão de ouro em demanda da Cólquida (AlgOllllll/I/S).
I" Cf. Hérodorc. VIII. 41. 3-6; Cf. G. Glotz, Histoirc Grecquc. tomo I, Paris. PUF, 194K.
pp. 402. 4()7 e 471.
'" Político ateniense do séc. VI a. C. Estabeleceu a tirania em 560 a. C. Opositor de
Sólon foi duas vezes expulso do Poder. que recuperou em 545 a. c., tendo governado
Atenas até ii sua morte em 527 a. C.
,] Cf. G. Glotz. ob.cit .. tomo I, pp. 444-462.
" Cf. Idem. Ibidcni. tomo I. p. 459.
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Clístcncs" como forma de garantir a rota do trigo assegurando pontos
estratégicos na zona de influência dum domínio que se desenhava baseado
no controle das trocas comerciais e na manutenção do poderio naval"
naquela zona. E foi esta mesma orientação que Temistocles" veio a
seguir. mais tarde, constituindo-se como um primórdio doutrinário de
pensamento naval e marítimo Ateniense.

Na verdade, desde 540 a.c., todas as cidades gregas da Ásia haviam
aceite a tutela persa, salvo a ilha de Sarnos onde Polícratcs" tinha
resistido. A rota do trigo estava na mão daqueles. A Iónia revoltou-se
contra o Grande Rei2! cm 499 a.c., mas a sua derrota na batalha naval de
Ladé. em 494 a.C; fez retornar o jugo dos Persas que instalaram na área o
terror. Nos anos que precederam a primeira guerra Médica:", Atenas nâo
tinha nem uma verdadeira marinha de guerra, nem tão pouco um porto
onde a pudesse acolher. O comandante Jean Pagcs, cujo estudo seguimos,
vem recordar-nos a voz dos autores que sobre estes acontecimentos nos
deixaram relatos:",

Podemos assim ler em Tucídides, (I, 14) que: "[ ... )Jói só mais tarde
que Tcmistoclcs, quando Atenas se encontrava cm guerra com a ilha de
Egina, em -191 a.c., convenceu os seus concidadãos a iniciarem a construção
de navios destinados a darbatalha [... l". Heródoto, no Livro Vll, 145, vem
a confirmar esta opinião numa dilueidativa passagern",

É verdadeiramente com Ternístocles que se cimenta em terreno
sólido o que se pode já chamar dum pensamento naval ateniense, se bem
que já com as naucrarias os seus predecessores, nos destinos da Cidade-
Estado, o tivessem iniciado, como vimos atrás. O naucraro é, na verdade,
todo aquele que põe à disposição do Estado um navio c no seu comando o
conduz para atingir um objectivo concreto. Vimos já como estas
instituições evoluíram até à consagração da galerarquia que muito embora
com outros contornos, consubstanciou como que em liturgia com o mesmo
fim, um programa naval.

'; Político ateniense da segunda metade do séc. VI a. C. Opositor de Pisístrato, apoiou
a aboliçào da tirania cm 510 a. C.
" Cf. Idem. Ibidcm. tomo I, p. 471.
" Político ateniense (e. 52~-462 a. C), assumiu o arconrado cpónimo cm 493-4'J2 a. C.
Llciro estratego cm 490 a. C. iniciou cm 4~3 a. C; a construçáo 200 trirrcrncs. com os
proventos das minas de prata do l.áurio.
'" Tirano da ilha de Samos que more cm 522 a. C.
,- Dario I. rei dos persas (521-4~6 a. C) da dinastia dos Aqucmcnidas.
" As guerras Médicas, também conhecidas como Pérsicas, que opuseram os grcgos aos
pcrsax. decorreram entre 490 e 44K a. C.
'" Cf. Jean Pagcs. oh. cito
'<I ('I. G. Glotz, ob.cit., tomo I, pp. 45'J c 4~1.
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Na defesa de Atenas contra os Persas, Temístocles conseguiu
persuadir os seus concidadãos que uma vitória só seria possível, com a
evacuação da Ática e da Cidade e a preparação dum combate naval
decisivo cm condições estratégicas e tácticas previamente concebidas.
Heródoto!' vem recordar-nos, no seu Livro VII, 139 a 145, que os
Atenienses pediram em Apolo de Delfos um oráculo sobre o destino da
sua cidade face à ameaça persa. A resposta da Pitonisa, que reproduz,
mereceu de Temístocles uma interpretação, na linha da sua política: "Zeus
na sua voz clamorosa concede uma muralha de madeira para te proteger, a ti
e aos teus filhos, defesa única e inexpugnável". Não restavam dúvidas ao
governante que o oráculo se referia aos navios atenienses, que se impunha
construir e multiplicar, e com os quais se daria um combate decisivo.

Nasceu, deste modo, um pensamento naval elaborado e coerente
que, pela mão do governo da Cidade, e graça aos deuses, guindou os
Atenienses a uma aura jamais atingida, quer na guerra, como na paz,
acolhidos à protecção tutelar da divindade Athena que os impeliu a
defenderem-se e a exercerem o seu poderio, baseado na importante força
naval. Plutarco", no seu Temfstocles (VII e XVIII) assinala como a deusa
exortara os cidadãos para se alistarem na Marinha, assegurando-lhes que
só com ela estariam defendidos dos Bárbaros e mais tarde alcançariam
ditar a lei aos outros Gregos".

Foi com este espírito que os autores, se bem que posteriormente
aos acontecimentos, nos vieram a descrever o estado dos Atenienses antes
da grande vitória de Salamina em 480 a.C.: a ideia de que só pelo Poder do
Estado no Mar venceriam os inimigos e conduziriam no futuro os destinos
do mundo helénico.

Temístocles esteve longe de colher a unanimidade na sua política
de orientação para o Mar. A oposição das ideias continentalistas
censurava o facto de lhes ter retirado a lança e o escudo e de os ter
transformado em marinheiros. Estas mesmas ideias vêm a ser retomadas
por Platão, mais tarde, que as advoga no Livro de Leis, IV e disso nos dá
conta ainda Plutarco, no Cap. 38 do seu Temistocles" . O filósofo grego
chega mesmo a afirmar que a segunda guerra médica havia ficado
manchada pelas batalhas navais do cabo Artemision e de Salamina em 480
a.c. (Leis V, 707 c).

'I Natural de Halicarnasso. é considerado o Pai da História.
'2 Consagrado o autor natural de Oucroncia, na Grécia (c.50-120 d.e). Estudou na
Academia de Atenas e entre 80 e 90 permaneceu cm Roma onde alcançou a cidadania.
;; O. G. Glotz, ob.cit., tomo I, pp. 57, 110,355 c 383.
q Cf. Plutarco, Tcmistocles, XXXVIII.
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A célebre maxrma atribuída a Temístocles, se bem que
provavelmente apócrifa: "Quem comanda no Mar, comanda em toda a
parte ", resume bem o que se pode chamar de ideia fundacional do Poder
do Estado no Mar, se bem que só no séc. I a.C, com Estrabâo", o conceito
de talassocracia se venha a assumir como uma evidência histórica.

O tempo já vai longo e ainda nos encontramos nos primórdios
daquilo a que Hervé Coutau-Bégarie chamou de Arqueologia do
Pensamento Naval. Haveria que se deambular ainda pela época da luta da
Grécia contra Filipe II da Macedónia, entre 404 e 336 a.C, para
atingirmos o ano de 323 a.C., em que Atenas perdeu definitivamente o seu
prestígio de potência naval, data esta da derrota da armada da Cidade no
conhecido combate, perto da ilha de Amargos, contra a congénere fenícia,
braço direito da continental Macedónia.

Mal estaríamos, contudo, se não abordássemos, mesmo assim os
aspectos subjacentes à talassofobia política, particularmente a de
Isócratcs", ou esquecêssemos, no contexto do pensamento naval
helenístico, a figura de um Eparninondas de Tebas (c. 418-362 a.Ci) ou as
armadas do grande Alexandre (356-323 a.Ci) e a sua política naval
oceânica. Os Macedónios, e os seus adversários, os Selêucidas da Síria ou
os Lágidas do Egipto, estruturaram um pensamento naval assente numa
concepção materializante de força marítima, onde se assiste à utilização
de artilharia mecânica embarcada, numa corrida excessiva aos
armamentos e ao número de efectivos navais.

Impossível seria não se apontar, também, Ptolomeu I, Soter (360-
283 a.c.) rei do Egipto de 305 a 283 a.C; que veio a criar uma armada,
considerada a maior de toda a Antiguidade, bem como a figura do lugar-
tenente de Alexandre Magno e seu sucessor, o diádoco Antígono I
Monophtalmos e do seu filho Demétrio Poliorceta (336-283 a.C}, que
ocupou o trono da Macedónia entre 294 e 288 a.c.

III - Conclusão

Impõe-se ainda perceber se houve na realidade um pensamento
naval romano e até árabe, admitindo este último como «não cristão», pelo
estudo da manifestação das opções estratégicas dos chefes Berberescos",

t-; Filósofo histórico. historiador c geógrafo. natural de Amaseia do Ponto. onde
tambérn morreu. Viveu entre 64/63 a. C. e 23/24 d. C.
;"Grande orador ateniense que viveu entre 436-338 a.c.
" Habitantes das cidades do Norte de África que desenvolviam grande actividade no
Mediterrâneo. do Egipto a Marrocos. de que são referência Tunes e Argel.
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dos Otomanos", dos Abássidas", dos Mongóis:", dos Safávidas " e dos
ycmcnitas!-. E como obnubilar o caso chinês?

Avançando no tempo, uma nova questão vai surgir: houve um
pensamento naval no Ocidente Medieval? N ão esq ucccndo V cgécio "
evoluiremos então até ao aparecimento dos diferentes doutrinadores da
Arle da Guerra 1/0 Mar, já na Idade Moderna, com a emergência dum
pensamento naval na Europa do séc. XVI até ao início do séc. XVII. A
par do nosso Pc. Fernando Oliveira, um Paolo Scarpi e o problema naval
veneziano, o Tratado de Táctica Naval consubstanciado no Livro III Della
Milizia Marittima de Cristoforo da Canal, ainda no séc. XVI. Já no séc.
XVII o Tratado das Evoluções Navais do Pcrc Paul Hoste da Companhia
de Jesus, escrito em 1691, inserido nas Memórias do Conde de Tourville,
vicc-alrnirantc de França.

No séc. XVIII a figura incontornável de John Clerk of Eldin, esse
pensador naval tão contestado. E que dizer da reformulação dos
sucessivos pensamentos navais espanhol, francês, inglês, italiano, e a
emergência do sueco, do alemão e do russo'! Pensamento naval japonês,
vietnamita, indiano, argentino, brasileiro e americano. Pelo menos estes
náo poderiam deixar de ser analisados num estudo aprofundado.
Até chegarmos a Mahan e ao seu Sea Power teríamos que percorrer ainda
um longo caminho, que se dilataria até aos nossos dias em controvérsias
sucessivas, só elas capazes de nos conduzirem, entre História, Estratégia e
Doutrinas até i:t almejada construção dum edifício - A Historia do
Pensamento Naval, tão cara ao saudoso Professor Hervé Coutau-Bégarie
que, desafortunadamente ficou por elaborar, devido ao seu precoce
desaparecimento, quando ainda tanto havia a esperar da excelência da sua
produção científica.

" Conhecido império que se pode fazer recuar ao ano de 1190 e se prolongou até 1924.
'Terceira dinastia do Califado (Bagdad), entre 7.'iO e 12.'iK.

'" Povo e império que se pode fazer recuar a 61K e que teve govcrnac:«: autónoma até 1921.
I Dinastia persa que reinou entre I.'i02 e In(1.
. Povos da zona conhecida por Arábia Fcli: cuja história ascende ao terceiro milénio a.

('. e cuja dcc.idcncia se situa por volta de .'i20 a. C. Os seus principais períodos
hixtóricnx xáo repartidos pelo dos Catem idas, dos Mincanos, dos Sabcus (da rainha de
Sab.i) e dos Ilimiaritas que combateram os Gregos c os Romanos.
" Escritor romano do séc, IV d. C; autor da conhecida obra !:jJiIOI7Ul rei militaris,
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Nuno Sardinha Monteiro

Introdução

Mahan e Corhett foram dois dos maiores estrategistas marítimos
de toda a história. O almirante norte-americano Alfred Thayer Mahan 1

é considerado o patriarca das modernas estratégias marítimas - apesar
desse epíteto não ser inteiramente merecido, já que outros autores
antes de si haviam abordado, com grande esclarecimento,
prohlemáticas afins. Entre eles é obrigatório referir o Padre Fernando
Oliveira, com a sua ohra "Arte da Guerra do Mar", publicada em 1555.
No entanto, o clérigo português figura nas notas de rodapé da história,
enquanto o almirante americano permanece como o grande profeta do
seu power, ou seja do poder do Estado no mar', Foi Henry L. Stirnson,
Secretário da Guerra dos EUA (1911-13 e 1940-45), quem assim o
apelidou. Stimson atrihuiu hoa parte dos problemas entre o Exército e
a Marinha, que teve que enfrentar no seu segundo mandato, ao facto
de o Departamento da Marinha passar frequentemente "do domínio
da lógica para um obscuro mundo religioso, no qual Neptuno era
Deus, Mahan o seu profeta e a Marinha dos EUA a única verdadeira
igrcja'".

I Mahan terminou a carreira naval corno capitão-de-mar-c-guerra e só foi promovido a
almirante já depois de ter passado à reserva, Apesar disso, continuou a assinar os seus
textos como Captain.
o Restringindo até meados do séc. XVI. podem citar-se o grego Tucídides (com a sua
"História da guerra do Pcloponeso". no séc, V a.C.}, o Rei Afonso X de Castela (que
publicou "D« la gucrr« que se [ac« por lu Mar", em 1270). o árabe Ahmad Bin Majid
(que, numa obra sobre navcgaçâo. datada de 14~9, enfatizou os benefícios financeiros
do trúfcgo marítimo), o também árabe Suleiman ai Malin (com a sua obra
"Fundamentos para o domínio da Ciência Naval"). o francês Antoine de Conf1ans (que
publicou 'LilTC dcs [ai: de la matine ct navigaigcs", escrito entre 15/5 e 1520) ou, ainda,
o espanhol Alonso de Chaves (com o seu "Quatri Partitu en cosmografia practica",
abrcviadarncntc conhecido por "Espe]o de navegantes", datado de 153~).

Nao havendo uma tradução consensual para "seu power", nesta comunicacào adoptar-
se-a a cxprcssao "poder do Estado no mar", ele forma a evitar confusões com "poder
marítimo" (traducâo de "tnaritimc power"). Para "naval power" empregar-se-à a
tradução natural de "poder naval",
" Henry L. Stimson & McGeorge Bundy, "On Active scrvice ln Peace and War", New
York, Harper & Brothcrs, 1')48, p. 506
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As teses de Mahan foram, de alguma forma, aprofundadas pelo
historiador britânico Julian Stafford Corbett, que extraiu do
predecessor as ideias-chave e as refinou, através de pesquisa histórica
complementar e de ponderação de aspectos adicionais de outras
teorias militares.

Contudo seria idealista e ingénuo pensar que as teorias
estratégicas de Mahan e de Corbett pudessem ser inteiramente válidas
nos dias que correm, pois qualquer doutrina estratégica (ou conteúdo
estratégico) é o produto do respectivo contexto, ou seja do conjunto
das circunstâncias nas quais é determinada". Assim, os princípios
estratégicos marítimos não são válidos para todas as épocas", devendo
ser continuamente retomados, em função da evolução do ambiente
estratégico e dos avanços tecnológicos. Além disso, esses princípios
não têm validade universal, o que significa que as marinhas de menores
recursos, por possuírem um contexto estratégico diferente, não podem
aplicar os mesmos princípios das marinhas de países mais ricos", O
britânico Ken Booth, por exemplo, considera que o pensamento de
Mahan só era relevante para os EUA e para o Reino UnidoK

•

Dessa forma, é natural que determinados aspectos das teses de
Mahan e de Corbett estejam, hoje em dia, desactualizados. No entanto,
as respectivas doutrinas estratégicas continuam extremamente úteis
para a compreensão da importância do mar, do poder marítimo e do
poder naval. É com esse pressuposto em mente que se avaliará a
aplicabilidade actual das teorias desses dois estrategistas, começando
por explicar sucintamente o pensamento estratégico de Mahan, que o
levou a concluir que o domínio do mar era a chave para a hegemonia
mundial, pois conduz à riqueza em tempo de paz e à vitória em tempo
de guerra. Seguidamente, far-se-á uma análise da influência que o seu
pensamento teve no desenvolvimento de praticamente todas as

, Bob de Wit & Ron Mcycr, "Strategy, Process. Content, Context", London, Thomson
Learning, 2"" ed" 1999, p.ô
" Nem todos os estrategistas e historiadores eoneordam neste ponto, Collin Gray erê
que "compreender a moderna estratégia é compreendê-Ia em todas as idades,"
Segundo ele, Mahan está glohalmente correcto. sempre esteve e sempre estará, O
próprio Mahan partilhava deste ponto de vista tendo escrito que "De tempos a tempos,
a superstrutura das tácticas tem que ser alterada ou totalmente virada do avesso; mas
as fundações da estratégia mantêm-se, como se estivessem assentes em rocha." (Alfred
Thayer Mahan. "The injluence of Sea Power upon Hist01Y, 1660-1783", Boston, 1957).
- Tamhém não existe consenso relativamente a este ponto. podendo-se citar. mais uma
vez, a opinião de Collin Gray que considera que a estratégia marítima tem validade
universal.
, Gcoffrcy Till, "Seapower: A Cuide for the Twenty-First century", London, Frank Cass
Publishers, 2004, p. 43
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marinhas de guerra no período que antecedeu a I Grande Guerra.
Descrever-se-á, em particular, o impacto nos EUA, na Alemanha, no
Reino Unido e em Portugal. Relativamente ao nosso país, abordar-se-á
a influência do almirante americano sobre um conjunto de oficiais da
Armada, como Pereira da Silva, Botelho de Souza, Nunes Ribeiro,
Bruto da Costa e Carlos da Maia.

Seguidamente, abordar-se-á, também de forma breve, o
pensamento estratégico do britânico Corbett, que enquadrou e
expandiu as teorias de Mahan. Embora haja muitos pontos em comum
entre ambos (defesa da primazia do poder marítimo, valorização da
importância do comércio marítimo, etc.), serão destacados os aspectos
em que as teses de Corbett diferiam das de Mahan, como por exemplo
o facto deste último defender uma política de domínio do mar,
enquanto Corbett defendia uma política de controlo das vias de
comunicação marítimas. Será também abordada a influência que as
ideias de Corbett tiveram, que foi muitíssimo menor do que a exercida
pelas teses de Mahan.
Importa, desde já, referir que a comparação das teorias de Mahan e de
Corbett é dificultada pelo facto de elas se colocarem em planos não
totalmente coincidentes. As teorias de Mahan entram no domínio da
geopolítica e da geoestratégia, reflectindo sobre a utilização do poder
do Estado no mar com vista ao domínio dos espaços marítimos e,
consequentemente, do mundo. As teses de Corbett têm um objectivo
menos ambicioso, visando o uso do poder marítimo ao serviço da
nação, seja em paz, seja em guerra. Enquadram-se, portanto, no
domínio da estratégia marítima, o que as torna mais adequadas para
marinhas de média dimensão, como é o caso da portuguesa.
Após a apresentação das teorias dos dois estrategistas, será feita uma
análise da sua validade actual. Finalmente, serão apresentados os mais
recentes documentos estruturantes das estratégias navais dos EUA (a
potência marítima actual) e de Portugal, tentando perceber até que
ponto é que as estratégias em apreço ainda são, de alguma forma,
influenciadas pelas ideias de Mahan ou pelas de Corbett.

o pensamento estratégico de Mahan

Mahan foi o pioneiro da teorização do poder do Estado no mar
como condição essencial ao domínio do mundo. Nasceu em 1840 e
formou-se na Naval Academy em 1859. Segundo os seus biógrafos, teve
uma carreira típica de oficial de Marinha até aos seus 45 anos, quando
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foi convidado para leccionar História Marítima no entretanto criado
Naval War College, onde concebeu e consolidou as suas teorias,
fortemente influeneiado pelos princípios do estrategista militar
Antoine-Henri, Barão de Jomini - o faeto de não falar alemão impediu
o de contactar com a obra de Carl Von Clausewitz que, na altura, não
estava traduzida em língua inglesa'). Entre o final do séc. XIX e o início
do séc. XX, assinou uma produção literária muito extensa, composta
por 20 livros, 22 contributos para outros livros, 161 artigos em revistas
especializadas, 109 artigos conhecidos em jornais e 13 panfletos III.

Todavia, Mahan nunca escreveu uma obra de síntese das suas teorias,
o que dificulta a análise do seu pensamento, que está muito disperso.
De qualquer maneira, o seu livro mais conhecido e mais citado é, sem
dúvida, ..The influencc o{ Sca Power ufJOI1 History, J 660-1783", datado
de UNO. Na altura da sua edição, os EUA eram apenas uma potência
regional cheia de capacidades, mas cujos interesses se circunscreviam
ao seu território continental. A Marinha Norte-americana era somente
a 5.'1 maior do mundo, atrás da britânica, da francesa, da russa e da
alemã (Gráfico I).

Evolução das Marinhas Mundiais
em milhares de toneladas
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Gral'ico 1 - Evolucáo das marinhas mundiais entre I~(,() e 1<)1411

heola de Guerra Naval. "r:GN-J()4B - Guia para Estudos de Estratégia". s.l..
vlarinha do Brasil. 2()()7. p. 4-(,
'" John B. l lattcndorf. "Editors introduction" (Introduçáo ii obra "Ivlulutn on Num/
Slml".~'\· - Sclcctions 01"lhe writine: oI Rcar Admira! Alircd Tlutvrr l'vlulli/n"). Annapolis
(Marvlaml), Naval Insrituic Prcss, j'),)l, p, xii,
II Elaborado a partir das listagens das marinhas mundiais do "COIlWUYS <I all thc ~Vorld
figliling sliips", Conway. Londres.
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Ao longo do séc. XIX, os EUA já tinham demonstrado um grande
poderio económico e um acelerado desenvolvimento tecnológico, mas
faltava traduzir esses sucessos em poder ao nível das relações
internacionais. Mahan queria mostrar ao seu país como se poderia
tornar uma potência mundial, tendo, para o efeito (e não obstante a
limitação temporal do título da sua obra capital), estudado
profundamente as guerras navais desde a antiguidade clássica, até à
guerra civil americana, com uma atenção especial à ascensão do Império
Britânico e às guerras travadas entre este e a França, no séc. XVII.

Fig. 1 - Alfred Thayer Mahan

A importância do mar, explicava Mahan, começava no faeto de
ele cobrir % da Terra':', ou seja uma área muito superior à área
terrestre. Acrescia o facto de o mar proporcionar as linhas de
comunicação essenciais à circulação de riqueza. Isto correspondia a
uma visão do mar como espaço de união e não como barreira de

I.' Actualmente. com os modernos Sistemas de Informação Geográfica, já é possível
saher com exactidão que a percentagem do nosso planeta coberta por água é de 71 %,
valor ligeiramente inferior ao proclamado por Mahan (75%)
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separação: "O mar é, ele próprio, uma ligação, uma ponte, uma VIa,
uma posição central" 13. Como os oceanos proporcionam as
comunicações essencrais à circulação de riqueza, era fundamental
edificar um forte poder no mar, que permitisse desfrutar do comércio
marítimo e, assim, alcançar o domínio do mundo. Esse poder deveria
assentar numa marinha de guerra poderosa, numa marinha mercante
de grande porte e numa indústria naval moderna e de grande
capacidade de produção. Relativamente à marinha de guerra, deveria
hasear-se em navios de linha, cujo objectivo passaria pela aniquilação
da esquadra inimiga, num único combate: a "batalha decisiva?", cuja
sorte permitiria ao vencedor usufruir do mar, negando o mesmo
desiderato ao inimigo. Isso implicava ter um elevado número de
couraçados (battleships) de grandes dimensões e poder de fogo - uma
tese que ficou conhecida como a "battleship mentality". Aquilo que na
altura se designava pela flotilha e, tamhém, os cruzadores (i.e. navios
de apoio ao combate e de escolta) eram ahsolutamente secundários.

O comércio marítimo é também central nas teorias de Mahan.
Muito antes do aparecimento do termo "globalização", ele deu uma
definição holística do fenómeno, que mantém toda a sua actualidade
nos nossos dias: "O aumento da rapidez das comunicações marítimas
multiplicou e reforçou os laços que unem os interesses das nações uns
aos outros, até o todo formar um sistema articulado, de dimensão e
actividade prodigiosas, mas também de grande sensihilidade"I". Mahan
percebeu, pois, a necessidade de proteger o tráfego comercial próprio
e as consequências de perturbar o do inimigo. No entanto, para ele,
estes são objectivos secundários e indirectos, que resultam da
eliminação da esquadra inimiga, referindo-se-lhes como "uma
importante operação secundária da guerra naval ( ... ); mas ilusória,
perigosamente ilusória, se for considerada como a medida primária e
fundamental" 16.

1.1 Alfred Thaycr Mahan, "Naval Strategy: Compared and contrasted with the principies
and practices of military operations on land: Lectures delivercd at the Unites States Naval
War College", Boston, Little Brown, 1911, p. 99
14 O conceito da "batalha decisiva" tornou-se popular em 18]5, com a publicação do
livro de Edward Creasy "The flfteen decisive battles of the world", Mahan adoptou (e
acarinhou) o conceito no quadro da guerra naval.
1.' Alfred Thayer Mahan, "Retrospect and Prospect. Studies in International Relations.
Naval and Politica!", Cambridge (EUA), University Press, John Wilson & Son, IlJ02, p.
144
I" Alfred Thayer Mahan, "The injluence of Sea Power upon History, 1660-1783", Boston,
1957,p.481
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As ideias de Mahan, nomeadamente a defesa do papel central do
mar, que designava como "the great common", e da primazia do poder
do Estado no mar, tornaram-no o mais influente historiador e
estrategista naval de toda a história. Todavia, houve outras ideias que
se vieram a mostrar menos ajustadas. Mahan colocava grande ênfase
na "batalha decisiva", que decidiria o domínio do mar, e as suas teses
que visavam preparar as marinhas para essa batalha revelam-se
também, hoje cm dia, ultrapassadas.

Acresce ainda que a leitura das obras de Mahan revela um autor
sempre muito mais preocupado com a quantidade do que com a
qualidade. Refere frequentemente a importância da concentração e da
superioridade numérica, nunca parecendo valorizar suficientemente as
vantagens qualitativas decorrentes, por exemplo, dos avanços nas
técnicas e nas tecnologias.

Mahan, que foi durante toda a sua vida um homem
profundamente religioso, acabaria por morrer em Dezembro de 1914,
tornando-se um autêntico mito entre os pensadores e historiadores
marítimos.

Influência global do pensamento de Mahan

o pensamento de Mahan influenciou o desenvolvimento de
praticamente todas as marinhas de guerra no período que antecedeu a
I Grande Guerra.

Theodore Roosevelt J r. (que foi Secretário da Marinha entre
1897 e 1898 e Presidente dos EUA entre 1901 e 1909) apreciava
profundamente as teses mahanistas, que estavam em consonância com
a política expansionista adoptada pelos EUA no resto do continente
americano e no Pacífico, de que são exemplos a tomada de possessões
ultramarinas como Cuba, Filipinas, Guam, Porto Rico, Hawai e
Samoa 17; a construção de bases navais fora dos EUA; e a construção do
canal do Panamá. Mahan foi, aliás, o grande arauto dessa obra, visando
eliminar a separação física entre as frotas do Atlântico e do Pacífico
que, segundo ele, poderia ter consequências dramáticas em tempo de
guerra. Foram também os seus escritos que influenciaram a renovação
da esquadra americana, que viria a culminar na ascensão ao topo da

I Em 1~9~. na sequência da guerra hispano-americana, a Espanha cedeu aos EUA as
suas possessões de Cuba, Filipinas, Guam e Porto Rico, pelo Tratado de Paris, a troco
de 20 milhões de dólares. O Hawai foi anexado pelos EUA, também em 1898. Quanto
ii Samoa, algumas ilhas foram integradas nos EUA em 1900 e outras em 1904.
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US Navy, anunciada pelo Presidente Woodrow Wilson, em 19151K
, e

iniciada com o "Naval Ad' de 1916. Este programa previa a construção
de 156 navios, entre 1919 e 1922/ 19231

'). Para a sua aprovação muito
contrihuíram as notícias da grande hatalha naval da Jutlândia (31 de
Maio e I de Junho de 1916), entre as esquadras britânica e alemã, que
confirmavam. na visão dos defensores do "Naval Act", a importância
de ter grandes navios fortemente armados. Entretanto, em Abril de
1917, os EUA entraram na I Grande Guerra e a "batalha decisiva"
nunca viria a acontecer. De facto, aquilo que seria requerido à US Navy
nesse conflito seria a protecção do tráfego marítimo contra os
Unterseeboots alemães, conhecidos como U-Boats, para assim assegurar
o transporte de tropas entre os EUA e a Europa, bem como o
abastecimento dos países europeus. Ou seja, em vez de uma postura
ofensiva, virada para as batalhas navais, a Marinha Americana teria
que ter uma postura essencialmente defensiva, de protecção, de
transporte e de abastecimento. As lições da guerra, bem como as
limitações de tonelagem impostas pela Conferência Naval de
Washington (1921-1922), viriam a travar a ascensão imediata da US
Navy a maior marinha do mundo, o que só viria a acontecer já durante
a II Guerra Mundial (Gráfico 2).

Evolução das Marinhas Mundiais
em milhares de toneladas
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Gráfico 2 - Evolução das marinhas mundiais entre 1<)14 e 1<)~2211

" Após uma série de incidentes com a Alemanha, que culminou no afundamento do
"Lusitânia" pelos alemães, o Presidente Wilson anunciou, em 1<)15, a determinação em
construir, incomparavelmente, a maior marinha do mundo.
['I George W. Baer. "Onc Hundred Ycars of Sea Power - The U.S. Navy, 1890·1990"',
Stanford (California), Stanford University Press, 1993, p. 60
'11 Elaborado a partir das listagens das marinhas mundiais do "Conways 's all the World
Jighting ships", Conway, Londres.
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Os escritos de Mahan também foram atentamente lidos e
difundidos um pouco por todo o mundo civilizado. Quando estava a
comandar o USS "Chicago", em meados da última década do séc. XIX,
fez uma viagem à Europa, tendo sido recebido pela Rainha Vitória e
pelo Kaiscr Guilherme II. No Império Alemão (bem como no
nipónico), foram entregues cópias de "The influence of Sea Power upon
His{OIY, 166()-1783" em todos os navios de guerra.

Fig. 2 - Cruzador Chicago

Em IH98, sob a liderança do Alm. Tirpitz, a Alemanha iniciou
uma corrida ao armamento naval, que visava desafiar o poder britânico
e que viria a levar a Kaiserliche Marine" ao segundo lugar no ranking
das maiores marinhas mundiais, atrás da Royal Navy, na alvorada da I
Grande Guerra (Gráfico I). A corrida naval entre a Grã-Bretanha e a
Alemanha acabou por provocar um efeito mimético noutras marinhas,
levando a que se tenham construído mais navios entre 1898 e 1914 do
que cm qualquer outro período da história" .

., A Kaiscrliclu: Marinc viria a dar lugar. em IYl~. ii Rcichsmarine, que foi a designação
da Marinha Alemã durante a Repúhlica de Weimar. Com a ascensão dos nazis ao
poder, passaria a ser adoptada, entre 1935 e 1945. a designação de Kriegsmarine.

António José Tclo, "História da Marinha Portuguesa. Homens. Doutrinas e
()Iganiz(/~'âo 182-1-197-1- Tomo 1", Lishoa, Academia de Marinha, 19YY. p. 208
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Influência do pensamento de Mahan em Portugal

Em Portugal, Pereira da Silva, Botelho de Souza, Nunes Ribeiro,
Bruto da Costa e Carlos da Maia, entre outros jovens oficiais, leram
avidamente o autor americanof e tentaram pôr em prática as suas
ideias, através de um conjunto de planos de regeneração da Armada,
colocando grande ênfase na construção de uma esquadra numerosa e
de grande poder ofensivo, destinada à destruição do inimigo. Esses
planos dos jovens mahanistas, como lhes chamou António José Te102

\

foram divulgados quer em artigos nos Anais do Clube Militar Naval",
quer em conferências no âmbito da Liga Naval Portuguesa", em que
tentavam inverter a situação de "zero naval" a que se tinha chegado. A
conjuntura era de tal forma grave que, em Janeiro de 1911, logo após a
implantação da República, o governo provisório nomeou uma "Grande
Comissão de Organização da Armada", com o objectivo de elaborar
um plano de ressurgimento da Marinha. Esta comissão era dirigida por
Pereira da Silva e integrava mais de quarenta oficiais, incluindo todos
os já citados mahanistas. Naturalmente, o plano resultante traduzia
muito daquilo que eram as teses do grande almirante americano: a
construção de uma esquadra numerosa e com forte capacidade de
ataque. Advogava a construção de 3 couraçados de 20 000 ton., 3
cruzadores ligeiros ou avisos, 12 contratorpedeiros, 6 submarinos e

" Particularmente representativo é o tom elogioso do obituário de Mahan escrito por
Botelho de Souza nos Anais do Clube Militar Naval, em 1915, no qual lhe chama "o
propagador da ideia naval, o verdadeiro apóstolo, o profeta da Marinha". (Alfredo
Botelho de Souza, "Mahan", Anais do Clube Militar Naval, Vol. XLVI (p. 255 a 2(4),
1915. p. 256).
,~ António José Telo, op. cit., p. 229.
-i Em 1907, Bruto da Costa, cuja grande preocupação era um eventual conflito com
Espanha, propóe, cm artigo publicado nos Anais do Clube Militar Naval, a construção
de uma esquadra constituída por 6 cruzadores couraçados de 6000 ton., 16 destrovers, 11
cruzadores ligeiros (ou scouts, como a eles se referia Bruto da Costa) e 4 navios
auxiliares (Bruto da Costa, "Estudo sobre a Marinha de Guerra Portuguesa", Anais do
Clube Militar Naval, Vol. XXXVIII, 1907, pp. 5-27).
'h Em 19011, Nunes Ribeiro - que considerava a Espanha como o inimigo provável,
"não só pela sua vizinhança como também pelas tendências de expansão que
apresenta, desde que ficou sem o seu melhor património colonial" (Álvaro Nunes
Ribeiro. "Inimigo Provável", Anais do Clube Militar Na \'(/1, Vol. XL, n." 11(pp, 5117-
597), Agosto de 1909, p. 590) - profere uma conferência na Liga Naval Portuguesa cm
ljuc também adere às teses mohanistas, Precavendo a possibilidade de um conflito com
o nosso vizinho ibérico, propôs uma esquadra composta por 3 couraçados de 15 000
ton .. .5 destroycrs de esquadra, 4 destroycrs de grupo e 24 contratorpedeiros, cm
complemento aos 5 cruzadores então existentes (Álvaro Nunes Ribeiro, "A Marinha
de Guerra e o Orçamento", Lisboa, Typographia do Annuario Comercial, 19011,p. 56).
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navios auxiliares (rebocadores, navios-escola, etc.)". Este plano foi
aprovado em Julho de 1912, mas acabou por não se concretizar, em
larga medida por extravasar as possibilidades financeiras do país.

Fig. :I - Pereira da Silva, no final dos anos 20,
caricaturado por Valença

Em 1916, em plena I Grande Guerra, o país é obrigado a fazer
um plano de emergência para tentar revitalizar a Armada. É nesse
enquadramento que Pereira da Silva elabora o Plano Naval de 1916,
que previa 4 cruzadores rápidos, 16 contratorpedeiros de 850 tono e 8
submarinos", Este plano constituído por unidades de menores
dimensões, aproximava-se das reais capacidades financeiras do país,
que mesmo assim não conseguiu retribuir à urgente necessidade de
reforço da sua Marinha.

Passou quase uma década até Pereira da Silva, já Ministro da
Marinha, elaborar um novo Plano Naval, em que apesar de manter
fidelidade às teses de Mahan, abandona o ideal de "grande esquadra"

'7 António José Telo, op. cit., p. 234.
ê,' Idem. ibidem, p. 248.
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em prol de uma Armada adaptada às disponibilidades financeiras do
país. Este plano, datado de 1923, previa 4 cruzadores ligeiros de 8000
ton., 6 cruzadores torpedeiros de 2000 ton., 14 contratorpedeiros de
1000 ton., 8 submersíveis, 1 porta-aviões e 1 navio lança-minas", mas
também não passa do papel.

Todavia, este Plano de Pereira da Silva viria a estar na base do
"programa Magalhães Correia", o único que, de alguma forma, se viria
a concretizar. Este plano foi dividido em 2 fases. A primeira foi
descrita num decreto governamental de 17 de Julho de 1930 e a
segunda nunca chegou a ser divulgada oficialmente. Essa primeira fase
previa a aquisição de I Cruzador ligeiro, 2 Avisos de I.'! classe, 4
Avisos de 2.'! classe, 6 Contratorpedeiros, 4 Submarinos, 2 Canhoneiras
e I Transporte de aviões". Embora destas 20 unidades navais, apenas
tenham chegado a Portugal 5 contra-torpedeiros, 6 avisos e 3
submarinos, este foi o culminar de todo um esforço conceptual de
regeneração da esquadra, sustentado num pensamento estratégico
claramente inspirado em Alfred Thayer Mahan.

o pensamento estratégico de Corbett

Julian Stafford Corbett nasceu em 1854 e estudou direito, tendo-
se dedicado desde muito novo à escrita, inicialmente de romances e,
mais tarde, de livros históricos. Frequentava os círculos da Royal Navy,
possuindo um conhecimento profundo da sua história e da sua
realidade. Isso fez com que fosse convidado para leccionar História
Marítima no já extinto Royal War College. Corbett era um admirador
confesso das teorias de Carl von Clausewitz e, sobretudo, da forma
como o alemão relacionou as teorias da guerra com as grandes opções
políticas dos Estados e enquadrou o potencial militar no quadro do
potencial estratégico dos Estados'l. Corbett procurou fazer o mesmo
com a estratégia marítima, abordando a forma como esta contribui
para o esforço total de guerra de um país. A primeira publicação em
que Corbett começa a desenvolver o seu pensamento é um folheto com
definições de termos relacionados com a estratégia, que viria a ficar

"I Pereira da Silva. "Política Naval (' Política Naval Nacional", Lisboa. Oficinas do
Instituto Profissional dos Pupilos do Exército. s. d.
'" Ministério da Marinha - Repartição do Gabinete. Decreto n." 18:633. s. 1.. s. cd .. 17
de Julho de IlJ30
,I Apesar dessa admiração. Corbett não comungava das ideias de Clausewitz relativas à
centralidade da batalha para a guerra.
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conhecido pela cor da sua capa: o "Green Pamphlet - Strategical Terms
([I/(I Dejinitions Used in Lectures on Naval History", Nele, Corbett
afirma que "a estratégia naval não existe como ramo separado do
conhecimento. É apenas uma secção de uma divisão da arte da guerra.
O método correcto consiste em analisar uma teoria da guerra geral e
apurar as relações exactas da estratégia naval com o todo":". No ano
seguinte, num livro sobre a Guerra dos 7 anos, Corbett retomou a sua
tese da indissociabilidade entre as estratégias marítima e terrestre:
"Nos últimos anos o mundo tem ficado tão impressionado com a
eficácia do poder do Estado no mar, que começamos a esquecer quão
impotente ele é, por si só, para decidir uma guerra contra grandes
Estados continentais":". Assim, cm vez de justificar a preponderância
do poder marítimo sobre as outras vertentes do potencial estratégico
(nomeadamente sobre o poder terrestre), como Mahan fizera, Corbett
realçou a interdependência entre as estratégias marítima e terrestre,

A sua obra principal foi "Some Principies of Maritime Strategy",
publicada pela primeira vez cm 1911 e na qual Corbett (à semelhança
de Mahan ) utiliza exaustivamente exemplos históricos para sustentar e
exemplificar as suas teorias. Nela, o autor oferecia uma visao
descomprometida do poder marítimo, sustentada em sólidas bases
teóricas. Recorde-se que Mahan, sendo um oficial de Marinha, tinha
uma ViS~IOnecessariamente corporativa - aquilo que cm língua inglesa
se designa como "military advocacy", rótulo também aplicável aos
trabalhos de Jornini.

Para Corbett, é menos importante conseguir o domínio absoluto
do mar do que utilizá-lo segundo os interesses da nação. Ele pega nos
conceitos clausewitzianos de guerra ilimitada e de guerra limitada e
aplica-os ao ambiente marítirno", De acordo com esses conceitos, a
natureza das guerras depende do objecto cm disputa, o qual estabelece
os limites do envolvimento da nação. Naturalmente, esta classificação
pressupõe um leque muito mais alargado de empenhamentos e com
maior variabilidade na intensidade correspondente, do que as teorias
mahanistas, totalmente viradas para a "batalha decisiva",

Isso leva Corbett a definir, para a estratégia marítima, um
objectivo mais modesto do que o domínio absoluto do mar

,. Julian Staff'ord Corbctt "Grccn l'amphlct - Slmlegica! Tcrnis anil Dcjinitions Uscd in
I.eC!I/I"1's on Nuval Histotv", s. I., s. cd., 1906

Julian Stulford Corbctt. "Englaru! in thc S('\'('/I vcars war - Vu!, r. London, l.ongmans.
Grccn 8: Co. ]Y()7. p,:')
" Julian Stafford Corbcu, "Some Principies 01' Muritime Stratcgy", Annapolis
( vlaryland ). Naval lnstitutc Press, 19~~. p. 41 e seguintes,
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preconizado por Mahan. Para o britânico, o objectivo principal é a
protecção do tráfego efectuado por mar, que Mahan considerava um
objectivo indirecto, resultante da eliminação da esquadra inimiga. Já o
estrategista britânico considerava a protecção do comércio como um
objectivo directo e imediato, para a consecução do qual não seria
necessária a eliminação da esquadra inimiga".

Fig. 4 - Julian Stafford Corbctt

Dessa forma, Corbett rejeita também a máxima mahanista da
concentração de forças, pois a esquadra deve ser empregue da forma
mais eficiente para a protecção do tráfego marítimo, considerando
admissível a sua divisão. Estas duas visões discordantes manifestavam-
se, também, na forma como um e outro entendiam o conceito de
"command of lhe sea" ou "comando do mar", na terminologia
portuguesa". Para Mahan, ele conseguia-se através da vitória na

Todavia. as maneiras propostas por Corbett para proteger o tráfego marítimo
baseavam-se. em grande medida, cm várias formas de bloqueios, desvalorizando a
utilidade dos comboios, que se viriam a revelar essenciais na prossecução dos
objectivos aliados na I Grande Guerra.
1(, O Padre Fernando Oliveira chamou-lhe "senhorio do mar".
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"batalha decisiva", enquanto para Corbett o "comando do mar" não
era um objectivo absoluto, i.e., não era um objectivo em si próprio. Era
um objectivo relativo, já que o essencial era o controlo das linhas de
comunicação marítimas: "comando do mar apenas significa o controlo
das linhas de comunicação marítimas, quer para fins comerciais, quer
para fins militares. O objectivo da guerra naval é o controlo das
cornunicaçócs e não a conquista de território, como na guerra
terrestre":".

Daqui decorria também uma diferença na postura advogada por
cada um destes estrategistas. Mahan defendia estratégias
eminentemente ofensivas: "o elemento ofensivo na guerra é a
superstrutura, o fim e objectivo para o qual o defensivo concorre'?" e
"a defesa é assegurada apenas pelo ataque e o único objectivo decisivo
do ataque é a esquadra inimiga":". Já Corbett considerava "a defensiva
uma forma de guerra mais eficaz que a ofensiva?". Para ele, as
marinhas de guerra são demasiado valiosas e caras para se perderem
cm ofensivas precipitadas. Nos apontamentos pessoais que usava para
dar aulas, Corbett manifesta-se mesmo preocupado com a "tendência
para exaltar a ofensiva ( ... ) e com o descrédito da defensiva"?',
considerando isso como uma fonte de perigos. Naturalmente, estas
diferentes posturas traduziam-se em visões diferentes para a estrutura
de forças e para a constituição das esquadras. Na altura, as esquadras
dividiam-se cm":

• Couraçados e outros navios de linha (battleships), destinados ao
combate naval;

• Cruzadores (cruisers), com uma função de patrulhamento e
escolta, e;

• Flotilha (fiotiUa), agregando os navios destinados a actividades
costeiras.

;" Julian Stafford Corbctt, "Some Principies of Ma ritim e Strategy", ibidem, p. 94.
;, Altrcd Thaycr Mahan, "Retrospect and Prospecto Studies in Intemational Relations, Naval
and Poliücat", Cambridge (EUA), Univcrsity Press, John Wilson & San, 1902, p. 152
;')Idem. lbidem, p. 163
li! Julian Stafford Corbett, "Grcen Pamphlet - Strategical Terms and Dejinitions Used in
Lecturcs 0/1 Naval History", ibidem,
"I Citado no livro "Some Principles of Maritime Strategy" de Julian Stafford Corbctt,
i\nnapolis (Maryland), Naval Institute Press, 19RR.p. xxviii.
I' Corbctt estava ciente de que esta divisão era pouco rigorosa e de que os avanços
técnicos na construção naval estavam a esbater as distinções entre os tipos de navios e
a dificultar a escolha do papel principal de cada unidade naval.
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Mahan privilegiava, como vimos atrás, os couraçados, enquanto
Corbett tinha uma visão mais lata, considerando que a esquadra
deveria ir bem além dos navios de linha. Ele entendia que as marinhas
necessitavam de desempenhar uma abrangência de tarefas que exigiam
outro tipo de unidades navais, nomeadamente destinadas a tarefas de
patrulha, de vigilância, de regulação e de presença, ou seja cruzadores
e navios da flotilha ". Numa época em que os cruzadores começam a
estar fortemente armados, ao ponto de se discutir se devem integrar a
esquadra de combate ou a esquadra de cruzadores, Corbctt avisa que
"cada cruzador atribuído à esquadra de combate é menos um para
cumprir a sua verdadeira função ( ... ) luma vez que I os cruzadores
devem ter como empenhamento primário a ocupação das linhas de
comunicação rnarítimas'':". Os cruzadores eram, assim, o instrumento
concreto do exercício do "comando do mar", no sentido que Corbett
lhe atribuía.

Como vimos atrás, para Mahan, o domínio do mar pela guerra
era o objectivo final que levava ao domínio do mundo, numa
concepção que Gcoffrey Till designou por power aI sea" (poder no
mar). Já Corbctt, apesar de acentuar a importância do mar,
considerava que o destino dos homens se decide em terra, pois "é
quase impossível uma guerra ser decidida apenas pela acção naval":".
Ele via a guerra naval como um instrumento para a consecução dos
objectivos gerais da guerra, inevitavelmente decididos em terra:
"Como os homens vivem em terra e não no mar, as grandes disputas
entre nações sempre se resolveram ou por aquilo que o exército
conseguir fazer contra o território inimigo e () modo de vida da sua
população, ou então pelo temor do que a marinha permita ao exército
fazer":". Gcoffrey Till designou esta concepção como power {mm lhe
sea" (poder a partir do mar).

As visócs diferentes de Mahan e de Corbctt reflectiam-se
também nas suas posições relativamente à '~f7eel in being"~'). Esta
expressão foi usada pela primeira vez em 1690 por Lord Torrington,
Comandante das forças navais britânicas no Canal da Mancha. Perante

i; Escola de Guerra Naval, op. cit. o p. 4-27
"Julian Stallord Corbett. "Some Priuciplcs oiMaruimc Strategv", ibidcm, p. 116
i' Gcotfrcv Till. op. cito
i. Julian Statlord Corbctt. "SOIl/C Principtcs ojMcuitinu: .'itrateg,,"o ibidcm, p. 15
- ldcni. ibidcm, p. 16

t-, Gcoffrcv Till. (1). cit .

I" Nào traduzirei esta expressão por não haver correspondente em língua portuguesa.
Uma tradução poxsivcl seria "esquadra cm potência", mas essa cxprcssào não tem a
força da original cm língua inglesa.
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uma esquadra francesa mais poderosa, ele propôs evitar os combates
navais, mantendo a sua esquadra nos portos até ela ser reforçada ou
até dispor de condições mais favoráveis que o inimigo para actuar.
Essa posição obrigou os franceses a manterem-se na área, evitando a
sua actuação noutro local. A "[leet in being" é, assim, uma força naval
que evita o confronto, mas, devido à sua presença e localização,
consegue influenciar os acontecimentos sem sair do porto. Representa
o poder naval implícito ou potencial, podendo materializar uma
estratégia de "negação do mar", mas não uma de "controlo do mar".
Mahan considerava que "o conceito da "fleet in being" exalta a
defensiva e é errado":", enquanto Corbett achava o conceito
extremamente válido. Importa frisar que a "fleet in being", entendida à
letra, perderia parte do seu valor estratégico com o advento da aviação
militar, capaz de aniquilar uma esquadra acantonada no porto, como
claramente foi mostrado em Taranto, cm 1940, e em Pearl Harbour,
cm 1941.

Influência do pensamento de Corbett

Na altura da sua edição, "Some Principies of Maritime Strategy"
teve uma recepção globalmente favorável, embora longe da
unanimidade. Um dos aspectos elogiados nessa obra foi o facto de
analisar a história marítima sem dogmas, para dela extrair conclusões
para a estratégia marítima, evitando o erro apontado a Mahan de
partir duma tese para depois procurar os factos históricos capazes de
suportar essa tese. No entanto, também houve críticas, algumas das
quais contundentes. Apontou-se, nomeadamente:

• O facto de Corbett tomar como ponto de partida teorias sobre a
guerra terrestre - inadequadas, na opinião dos críticos, ao
entendimento do poder marítimo - apesar de Mahan também se
ter inspirado nas teorias sobre guerras terrestres de Jomini;

• A falta de experiência de mar de Corbett - que alguns
comentadores entendiam ser essencial à compreensão das
matérias versadas - apesar de se saber que Mahan também não

'II Alfrcd Thayer Mahan, "The Major Üperations of lhe Navies in lhe War ojAmencan
lndcpcndcncc": Cambridge (EUA), University Press, S. Low, Marston & Cornpany,
\913

491



NUNO SARDINHA MONTEIRO

tinha sido, propriamente, um amante da navegação, tendo
evitado, quando possível, as comissões de embarque.".

Logo no ano seguinte à publicação de "Some Principies of
Maritime Strategy", Botelho de Souza escreveu um conjunto de 4
artigos, sob o título geral "Estratégia do tempo de guerra" em que
analisa e confronta o pensamento de vários autores seus
contemporâneos, entre os quais Corbett e Mahan. Esses artigos foram
publicados nos Anais do Clube Militar Naval, em 1914, e, apesar do
título, abordam sobretudo as vertentes operacional e táctica da guerra
no mar. Botelho de Souza, que era um mahanista convicto", avalia
também de forma bastante favorável o pensamento de Corbett,
realçando sobretudo os pontos de convergência entre os dois
estrategistas e defendendo que, nos aspectos analisados
(essencialmente operacionais e tácticos) "a contradição entre a opinião
de Corbett e as teorias de Mahan é apenas aparente?".
De qualquer maneira, importa reter duas conclusões relativas à
influência exercida pelas teorias de Corbett.

Em primeiro lugar, elas geraram bastante controvérsia, dividindo
de forma marcada as opiniões dos leitores e dos analistas - ao
contrário do que sucedera com as teorias de Mahan, que tinham
provocado o aplauso quase consensual após a publicação de "The
influence of Sea Power upon History, 1660-1783", em 1890.

Em segundo lugar, Corbett não teve, até à sua morte em 1922 - e
mesmo depois dela - uma influência minimamente comparável com a
do almirante americano, embora as suas teses fossem ganhando cada
vez mais relevância com o passar dos tempos.

Apesar disso, Corbett teve vários seguidores, sobretudo no
Reino Unido, avultando entre eles o Major-general Charles Callwell
(1859-1928), que defendia que o poder marítimo e o poder terrestre
deveriam apoiar-se mutuamente", e Liddell Hart (1895-1970), que
advogava a integração do contributo da Marinha, com os dos outros

jI Nuno Vieira Matias, "Mahan e o poder do Estado no mar" (Capítulo integrado no
livro "Os Grandes Mestres da estratégia - Estudos sobre o poder da Guerra e da Paz"
de Ana Paula Gareês e Guilherme d'Oliveira Martins, Lisboa. Almedina, 2009, p. 453)
,2 Alfredo Botelho de Souza, "Mahan",Anais do Clube Militar Naval, VaI. XLVI. 1915,
p.p. 255 a 264
'1 Alfredo Botelho de Souza, "Estratégia do tempo de guerra - Operações", Anais do
Clube Militar Naval, VaI. XLV (pp. 511-525),1914, p. 521
,.j Geoffrey Till, op. cit., p. 54
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ramos das Forças Armadas, visando a consecução dos objectivos
estratégicos nacionais'".

O norte-americano Thomas Barnett pode considerar-se um dos
seguidores actuais de Corbett. Foi este especialista em relações
internacionais e estratégia marítima que idealizou e concebeu o
"Pentagon 's New Map" (Figura 5), que divide o mundo em duas partes:
o "[unctioning core", que se pode traduzir pelo "núcleo
empreendedor", e o "non-integrating gap " , que pode traduzir-se por
"espaço da exclusão". O "núcleo empreendedor" consiste nos países
desenvolvidos ou em vias de desenvolvimento que estão integrados na
economia globalizada e que seguem as regras do jogo económico
mundial. O resto do mundo é o "espaço da exclusão", funcionando à
margem da economia globalizada e praticamente alheio às regras do
jogo económico global. Nele, podem-se localizar praticamente todas as
guerras, guerras civis, genocídios, limpezas étnicas, massacres, actos de
terrorismo, produção de narcóticos e, naturalmente, missões de
manutenção de paz da ONU. Também é daí que provém a maior parte
dos terroristas.

Barnett advoga que os países do "núcleo empreendedor" devem
ajudar a fortalecer as instituições dos países que estão na fronteira do
"espaço da exclusão", estabelecendo parcerias e assumindo uma
presença construtiva. Essa será a melhor maneira de trazer esses países
para a economia globalizada, fazendo encolher o "espaço da exclusão".
Perante esse cenário, Barnett defende uma US Navy cada vez mais
vocacionada para o que ele designa como a função de Administrador
do Sistema (onde inclui a luta contra extremismos e a segurança
marítima), em detrimento da função que ele designa como de Leviatã"
(onde inclui a guerra contra uma potência global e a guerra contra
"rogue states" regionais). Dito de outra forma, uma US Navy preparada
para "small-wars" e não para uma "big-war", Ele traduz essa ideia
numa frase que proferiu no Congresso dos EUA em 26 de Março de
2009: "as nossas forças necessitam de menos navios de grandes

" Idem, ibidem, p. 55
'" O "Lcviatà" - monstro aquático referido na Bíblia, que fez parte do imaginário
fantástico dos navegantes europeus nas Idades Média e Moderna - é o título do livro
mais famoso do filósofo britânico Thomas Hobbes. Foi puhlicado em 1651 e nele o
autor defende que a natureza egoísta dos homens os leva a uma tendência para se
guerrearem entre si. Segundo Hobbes, a manutenção da paz implica um contrato social
que leve os homens a abdicarem da guerra e pressupõe a existência de um soberano -
o Lcviatâ - que puna os que não obedecerem a esse contrato social.
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dimensões com menores guarnições e de muito mais navios pequenos
com muito maiores guarnições'?".

A importância que Barnett dá à globalização e a consequente
defesa do papel da marinha na preservação do sistema económico
mundial, bem como a forma de o conseguir, mostram uma forte
influência de Corbett.

....".._...i.>:..-....,
'.<~

.--~-..•..~"'" , ~.,~.~'~-.,.~....... ,-.. ~... ...-, .....•..

Fig. 5 - Pcntagon 'v Ncw Mup de Thomas Barnett

Breve análise crítica das teses de Mahan e de Corbett

Antes de analisar os mais recentes documentos estratégicos dos
EUA e de Portugal, com o fito de tentar perceber quanto de Mahan e
de Corbett neles persiste, gostaria de fazer dois comentários às teses
desses dois grandes estrategistas: a primeira relativa à sua circunscrição
à esfera militar e a segunda relativa à pouca atenção prestada à
importância dos avanços tecnológicos.

,- Thomas Barnett, "Statcmcnt to Seapower and Expeditionary Forces Subcommince.
Housc Anncd Services Comrniucc", Unitcd States Congress, 26 March 2009
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As ideias de Mahan e de Corbett baseavam-se no pressuposto de
o potencial estratégico dos Estados ser constituído, quase
exclusivamente, pelas suas forças militares. Contudo, tem sido aceite
que o poder de um Estado deve ser medido essencialmente em quatro
áreas distintas: política, económica, militar e psico-social, sem prejuízo
de alguns autores defenderem outras áreas ou, mesmo, um arranjo
diferente". O máximo poder estará à disposição dos Estados que
consigam maximizar as suas forças nas distintas áreas de actuação.

O poder militar foi, até recentemente, a essência do poder de um
Estado. Mao Tsc-Tung resumiu muito bem esta ideia na sua célebre
máxima de que o poder está no cano de uma arma. Foi neste contexto,
de predominância da componente militar sobre todas as outras áreas
de arrumação estratégica do Estado, que Mahan e Corbett elaboraram
as suas teorias.

A partir de meados do século passado, a equação do poder
alterou-se significativamente. A melhoria significativa das redes viária
e ferroviária e o aparecimento dos avióes, tudo aliado à produção em
massa e à globalização, começaram a impor a economia como a área
determinante do potencial estratégico dos Estados.

As ideias de Mahan estão, portanto, desadequadas como teoria
geostratégica visando a hegemonia mundial, pois não valorizam
suficientemente as componentes política, económica e psico-social. As
teorias de Corbett, apesar de não almejarem o domínio do mundo,
também enfermam da mesma limitação, uma vez que vão pouco além
dos aspectos militares.

Outro comentário que gostaria de fazer diz respeito ao pouco relevo
dado ao papel do conhecimento como multiplicador do potencial
estratégico dos Estados, englobando sob a designação de conhecimento,
tudo aquilo que tem a ver com informação, informações, formação,
capacidade científica, intelectual, tecnológica, etc.

Mahan descreveu seis factores do poder do Estado no mar:
posição geográfica, configuração física do território, extensão do
território (incluindo os recursos naturais e o clima), população,
carácter do povo e carácter do governo (incluindo as instituiçóes
nacionais}". Historiadores mais recentes reformularam e actualizaram

-; Como. por exemplo. a célebre aproximação DIME: Diplomacv, Intelligence, Military &
Economic, segundo a qual o poder de um Estado resulta da sua capacidade nessas
quatro áreas,
," Alfrcd Thayer Mahan, "The influence of Sea Power UpOIl History, 1660-1783"". ibidem,
Chapter I.
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esta lista, destacando-se o elenco proposto por Eric Grove, que inclui
as seguintes condições que afectam o poder do Estado no mar'":

• Condições de 1.ª ordem
o Poder económico
o Valia tecnológica
o Cultura sócio-política

• Condições de 2.ª ordem
o Posição geográfica
o Dependência do mar
o Políticas governamentais

Aceitando estas condições como bastante representativas e
abrangentes, ressalta o facto de Mahan não ter valorizado nenhuma
das que Eric Grove integrou na 1.ª ordem de grandeza. Entre essas,
destaca-se o esquecimento do conhecimento e dos avanços
tecnológicos, sendo que alguns deles se viriam a revelar decisivos
pouco tempo depois, como por exemplo o submarino, que na época
estava numa fase muito inicial de desenvolvimento. Todavia, nem
Mahan nem Corbett conseguiram antecipar a importância que ele viria
a ter logo na I Grande Guerra, nem a revolução que ele implicaria
para as operações navais".

Em 1911, na sua obra principal, Corbett considerava o
submarino uma arma de valor não cornprovado'". Esta
desconsideração do submarino levou-o a levantar "sérias objecções
estratégicas ao sistema de comboios't'" - defendido por Mahan'" - que
viriam a ter um impacto negativo na preparação do Reino Unido para

1>" Eric Grove, "lhe [uture of Sea Power", Annapolis (Maryland), Naval Institute Press,
1990, p. 231.

(,1 A valorização da importância do submarino no âmbito da estratégia marítima viria a
dever-se ao almirante Raoul Castex (1878-19h8). Na sua obra "Les Théorics
Stratégiques", publicada em 5 volumes, entre 1929 e I935, o almirante francês analisa
com perspicácia o impacto estratégico das novas armas, como o submarino c o avião
militar.
(,2 Julian Stafford Corbctt, "Some Principies of Maritimc Strategy", ibidem, p. 231
I,' Idem, ibidem, p. 266
(,.J Segundo Eric Grove, o facto de Mahan defender as vantagens do recurso à
navegação em comboio terá levado Corbett (crítico do americano) a adoptar, algo
prcconceituosamente, uma posição diferente da do almirante americano (Eric Grove,
"Introduction" (Introdução à obra "Some Principies of Maritime Strategy" de Julian
Stafford Corbett), Annapolis (Maryland), Naval Institute Press, 1988, p. xxxiv)
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a I Grande Guerra, com consequências trágicas, sobretudo na primeira
fase do conflito.

No entanto, Mahan não revelou melhor capacidade prospectiva.
Mesmo quando o obsoleto U-Boat alemão U-9 afundou três velhos
cruzadores britânicos em 22 de Setembro de 1914, matando cerca de
1460 marinheiros, Mahan desvalorizou o acontecimento como se fosse
uma excepção. "Não me impressionou muito do ponto de vista militar"
- escreveu Mahan - "sempre defendi que a protecção contra torpedos
é uma questão de patrulhamento e de vigilância - mas podem ocorrer
lapsos. O tempo mostrará se eu estou enganado't'". Estava e muito!

Em abono de Mahan e de Corbett, importa acrescentar que não
era fácil conseguir prever, em toda a sua extensão, o impacto dos
submarinos nas operações navais. Até porque o submarino veio
quebrar algumas regras universalmente aceites da guerra no mar
daquela época, que ditavam que não se interferisse com a navegação
mercante de bandeira neutra e que impediam o afundamento da
navegação comercial inimiga, permitindo apenas o seu apresamento. O
ataque irrestrito a toda a navegação mercante, perpetrado pelos U-
Boats, modificou completamente o quadro de regras sobre o qual
Mahan e Corbett haviam reflectido.
Feitas estas reflexões, abordarei de seguida a evolução da doutrina
estratégica americana nos últimos 35 anos.

Evolução das modernas estratégias navais americanas

A primeira importante conceptualização do poder naval
americano, na era moderna, deve-se ao V/Alm. Stansfied Turner que,
em 1974, identificou as quatro missões do poder naval americano:

• Controlo do mar;
• Projecção de força;
• Presença naval e;
• Dissuasão estratégica.

Esta conceptualização ocorreu durante a parte final do mandato
do Alm. Zumwalt como Chief of Naval Operations, sendo-lhe
habitualmente associada. As duas primeiras missões agrupavam-se

", Robert Seager II & Doris Maguire, "Letters & papers of Alfred Thayer Mahan" (3
volumes), Annapolis (Maryland), Naval Institute Press, 1975, vol. 3, p. 549
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como "missões de combate" e as duas últimas sob a designação de
"missões de dissuasão". Este documento estratégico citava Mahan e
teve uma influência extraordinária, tanto nos EUA como no resto do
mundo. Só em 1986, em plena guerra fria e no início do segundo
mandato de Ronald Reagan, é que a Marinha Americana voltou a ter
um novo documento estruturante da sua estratégia naval. Foi "The
Maritime Strategy ", assinada e promulgada pelo então Secretário da
Marinha John Lehman e que dedicava grande atenção a operações
ofensivas em larga escala contra a União Soviética. Esta estratégia
servia de justificação para uma "600 ship Navy" ou "Marinha de 600
navios", conceito que vinha a ser desenvolvido há algum tempo no seio
da US Navy, mas que encontrava agora a indispensável sustentação
teórico-estratégica. A "Marinha de 600 navios" previa 15 grupos de
porta-aviões (cada um constituído por um porta-aviões e cerca de 6
navios de escolta), 100 submarinos de ataque e a recuperação dos 4
couraçados de 58 000 tono da classe "Iowa", equipando-os com mísseis
Tomahawk e Harpoon.

A estratégia marítima de 1986 e o consequente plano de
construção da "Marinha de 600 navios" representaram um retorno às
teses mahanistas da "grande esquadra", sendo que a modernização dos
couraçados "Iowa", "Wisconsin", "Missouri" e "New Jersey" são disso o
melhor exemplo, dado serem os navios com maior poder de fogo
alguma vez construídos.

Fig. 6 - Couraçado Iowa
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Em artigo recente, John Lehman descreve que a análise feita no
Kremlin à estratégia americana, levou a liderança soviética a concluir
que teria que triplicar o orçamento da sua Marinha para conseguir
resistir a um ataque americano. Segundo ele, tal terá contribuído
grandemente para o colapso da União Soviética".
No que respeita a aspectos mais conceptuais, este documento
apresentava três missões primárias:

• Projecção de força;
• Controlo do mar e;
• Transporte marítimo (sealift).

Com a queda do muro de Berlim e o fim da guerra fria, essa
estratégia passou a estar completamente desfasada da realidade e, em
1992, o então Chief of Naval Operations, Alm. Frank Kelso II, publicou
uma nova estratégia naval, intitulada " ... From the sea - Preparing the
Naval service for the 21st century", que mudava o foco da guerra naval
dos combates em alto mar para operações conjuntas conduzidas a
partir do mar. O objectivo primordial deixava de ser o "comando do
mar" e passava a ser a projecção de força sobre terra, particularmente
sobre o litoral - a Marinha Americana encerrava assim um século de
intensa influência do princípio mahanista de que as marinhas existem
para combater outras marinhas. Em termos de capacidades marítimas,
este documento referia as seguintes seis:

• Presença;
• Dissuasão estratégica;
• Controlo do mar;
• Resposta a crises;
• Projecção de força e;
• Transporte marítimo.

Essas capacidades agregar-se-iam em três pilares do poder do
Estado no mar, no século XXI: sea strike (aplicação de força), sea
shield (protecção) e sea basing (sustentação). Esta sistematização teve
grande aceitação, já que resume os factores em que assenta o poder no
mar: o sea strike representa a componente ofensiva, incluindo a
projecção de poder contra terra, o sea shield representa a componente

hh John Lchman, "A Bravura Performance", Proceedings, November 2007 (p. 22-24), p.
22.
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defensiva, assumindo uma concepção de defesa por camadas, que
começa na defesa anti-míssil balístico, e o sea basing representa a
componente de apoio, assegurando bases móveis no mar, não sujeitas
às contingências de autorizações diplomáticas.

Em 1994, a Marinha Americana, sob o comando do Alm. Jeremy
Boorda, publicou uma nova estratégia naval, intitulada "Forward ...
from the sea", que actualizava e expandia o documento anterior.
Considerava que o papel principal das forças navais em situações
aquém-guerra era o empenhamento em áreas longínquas, com o
objectivo de prevenir conflitos e controlar crises. Apontava cinco
funções fundamentais:

• Projecção de força do mar para terra;
• Controlo do mar e supremacia marítima;
• Dissuasão estratégica;
• Transporte marítimo estratégico e;
• Presença avançada.

Os dois documentos estratégicos da sene "From the sea"
mostram um afastamento progressivo das teses mahanistas e uma
grande aproximação às teorias de Corbett, que se viria a acentuar na
estratégia marítima de 2007. Contudo, antes de a abordar, importa
referir o conceito da "1000 ship Navy", ou "Marinha de 1000 navios" na
terminologia portuguesa, lançado pelo Alm. Mike Mullen. Numa
intervenção no Naval War College, em Agosto de 2005, o Alm. Mullen
introduziu este conceito: "Almejo uma «1000 ship Navy» - uma
«fleet-in-being», se quiserem - composta por todas as nações
amantes da liberdade, guardando os mares e fazendo-o em
conjunto"?". A expressão "1000 ship Navy" não era para ser entendida
em sentido literal, pois não correspondia a uma esquadra real. Ela
procurava designar uma rede global de navios das mais diversas
proveniências, todos irmanados no objectivo comum de contribuir para
a segurança marítima global. Pode-se dizer que esta é uma notável
actualização do conceito da "fleet in being" - como o próprio, aliás,
proclamou - à luz da geopolítica do século XXI, caracterizada por uma
forte globalização, a qual, por sua vez, assenta em grande medida no
livre tráfego marítimo. Por esta altura, a Marinha Americana tinha
percebido que nunca iria conseguir o número de navios necessários ao

1>7 Mike Mullen, Palestra proferida a auditores Naval War College (Newport, R.L), 31
de Agosto de 2005 (http://www.navy.millnavydatalleadership/quotes.asp?q= 11&e=2)
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policiamento global dos oceanos e essa constatação ajudou a empurrar
a respectiva liderança para uma maior cooperação naval multinacional,
que acabou por dar origem ao conceito da "1000 ship Navy". No
entanto, o conceito não foi muito bem percebido, essencialmente por 2
motivos.

Por um lado, tinha um número associado, que, ainda por cima,
era um número elevado. Como este conceito surgiu depois da "600 ship
Navy", do tempo de Ronald Reagan, que visava, de facto, possuir 600
navios, nem toda a gente percebeu que o conceito da "1000 ship Navy"
era radicalmente diferente, pretendendo abarcar navios de várias
origens. Muitos não perceberam que se tratava, como Geoffrey Till
explicou, de uma "fraternidade do mar"?".

Por outro lado, o facto de a expressão incluir a palavra "Navy"
era bastante redutor, já que se pretendia integrar meios das guardas
costeiras, de forças policiais-marítimas e de outras agências com
competências para actuar no mar.

Dessa forma, o conceito da "1000 ship Navy" foi reciclado na
nova estratégia marítima americana: "A Coopera tive Strategy for 21st
Century Seapower", onde é substituído pelo vocábulo "cooperação"
Ç'enhanced cooperation", "security cooperation", "expanded cooperation"
ou "interagency cooperation"), que permite ultrapassar os dois problemas
acima referidos. Aliás o próprio documento é habitualmente conhecido
apenas como "Cooperative Strategy".

Esta nova estratégia tem a particularidade de provir dos 3
departamentos marítimos americanos: a Marinha, a Guarda Costeira e
os Fuzileiros, facto que aconteceu pela primeira vez. Uma das ideias
dominantes deste documento é a de que prevenir as guerras é tão
importante como ganhá-las. Outro aspecto importante é o elenco de
capacidades que o documento identifica. Elas "constituem o núcleo do
poder marítimo norte-americano e reflectem uma ênfase nas
actividades destinadas a prevenir guerras e a estabelecer parcerias"?",
consistindo no seguinte elenco:

• Presença naval;
• Dissuasão estratégica;
• Controlo do mar;

t, Gcoffrey Till, "Britain. Portugal and Maritime Globalisation: Past, Present and
FlI/lI re" , Cadernos Navais, N.º 24, Janeiro-Março 2008 - "Uma Visão Estratégica do
Mar na Geopolítica do Atlântico" (p. 13 a 20), p. 16
Iii US Matine Corps, US Navy & US Coast Guard, "A cooperative strategy for 21" century
seapowcr", s. l., s. ed., Oetober 2007, p. 12
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• Projecção de força;
• Segurança marítima e;
• Assistência humanitária e resposta a catástrofes.

o aspecto mais saliente é o facto de a segurança marítima e a
assistência humanitária aparecerem pela primeira vez no elenco de
funções do poder naval americano.

Isto mostra a crescente importância da manutençào de um clima
de segurança no mar, de forma a mitigar as ameaças aquém da guerra,
como a pirataria, o terrorismo, a proliferação de armamento, o tráfico
de drogas e outras actividades ilícitas. A estratégia americana refere
explicitamente a necessidade de os 3 departamentos marítimos
americanos se juntarem "às marinhas e às guardas costeiras de todo o
mundo para policiar os «global commons. e suprimir as ameaças

~~7( lcomuns .
Além disso, também a assistência humanitária adquire o estatuto

de capacidade essencial no quadro do poder marítimo dos EUA,
reflectindo a importância dada ao alívio do sofrimento humano, tanto
de forma proactiva e deliberada. como no âmbito da resposta a crises
ou catástrofes.
É interessante notar que, relativamente à conceptualização do Alm.
Zumwalt, feita em 1974, estas 2 capacidades são as únicas novas. A
análise da Tabela I permite também concluir que o controlo do mar e
a projecção de força foram as únicas duas funçóes que estiveram
sempre presentes em todos os documentos estratégicos americanos
recentes.

-II Idem, ibidem, p. 14
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Tabela I .. lvolucáo das funcócs do poder naval americano nos últimos 35 anos

Doutrina estratégica da Marinha Portuguesa

As funçócs da Marinha Portuguesa foram identificadas em 2005, num
documento intitulado "Funções e missões do poder naval nacional"
que integra a documentação estruturante da estratégia naval. Foram
clcncadas as seguintes funções:

• Defesa militar e apoio à política externa;
• Segurança e autoridade do Estado e;
• Desenvolvimento económico, científico e cultural.

A função de defesa militar e apoio à política externa concretiza-
se através das seguintes tarefas:

• Defesa militar própria e autónoma;
• Defesa colectiva e expedicionária e;
• Protecção dos interesses nacionais e diplomacia naval.
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A função de segurança e autoridade do Estado engloba as
seguintes tarefas:

• Segurança marítima e salvaguarda da vida humana no mar;
• Vigilância, fiscalização e policiamento e;
• Estados de excepção e protecção civil.

A função de desenvolvimento económico, científico e cultural
abarca o seguinte espectro de tarefas:

• Fomento económico;
• Investigação científica e;
• Cultura.

Ao assegurar, simultaneamente, a actuação militar, inerente à
função de defesa e apoio à política externa, e a actuação não militar,
ligada às funções de segurança e autoridade do Estado no mar e de
apoio ao desenvolvimento económico, científico e cultural, a Marinha
Portuguesa, cujo comandante é, simultaneamente, a Autoridade
Marítima Nacional, dá tradução prática ao paradigma operacional do
duplo uso. Trata-se de um modelo de actuação que se tem vindo a
consolidar há mais de 200 anos, em que a Marinha Portuguesa
assegura as funções típicas de uma Armada e as de uma Guarda
Costeira, o quc permite racionalizar o emprego dos recursos nacionais.

Dessa forma, a tendência global de emprego das marinhas de
guerra em funções securitárias não traz nada de novo para a Marinha
Portuguesa, que as exerce há mais de 2 séculos, ao abrigo de um
paradigma operacional que permite desenvolver sinergias, resultantes
da partilha de conhecimentos e de recursos, numa lógica funcional de
integração e de complementaridade de capacidades.
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Fig. 7 - Marinha de duplo uso

Validade actual das ideias de Mahan e de Corbett

A observação das tendências de aplicação do poder naval no
início deste século mostra um incremento muito marcado de operações
de segurança marítima - conhecidas por Maritime Security Operations -
mas, também, de operações de resposta a crises e humanitárias. Hoje
em dia, grande parte do empenhamento das marinhas de guerra
decorre no âmbito da segurança marítima, na protecção do tráfego
marítimo e no combate a ameaças como a pirataria, o terrorismo, a
proliferação de armamento, o narcotráfico, o tráfico de pessoas e a
imigração ilegal.

À luz desta realidade incontornável, a teorias mahanistas têm,
hoje cm dia, pouca validade. De facto, conceitos como a assumpção de
uma postura ofensiva, a "batalha decisiva", a primazia dos navios de
linha, a concentração de forças e a indivisibilidade da esquadra estão
totalmente ultrapassados, para a maior parte dos países. As modernas
estratégias marítimas assentam na cooperação multinacional,
preservando sempre uma capacidade própria em termos de dissuasão c
combate, enquanto Mahan privilegiava apenas a competição
relativamente à cooperação. Existe, todavia, uma área do mundo em
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que Mahan continua a ser considerado um profeta: a rcgiao Ásia
/Pacifico, onde várias marinhas estão envolvidas em programas de
reequipamento e de rearmamento que parecem encaixar nas teorias do
almirante americano. Os antagonismos entre a China e a Formosa, as
disputas pelas Ilhas Spratly" e as animosidades históricas, étnicas e
religiosas entre alguns países do Sudeste Asiático têm o efeito de
tornar apelativas as teses de Mahan nessa região do globo. Robert
Kaplan escreveu recentemente que "enquanto a US Navy homenageia
Mahan dando o seu nome a novas construções, os chineses lêem-no
avidamente; agora os chineses são os mahanistas?",

No entanto, para a maior parte do mundo ocidental Mahan é
passado, sem prejuízo de se render homenagem ao seu legado
histórico, que constitui a ideia-chave em torno da qual toda a nova
doutrina estratégica naval americana se desenvolve: a convicção de que
o poder marítimo é um facilitador do poder económico e tem a
capacidade de influenciar as pessoas e os eventos, através daquilo que
se fizer no mar e a partir do mar. De facto, a "Cooperative Strategy"
baseia-se na premissa de que o poder marítimo pode influenciar
decisivamente a estabilidade e a economia mundiais. Provavelmente,
esta coincidência de pontos de vista dever-se-a ao facto de tanto
Mahan como a actual liderança da Marinha Americana terem
como objectivo camuflado a obtenção de mais investimentos para a
US Navv ...

Já no que toca às teses de Corbett, verifica-se que elas
sobreviveram muito melhor ao teste do tempo. A sua asserção de que
os conflitos se resolvem (na sua grande maioria) em terra - por muito
custosa de admitir que seja para alguns homens do mar - é uma
realidade incscapávcl, Os documentos estratégicos produzidos pela US
Navy na década de 1990 (" ... From the sea" e "Forward ... From lhe
seu") correspondem a um reconhecimento implícito dessa realidade.
Os problemas de segurança marítima no Corno de África, por
exemplo, decorrem em grande medida dos problemas de ausência de
autoridade em terra. Ou seja, no mar, as marinhas enfrentam
habitualmente os sintomas dos problemas e não as suas causas.

A tese corbettiana de que o "comando do mar" se traduzia no
controlo das linhas de comunicação marítimas também está

-I Conjunto de ilhas localizadas nu Mar do Sul da China, reivindicadas por China.
Formosa. Vietname. Brune i, Malásia e Filipinas.
-, Robert Kaplan. "Amcncu 's elcgant decline". Atlantic; Novembcr 2007.
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perfeitamente adequada à realidade do mundo de hoje", caracterizado
por uma crescente troca de bens e de informações, feita
essencialmente por mar. De facto, a importância do mar está
espelhada no facto de cerca de 9W';{ do comércio mundial circular por
via rnarüima " e de mais de 9Y!r. do tráfego ciber-espacial inter-
continental mundial (de voz e de dados) passar por cabos de
comunicações submarinos".

A grande diferença entre o controlo das linhas de comunicação
marítimas, tal corno teorizado por Corbctt e tal como requerido na
actualidade, reside no âmbito do exercício desse controlo. Quando
Corbett escreveu, cada país tinha que se preocupar apenas com a
manutenção da lei e da ordem nos seus espaços marítimos e ao longo
das rotas sulcadas pelos navios arvorando o respectivo pavilhão. Hoje
em dia, a globalização implica que o controlo do mar tenha que ser
executado de uma forma muito mais global, pois a manutenção do
modo de vida nos países ocidentais assenta, em grande medida, na
manutenção do regular fluxo de tráfego marítimo. Assim, o papel
fundamental das marinhas na protecção do tráfego marítimo não se
alterou com a globalização, o que mudou foi a dimensão global do
desafio, que faz com que nenhum país seja capaz de garantir, por si só,
a segurança nos mares de todo o mundo. A liderança da US Navy
percebeu claramente que o policiamento dos oceanos requeria uma
Marinha de dimensào muito superior àquela que os orçamentos
disponibilizados permitiam e desenvolveu os conceitos da "jOOO ship
Navv" e, posteriormente, da "Cooperative Strategy ", nunca
negligenciando a necessidade de "ganhar as guerras da nação,,7(,.
Algumas citações do Alm. Mikc Mullcn, o pai da "jOOO ship Navy" e da
nova estratégia marítima americana, parecem directamente retiradas
das obras de Julian Corbett. Atente-se nas seguintes:

-; Actualmente. o conceito de "comando do mar" foi substituído pelo de "command 01'
lhe commons", introduzido por Barry P. Roscn em 2003 (Barry P. Roscn, "Command
O/lhe COIIIII 1iI11\: II/(' Militutv Foundation o/ [JS Hegemonv", lmemational Sccurity .
Sunuucr 21)(13. p.p. :) a 4()). Esse conceito abarca o comando do mar, do ar e do espaço
sobrejacente. nas úreas correspondentes ao alto-mar e iI ZEE - onde o Estado
ribeirinho. embora tenha o direito de proteger as actividades económicas. náo dispõe
dc jurixdicac: para regular a maior parte das actividades e dos actores. que podem
constituir ameaças. (Stuart Kayc. "Thrcats [rotn lhe Globa! COlllllIOIIS: Problems o/
l nrisdiction nnd t.ntorccmcnt", Melbourne .!OIlI'lW/ oilntcrnationul fAIW. N.º R. 2(07)

: LS Marnu- (OIIJs. [JS /II(/\:r & [JS Coast Guard, ibidcm, p. 3
• lntcrnntional Cah/e l'rotcction COllllllittee l.td . "Su!J.lea Lalldslide is Lke/y cause o!'SE

,1Iillll Comtnunications Failurc": lCPC Press Rclcase - 21 March 2007
,. [JS Marinc Cm]J.I. [JS /11(/\)' & [JS Coast Guard, ibidcm, p. lO
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• "Não podemos fixar-nos numa única ameaça. A nossa segurança
nacional depende de uma Marinha forte que seja capaz de
manter as rotas marítimas seguras, dissuadir ameaças,
salvaguardar as nossas fontes de energia, proteger os interesses
dos nossos cidadãos e ajudar os nossos amigos no exterior"n e;

• "Uma vez que a legitimidade da maior parte dos governos
decorre da estabilidade económica e que a maior parte do
comércio circula por mar - cerca de 90% - reside aqui uma
função essencial para as marinhas. Não é por acaso que a nossa
visão para a Marinha inclui a necessidade de manter as rotas
marítimas abertas e livres,,7H.

Esta visão está vertida na nova doutrina estratégica americana,
que aponta para a necessidade de manter um equilíbrio, ao nível da
estrutura de forças e dos empenhamentos, entre funções
essencialmente militares (presença naval; dissuasão estratégica;
controlo do mar; e projecção de força) e funções não militares
(segurança marítima; e assistência humanitária e resposta a
catástrofes). As funções essencialmente militares entroncam
directamente na doutrina mahanista, mas a segurança marítima c a
assistência humanitária e resposta a catástrofes extravasam o âmbito
dessas teorias. No que toca à primeira (segurança marítima), ela
encontra enquadramento nas teorias de Corbett que, como vimos,
atribuíam importância primordial à protecção do tráfego marítimo,
mas a segunda (assistência humanitária e resposta a catástrofes) é uma
capacidade que parece nunca ter ocorrido ao britânico, como não
ocorrera a Mahan. Ela equivale, no entanto, a uma das formas
apontadas por Thomas Barnett (que se pode catalogar como um
seguidor de Corbett) para cooperar com os países do "espaço da
exclusão", atraindo-os ao "núcleo empreendedor".

As duas vertentes acima referidas (funções essencialmente
militares vs. funções não militares) correspondem ao que Barnett
designou pelo Leviatã e pelo Administrador do Sistema. Geoffrey Till
traduziu esta mesma ideia duma forma diferente, mas bastante
interessante. Segundo Till, identificam-se actualmente dois modelos de

77 Mike Mullen.Audiçào no Senate Committee on Appropriations Suhcommittee on
Defense, 28 de Março de 2007
(http://www.navy.millnavydata/leadership/quotes.asp?q = II &c=6).
7M Mike Mullen, Discurso no Current Strategy Forum, Naval War College (Newport,
R.L), 14 de Junho de 2006
(http://www.navy.millnavydata/leadership/quotes.asp?q= II&c=6).
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desenvolvimento naval. Um, que designa como o das marinhas
modernas, vocacionado para a competição entre estados por poder,
território, recursos ou supremacia ideológica. Este modelo, que almeja
a "batalha decisiva", tem como grande apóstolo Mahan". O outro
modelo, que Till designa como o das marinhas pós-modernas, baseia-se
numa abordagem internacionalista, colaborativa e quase colectiva, que
visa assegurar a liberdade dos mares através de actuações
cooperativas", Pode dizer-se que as marinhas modernas são as
vocacionadas apenas para a acção militar e que as marinhas pós-
modernas são as que, além da vertente militar, conseguiram evoluir
para o empenhamento colaborativo no âmbito da acção não militar e,
em concreto, da imposição da lei nos espaços marítimos. Neste
particular, importa acentuar que o paradigma do duplo uso, adoptado
na doutrina estratégica portuguesa, integra a nossa Marinha na pós-
modernidade, tal como definida por Geoffrey Till, mostrando,
também, a validade universal do conceito do duplo uso, praticado em
Portugal há mais de 200 anos.

Voltando a Corbett, a ênfase que pôs nos escoltas e nos navios
de apoio está também perfeitamente actual, já que as operações de
segurança marítima requerem essencialmente navios mais ágeis e mais
velozes (escoltas), enquanto a resposta a crises e a assistência
humanitária requer navios polivalentes logísticos e navios-hospitais
(navios de apoio).

Olhando para esta tendência de utilização do poder naval, pode-
se dizer que a postura das marinhas neste início de século XXI é uma
postura muito mais corbettiana do que mahanista.

Conclusões

Mahan é geralmente apontado como o pioneiro das estratégias
marítimas, embora tenha havido autores anteriores mais merecedores
desse epíteto, nomeadamente Fernando Oliveira que "inovou (... )
enquanto Mahan publicitou?". De facto, o estrategista americano foi
essencialmente um propagandista que difundiu extraordinariamente
bem a mensagem que pretendia transmitir, indicando o caminho para

7" Geoffrcy TiII, "Maritime Strategy in a Globalizing World", Orbis, Fali 2007 (p. 569-
575), p. 569 c 570
KO Idem, ibidem, p. 571
xl António Silva Ribeiro, "Mahan morreu: viva uma nova Estratégia Naval", Revista
Militar, N.º 8/9, Agosto, Setembro 2000 (pp. 651-662), p. 653
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que os EUA se tornassem a primeira potência mundial. No livro
"Makers of Modem Strategy: Military Thought from Machiavelli to
Hitler"K2, o capítulo dedicado a Mahan, escrito por Margareth Sprout,
tem o sugestivo título de "Mahan: Evangelist of Sea Power". E foi
sobretudo isso que ele foi: um grande evangelizador do poder do
Estado no mar, que lançou ideias que ainda estão, de alguma forma,
subjacentes à actual doutrina estratégica americana, visto esta colocar
o poder marítimo americano no centro da defesa dos interesses da
nação. No entanto, sempre que os factos não suportavam as suas teses,
ele ignorava-os e as suas teorias surgem, na actualidade, como algo
simplistas, o que também pode ajudar a perceber a grande aceitação
que tiveram. Acresce que as suas teses não resistiram ao teste do
tempo, sendo de reduzida utilidade para a compreensão dos vários
matizes do poder marítimo e do poder naval no início do século XXI.
Já as teorias de Corbett, embora também ultrapassadas nalguns
aspectos, encontram muito maior eco na realidade com que as
marinhas de hoje se confrontam. A maior virtude de Corbett começou
no facto de ele ter conseguido enquadrar de forma mais abrangente as
actividades marítimas no âmbito da teoria da guerra e da estratégia
gerais, integrando-as assim numa moldura de actividades mais lata e,
portanto, de maior relevância para a nação. Corbett enfatizou a inter-
dependência da guerra naval com a guerra terrestre, defendendo que o
poder marítimo por si só não podia derrotar um inimigo, constituindo,
ao invés, um dos instrumentos estratégicos disponíveis para alcançar os
objectivos nacionais. A ênfase posta na protecção das linhas de
comunicação marítimas e a primazia atribuída a escoltas e navios de
patrulha revelam-se, cada vez mais, opções inteiramente justificadas.
Todavia, apesar da maior densidade e profundidade das teorias de
Corbett, elas não têm o apelo quase transcendental das teses de
Mahan, que acabaram por proporcionar a visão de futuro de que a US
Navy estava a precisar na entrada do século XX. Talvez esta seja uma
boa lição. De facto, uma estratégia, além de robusta e consistente do
ponto de vista teórico, também tem que incorporar uma visão de
futuro e uma missão apelativa que cativem e motivem os destinatários.
Foi isso que aconteceu com as teorias de Mahan, não obstante a sua
visão se traduzir em teses (demasiado) redutoras.

K2 Edward Mcad Earle (Editor), "Makers of Modem Strategy: Military Thought jrom
Machiavelli to Hitler", Princeton U niversity Press, 1943
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LE PROBLEME DE LA THALASSOCRATIE

Hcrvé Coutau-Bégarie ]

Lc conccpt de thalassocratie trouve son origine dans le thalassokrator
de Strabon (I" siccle ), qui forgc ce néologismc pour désigner le maitre
de la mer. II cst aujourd'hui couramment cmployé. II s'en faut
ccpcndant de bcaucoup que son contenu soit clairement idcntifié. II
ncst pas cxagéré de dire qu'il fait partic de ccs pré-notions que
critiquait tant Durkhcirn, c'cst-à-dirc de ccs pseudo-concepts que l'on
croit connaitre parce qu'on les crnploic constarnment, mais sans les
avoir jamais soumis à une série use investigation critique.

Lc prcrnicr problerne est de savoir de quoi l'on parle. On
suppose que la thalassocratie est un empire qui tire sa richesse ou sa
puissancc de la rncr, donc du cornmercc maritime, acccssoirerncnt de
la pêchc (irnportancc de la pêche du hareng pour lcs Provinces-Unies).
Cct aspect positif s'accompagnc d'un volet négatif: le refus de
scngagcr dans les disputes ct l'expansion sur le contincnt, parcc qu'il
cst trcs difficilc, pratiquerncnt irnpossible, de poursuivre
sirnultanérncnt la puissanee rnaritimc et la puissancc eontinentale
(Rornc cst évidernmcnt la plus éclatante exeeption). Mais ii faut
pousscr un pcu plus loin l'analyse. À partir de quel seu ii peut-on
considérer quun État entre dans Ic ehamp de la thalassocratie?

Le volet économique

Lc prcmier volet de la thalassoeratie est éconornique. La mer est
dabord un moyen de cornrnunication, d'échangc, et cclui qui aspire à
la domination des mers doit d'abord être capable de contrôler le
cornrncrcc. Cela supposc une flotte marchande nombreuse et effieaee,
dcs ports capables de reeevoir et de distribuer des tlots eontinus de
marchandises (lcs emporion grees, lcs ltubs aujourd'hui), mais aussi un
systcmc de crédit supérieur à cclui des concurrcnts, un systêrne
dassuranccs maritimcs, un contrôle de l'inforrnation. Tout cela nc
pcut êtrc obtenu que par une politique volontariste, inserite dans la
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durée, qui privilégie le commerce et donc I'ouverture. Dans
I'Antiquité, cet avantage comparatif est souvent lié à la contrainte. À
l'époque moderne, c'est Ie résultat d'une véritable politique
économique de l'État, que I'on appellera - plus tard - le
mercantilisme. Apres la révolution industrielle, une thalassocratie ne
peut plus être protectionniste, elle doit garantir la liberté du
commerce, au risque d'être victime de cc que I'on appelle parfois le
paradoxe de I'hegemon 1, c'est-à-dire de favoriser la montée de
concurrents qui s'équipent à ses dépens (les transferts de technologie
ne sont pas une nouveauté) et aeeroissent lcurs parts de marché en
profitant de cette liberté.
cette régie. Jusqu'à la tin du XVIW srecle, ellc ne drtterart pas
fondamentalement des autres pays européens. Elle était d'abord un
pays à dominante agricolc, auto-suffisant sur le plan alimentaire, ct son
dynamisme commercial indiscutable ne traduisait pas pour autant une
différcncc de nature par rapport à I'économie française. Ce n'est
qu'avec les guerres de I'empire, surtout lorsque le blocus continental
l'a contrainte à rechercher de nouveaux marchés outre-mer, en
direction de I'Amérique latine et de l'Orient, que son commerce
maritime a commencé à se distingue r radicalement de celui des autres
pays européens (dans les années 1780, les commerces extérieurs
britanniques et français faisaient pratiquement jeu égal) et ce n'est que
dans les années 1840, avec l'abrogation des Com Laws, qu'elle a
résolument choisi le parti du commerce international, au détriment de
son agriculture. Elle a accepté une nouvelle vulnérabilité, liée à la fin
de l'autosuffisance alimentaire, pour gagner un surcroit de puissance
par le commerce et I'industrie. À partir de ce moment, elle devient
véritablement une thalassocratie, pendant à peu prês un siecle, la plus
parfaite de toutes celles qui ont jamais existé: elle est la prcmiere à
être vraiment mondiale, à s'étendre à toutes les mers (Ies
thalassocraties portugaise, hollandaise, espagnole, qui l'ont précédée,
opéraient à l'échelle mondiale, mais pas sur toutes les mers); elle est la
derniere à être globale, contrôlant tous lcs compartiments de
I'économie maritime, avec la prerniêre flotte marchande, plus
nombreuse que toutes ses concurrentes réunies; les premiers chantiers
navais (81 % de la production mondiale en 1892), le contrôle du
systcrne financier (avec la livre sterling et la City), des assurances (avec

I Susan Strange, «The persistent myth of lost hegernony»,
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les Lloyd's), de l'information (vers 1900, presque tous les câbles sous-
marins sont britanniques).

Le cas des États-Unis est moins net: qu'ils soient aujourd'hui la
prcmiere puissance mondiale ne fait aucun doute, mais ils le doivent
autant à Ieur dimension continentale et à leur population, qui leur
assurent des ressources agricoles, énergétiques et minérales, ainsi
qu'un vaste marché intérieur, dont la Grande-Bretagne n'avait pas
l'équivalent. Conséquence logique, ils sont beaucoup moins
dépendants de la mer que leur modele britannique. La part des
investissements extérieurs dans leur produit intérieur est três
inférieure à ce qu'elle fut dans Ie produit intérieur britannique avant
1914, lorsque Londres ajoutait à son empire colonial un «em pire
informei». Faut-il parler alors de thalassocratie, alors que Ieur
puissancc est presque autant continentale que maritime? Sur un plan
économique, on peut en débattre.

La caractéristique de I'océan globalisé, en ce début du XXI
siecle, semble plutôt être la fragmentation: Ies premiers ports et les
chantiers navais sont désormais en Extrêrne-Orient (Chine - Corée -
Japon); les grands armements sont en Europe (Maersk, MSC, CAM-
CGM), de mêrne que Ies assurances; Ies flottes de commerce sont
dispersées sous de multi pies pavillons (la moitié de la flotte mondiale
est sous pavillon de complaisance); le systeme financier est partout.
Les États-Unis n'ont plus de construction navale civile, leur pavillon ne
représente pas 1% de la flotte marchande mondiale-. II n'y a plus de
puissance maritime globale, donc plus de thalassocratie.

Le volet militaire

Mais l'indicateur économique ne suffit pas. II faut faire
intervenir la dimension militaire. La langue aliem ande posse de une
distinction, que I'on ne trouve guere ailleurs, entre la Seemacht,
véritable puissance maritime, et la Seegeltung (le mot est intraduisible),
limitée à la seule dimension éconornique-': la Hanse, association de
marchands sans structure étatique forte, en constitue peut-être

2 I Icrvé Coutau- Bégarie, L 'Océan globalisé, Paris, ISC- Économica, 2009

.) Cette distinction a notamment été systématisée par Ernst Wolgast dans un essai
superbe, centré sur Athencs et la Grande-Bretagne, Seemacht und Seegeltung, 1944,
resté peu connu car paru en plcine débâcle du III" Reich.
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I'exemple le plus achevé", La thalassocratie cumule lcs deux volets de
la puissancc, économique et militaire. Le commerce a besoin de
pratection, contre les pirates, les corsaires, les marines des autres
États. Le développement de la marine de commerce suppose dane
celui de la marine de guerre. Mais, dês que celle-ci devient
suffisamment forte, elle double sa mission défensive d'une action
offensive, pour détourner le commerce vers les ports de la
thalassocratie. C'est ce que pratiquaient déjà lcs Athéniens, comme le
note le Pseudo-Xénophon: «Si nos rivaux veulent importer ces produits
autre part qu 'à Athênes, ou naus empêcherons ce commerce, ou, pour le
[aire, ils ne se serviront pas de la vaie de mer»>.

La thalassocratie n'est pas seulement riche, clle cst également
dominatrice. Elle arme une flotte et disposc d'un réseau de bases qui
lui assurent la souveraineté maritime, la sea supremacy ; commc l'ont
eue les Vikings pendant trais siecles, la Grande-Bretagne de 1815 au
lancement du plan Tirpitz" et l'US Navy depuis l'effondrement du défi
naval soviétique. Lorsqu'il n'y a pas cette domination (qui n'exclut pas
des remises en cause ou des contestations, pourvu qu'elles restent
locales et temporaires 7), ii n'y a pas de thalassocratie.

Peut-on parler de thalassocratie portugaise au XVI" siêcle?H
Dans l'océan Indien certainement. Almeida et Albuquerque ne
disposaient que de moyens dérisoires et leur supériorité technique n'a
pas ernpêché des résistances opiniâtres (Ia prerniêre tcntativc
d'Albuqucrquc contre Ormuz est un échec]". Ils ont quand mêrne
réussi à construire un empire maritime à partir de leurs bases de

4 Philippe Dollinger, La Hanse (XI!-XVI! siêctesi, Paris, Aubicr, 1964.

5 Republique des Athéniens, I, 12, cité dans Jean Pages. Recherches SUl' les
thalassocraties antiques. Paris, ISC-Éeonomiea, 2001, p.46

6 Domination moins ahsolue qu'on ne l'a dito D'ou les efforts diplomatiques pour
prévenir une emente franco-russe et done une réunion des deux flottes eontre la Royal
Navy. Cf. Gerald S. Graham, The Politics of Naval Suprematy, Camhridge, Camhridge
University Prcss, 1965 pp. 7H-79
7 Au XIX' siecle, à I'apogée de la pax britannica. la Royal Navy est, plus dune fois,
ineapahle de réagir à une crise en Méditerranée orientale par suite de la faiblcsse des
effeetifs de la Mediterranean Fleet. Mais sa eapaeité de remontée en puissanee est
irrésistihle. Elle fait reeuler la Franee en 1840
8 Présentation d'cnsernble dans Jean-François Lahourdette, Histoire du Portugal,
Paris, Fayard, 2000

9 Jean Aubin, "Cojeatar et Albuquerque", dans Mare Luso-indicum I, Genêve, Droz,
1971.
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Socorra. Goa, Diu, Ormuz ... lO qui a tenu jusqu'à l'arrivée des
Hollandais au XVII" siecle I I. «L 'essor de ce peuple fut prodigieux
puisqu'cn moins de deux décennies, iI créa, à la [in du xv siêcle et au
début du XVI' siêclc, le premier empire maritime et commercial
vctitablement mondial. Les Portugais assurérent et dominêrent les
relations avec l'Asie, avant d'être également des maitres de l'Atlantique
Sud et de jouer un rôle majeur sur les côtes africaines» 12. Ils ont éliminé
lcs tlottes musulmanes et se sont assuré le monopole du commerce des
épices.

De rnêrne, iI ne serait pas abusif de parler de thalassocratie
cspagnolc au XVII" siecle dans l'Atlantique. La puissance maritime
espagnolc a exercê une maitrise des mers durablc, injustement
dévalorisée par l'historiographie anglo-saxonne dominante. Le
désastre de Matanzas (1628), avec la capture de la flotte de l'or par lc
corsaire hollandais Piet Heyn, a davantage frappé les esprits que la
résistance de cet empire ibéro-américain, qui a duré plus de trois
sicclcs, n 'abandonnant aux concurrents que quelques iles caraibes, et
qui a toujours maintenu ses liaisons avec la métropole, y compris au
plus fort de la guerre de Succession d'Espagne, à l'exception du
désastre de Vigo (1702): les pertes par fortune de mer ont été três
supérieures à celles du fait des attaques étrangeres et l'or américain a
sauvé Philippe V. Une réévaluation est cn coursl '.

La Hollande a supplanté le Portugal dans l'océan Indien au
Xvt l" siêcle et créé un empire maritime que l'on peut qualifier de
thalassocratiel '. Jean-Pierre Poussou parle de «quasi-thalassocratie ...
dominant l'économie européenne et maitrisant des routes commerciales
lointaines puisqu 'elles ménent en Asie. Ce n 'est certes pas une domination

10 V. Magalhacs Godinho, I" 'Écollolllic de l'empirc portugais aux Xv' et XV!' siécles,
Paris. SEVPEN, IlJhlJ; Frédéric Mauro, I.c Portugal CI I 'Atlan tique au XVI!' siéclc, Paris.
SEVI'EN. IlJhO et C.R. Boxcr, The Portugucsc Sca!JOrJlCEmpire 1914-1825, New York,
Allrcd Knopf, IlJ6lJ

I I Armando da Silva Saturnino Monteiro, "Thc Decline and Fali 01' Portuguesc
Seapower I5X3- Ihh3 ", Journal o] Military Historv. janvicr 2001

12 Jean-Pierre Poussou. «Les prcpondéranccs des éconornics maritimcs des
I'rovinces-Unics et de lAnglctcrrc (fin XVI' sicclc-Iin XVIII' siccle ). Essai de mise en
perspective» dans Bertrand Blancheton ct Hubcrt Bonin (dir.), La Croissance CII

ccononuc ouvcrtc (XIU!' siêcte-xxr siecl«]. Bcrnc. Pctcr Lang, 2005

'-' Amorcéc dans lhistoriographie anglo-saxonne par J.I 1. Parry, Thc Spanish
Scubornc Etnpirc. Ncw York, Alfred Knopf, llJ6h. Cf. aussi Paul E. Hoffrnan, lhe
Sj!(l/zi.lh Crml'll anel lhe /)(:/<'II.1e of lhe Caribbean 1535-1585, Baton Rougc-Londres,
Louisiana Statc University Press, llJí\O

14 C.R Boxer. lhe /)lllch Scabornc Empirc 1600- 1800, Londres, Hutchinson, 1965
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totale puisqu 'elle n 'existe pas en Méditerranée - même si les Hollandais y
tiennent une grande place - et qu 'une grande partie des relations
commerciales avec l'Amérique leur échappe. Néanmoins, les Provinces-
Unies apparaissent bien com me la premiêre puissance économique
maritime au niveau mondial» des années 1560-1570 à la fin du Xvl l"
siêcle.l-'. Mais un systeme politique fondé sur la domination des
marchands ct les libertés des sept provinces a ernpêché I'entretien
d'une flotte de guerre permanente capable de faire face au rival
britannique. Les exploits de Ruyter ou de Tromp n'ont pas suffi. II est
vrai que l'Angleterre a été paradoxalement aidée par l'hostilité
française qui a obligé les Provinces-Unies à se défendre d'abord sur le
continent.

Le vainqueur de ce jeu européen a été la Grande-Bretagne, la
thalassocratie moderne la plus "achevée", la plus complete, mêrne si
son ascension a été plus longue, plus laborieuse, en tout cas moins
"naturelle" que ne l'a dit I'historiographie victorienne l". La France
résiste durant les guerres louis-quatorziennesl", faisant jeu égal durant
la guerre de la Ligue d'Augsbourg (1688-1697)18, mais la Grande-
Bretagne \'emporte au XVIII" siecle pour des raisons structurelles (une
population maritime plus nombreuse, des ressources financiêres
incomparables ... ) et aussi parce qu'elle est capable de continuité
politique. Le symbole de cette domination mondiale est la mise en
place du premier réseau mondial de bases et d'arsenaux: au XVIII"
siecle, Gibraltar pour la Méditerranée, Halifax au Canada, Port-Royal
et Antigua dans les Antilles, Bombay aux Indes, mais aussi Rio de
Janeiro; au XIXe siêcle, Aden, Le Cap, Trincomalee, Hong Kong,
Singapour ... 19

15 Jean-Pierre Poussou, art. cit., p. III

16 Inearnée par la somme de W. Laird Clowes, The Royal Navy. A History [rom the
Early Times to the Present. 7 vols, 1897-1903, qui présentait un développement eontinu
depu is Alfrcd lc Grand. À eomparer avee la superbe série de N.A.M. Rodger, The
Safeguard of the Sea. A Naval History of Britain 660-1649, New York, Norton, 1997;
The Command of the Oceano A Naval History of Britain 1649-1815, New York, Norton,
2004. On attend le volume final
17 Mieux que ne le suggere Daniel Dessert, La Royale, Paris, Fayard, 1986. Cf. Hervé
Coutau-Bégaric, «Quelqucs réflexions sur les aspeets taetiques et stratégiques de la
guerre sur mer au XVIII siecle», Revue d'histoire maritime, n° 1, 1997
IS Jean Meyer, «La Franee et les puissanees maritirnes», XVI/' siecle, 123, 1977

19 Jean-Pierre Poussou, "Les arsenaux anglais du XVI sicclc au début de la XIX"

xiccic», dans Michel Vergé-franceschi (dir.), La Corsc, la Mediietranee ct lcs grands
arsenaux curopéens du Moyen Âge au XVII( siêcle, Ajaeeio, Éditions Alain Piazzola,
2007
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La thalassocratie britannique rcçoit ses premíers coups à la fin
du XIX" siecle avec I'émergence de nouveaux concurrents: Américains,
Allemands, Japonais. La Royal Navy se trouve obligée de rapatrier ses
stations lointaines vers la métropole pour faire face à la nouvelle
menace allemande. Le retrait de l'hémisphere américain est
consommé dês les demieres années du XIX" siêcle, laissant le champ
libre à la nouvelle puissance maritime américaine. La police des mers
d'Extrêrne-Orient est confiée au nouvel allié japonais par le traité de
1902. Mêrne en Europe, la Royal Navy ne suffit plus à surclasser seule
les marincs de la Triplice ct elle doit se rapprocher de la marine
française. La thalassocratie britannique a vécu avant mêrne lc
déclencherncnt de la prcmiêre guerre mondiale. La Grande-Bretagne
reste la prcmiere puissance navale mais elle ne domine plus les mers à
l'échelle mondiale.

La suzeraincté maritime sera reprise par les États-Unis aprês la
seconde guerre mondiale. En 1945, l'US Navy est plus puissante que
toutes les autrcs marines réunies, plus puissante mêrne que ne le fut
jamais la Royal Navy face aux marines d'Europc continentale. S'ouvre
alors une période de domination sans partage, on pourrait dire une
thalassocratie militaire, puisque, nous I'avons vu, le volet économique
cst beaucoup moins net. Cette domination prend fin dans les années
1970 avec la montée en puissance de la marine soviétique, mêrne si
l'on sait aujourd'hui que la menace a été sciemment exagérée par les
analystes américains à des fins budgétaires. Aujourd'hui, l'US Navy,
victime de la folie technologique qui entraine une course insensée à la
perfection qualitative au détriment du nombre, n'est plus capable de
dominer seule les mers du globe: de 450 navires à la fin des années
1980, elle est tombée à moins de 280 aujourd'hui et ce nombre devrait
encore décroitre dans 1es deux décennies à venir. On assiste dane à la
répétition du phénomene constaté lors du déclin de la thalassocratie
britannique, c'est-à-dire la recherche d'alliés, de supplétifs, capables
d'assurer les missions de présence de surveillance, que la puissance
navale dominante ne peut plus remplir elle-mêrne: c'est 1e sens du
discours actuei de I'US Navy sur la marine globale de 1000 navires,
censé fédérer toutes les marines du monde libre, naturellement sous la
direction de la prernicre d'entre elles.
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Le probleme des thalassocraties "secondaires"

Le problemc peut paraitre relativement simp1c dans le cas de la
puissance dominante, mêrne s'il est toujours possible de discuter de la
part relative de la mer dans eette puissanee. La eontroverse apparait
véritablernent lorsque I'on deseend d'un eran.

Des l'Antiquité, le probleme se posait avee la Crête, les eités
phénieiennes et Carthage. Le manque de doeumentation nous interdit
de eonelure à eoup sür, mais iI semb1c bien que ees eités eommerçantes
n 'aient pas été de véritablcs thalassoeraties, dans la mesure ou elles
n'ont pas développé des flottes de guerre professionnelles et
permanentes.

Cclles-ci n'apparaissent qu'en Grccc, préeisément à Athencs,
dans les déeennies qui ont précédé lcs guerres médiques-", Les cites
phéniciennes n'avaient pas d'adversaires à leur mesure sur mer et
Carthage était dominée par une oligarchie mercantilc, divisée entre
clans antagonistes, qui avait une conception trop étroite de ses intérêts
pour avoir la stratégie globale indispensable au développement d'une
véritable thalassocratie- '.

Que penser des Vikings, qui dominerent les mers de l'Europc du
Nord pendant pres de trois siecles (793-1066), mais ne purent résister à

I'apparition de nouveaux types de bâtiments de eommerce qui
supposaient des invcstisscments élevés?22 Thalassocratie sans doute,
mais assez rustiquc, à la base éeonomique trop faible.

Faut-il aeeorder erédit aux soi-disant thalassoeraties éphérnêres
que furent le royaume eatalan ou le royaume angevin de Naples?
Charles-Emmanuel Dufoureq a parlé de "l'orientation thalassocratique
des Catalans'íõ>, Barcclone s'installe en Sardaignc en 1282, en
Sardaigne en 1295, étend son réseau cornrnercial jusqu'à
Constantinople, Alexandrie et Beyrouth, ainsi que le long des eôtes
africaines, puisque lcs régions au-delà du cap Bojador sont
cartographiées par les Majorquins avant leur exploration offieielle par

20 II.T. Wallinga, Ships and Sea-Powcr bcjorc lhe Grcat Pcrsian War, Lcidcn.
BrilL I993, p. ~
21 Cf. M. Gras, P. Rouillard, J. Tcixidor, L Univcts phcnicicn. Paris, Arthaud, 19~9

22 Frédéric Durand, l.es Vikings ct la met, Paris, Errance, 1996, p.132

23 Charles-Emrnanucl Duíourcq, l . 'Espagn« catalane ct Ie Maghrcb. Paris, SEVPEN,
1966



les Portugais-". Mais ii s'agit surtout d'expansion commerciale, sans
maitrise de la mer durable, face à la concurrence de Gênes. Au reste,
les tlottes de galeres, incapables de tenir longtemps la mer, nc
permettaient guere d'cnvisager une maitrise de la mer durable, comme
l'a magistralcment montré John Guilmartin-".

Venise fut une thalassocratie, avec une marine de guerre
permanente disposant du meilleur arsenal de son époque, une
organisation de la navigation cornmerciale efficace (la mudda), un
réseau supérieur de bases, de renseignements, d'agents
commerciaux ... Peut-on en dire autant de sa concurrente Gêncs dont
lc statut semble moins net? Son empire maritime n'est pas niable,
mais sa marine de guerre n'atteint pas l'organisation et l'efficacité de
sa rival e vénitiennc-".

Le débat risque d'être sans fino Pcut-être faut-il se résigner à
l'impossibilité de fixer des criteres, des seuils à partir desquels on
pourrait parler de thalassocratie. Le seul point de départ assuré est le
refus de tout déterrninisme. L'explication géopolitique-? est tentante,
mais elle cst insuffisante. La géographie favorise ou gêne28, elle
n'cxpliquc pas tout. II n'y a pas de eontinuité entre les navigateurs
frisons du haut Moyen Âge et lcs Provinces-Unies de l'époque
moderne-". Lcs États-Unis ont peut-être été favorisés par la nature,
mais leur destinée n'est devenue "manifeste" qu'au début du XX"
siccle: pendant le premier siccle de leur existence, ils n'ont été qu'une

24 Yoro K.Fall, L 'Ajriquc à la naissance de la canographie moderne, Paris, Karthala,
1982

25 John F. Guilmartin. Gunpowder and Gallcys. Changing Technology and Warjar« at
Sra in Medncrrancan in thc Sixteenth Century. Cambridge, Cambridge University Press,
]974.

26 Michel Balard, La Romanie genoise (xlf-déblll du xV siêcle). Rornc, Éeole
françaisc de Romc, ]978 et Jacques Hcers, Genes aux XIV et XI/' siêclcs, Rorne, Éeole
française de Romc, ]965, conformément à l'orientation dominante de
l'historiographie française dans les années 60-70. traitent surtout des aspects
éconorniqucs

27 Poriéc ii sa quasi-perfcction par Karl l Iaushofer, notamment dans Weltmcere und
Weltniachtc, ]937

28 Comme pom la Russic. qui a pourtant une tradition maritime active depuis le
XVIII' sicclc. Hcrvé Coutau-Bégarie, "La Russie et la mer. Sur un "determinismo"
géopolitiquc", Hcrodotc, 47, 4c trimestre 1988

29 Cf. les judicieuses rétlexions dc Stéphane Lebecq, Marchands et navigateurs [risons
du haut Moyen Âge. Lille, Presses universitaires de Lille, ]983, p. 278
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puissance maritime de troisieme ou quatriêrne ordre, dont la marine
était surc1assée par cel1es de I'Argentine ou du Chili!30

Le volet culturel

Une autre voie pourrait être le recours à I'approche culturaliste,
aujourd'hui en vogue. La condition majeure de la thalassocratie serait
alors une mentalité thalassique, c'est-à-dire tournée vers la mero

Athenes remplit indiscutablement cette condition, les discours
des orateurs rapportés par Thucydide en apportent la preuve
indiscutable. II suffit de songer à la stratégie adoptée durant la
deuxiêrne guerre médique, lorsque la ville d' Athênes elle-mêrne est
abandonnée aux Perses, ou durant la guerre du Péloponnese, lorsque
la population athénienne abandonne I'essentiel de son territoire pour
s'enfermer derriêre les Longs Murs pendant que ses escadres ravagent
les côtes du Péloponnese.

De mêrne, Venise fait três tôt "le choix de la mer"31, se
détournant de l'expansion vers I'intérieur pour consacrer toute son
énergie au grand commerce avec l'Orient.

À ce compte, la Grande- Bretagne amorce le tournant vers la
thalassocratie três tôt, lorsqu'el1e renonce, aprês la guerre de Cent
Ans, à des conquêtes sur le continent. Le Lybelle of English Polycie
(1445) de Thomas Moleymes, évêque de Chichester, annonce déjà ce
tournant vers I'empire maritime, qui s'amplifie chez les auteurs
élizabéthains au XVIe siêcle--'. Mais ii s'en faut de beaucoup que cette
approche triomphe sans restriction. II suffit de rappeler l'attachement
de la dynastie de Saxe-Cobourg au royaume de Hanovre (qui, ii est
vrai, contrôle les embouchures de I'Elbe et de la Weser) et
l'intervention continuel1e des armées anglaises dans les guerres du
continent, de Malplaquet (1709) à Waterloo (1815). La stratégie
indirecte, à base de subsides aux coalitions, de maitrise des mers et
d'opérations périphériques, théorisée par Liddel1 Hart dans I'entre-

30 Kenneth J. Hagan (cd.), ln Peace and Ww: lnterpretations of American Naval
Hist01Y, Westport, Greenwood Press, 1978
31 Fredcric C. Lane, Venise, une république maritime, Paris, F1ammarion, 1985, p. 35

32 Hervé Coutau-Bégarie, "L'érnergence d'une penséc navalc en Europe au XVI"
siêcle", dans Hervé Coutau-Bégarie (dir.), L'Évolution de la pensee navale IV, Paris,
iscÉconomica, 1994
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deux-guerres, n'cst qu'un type idéel, un modele que I'histoire ne vérifie
pas vraiment--'.

Cette approche culturaliste est três stimulante, mais ii ne faut
pas en abuser. II n'y a pas plus de déterminisme culturel que de
déterminisme géographique. On ne manque pas d'exemples de
civilisations dont la culture était à dominante continentale et qui ont
dévcloppé des empires maritimes, que I'on pourrait qualifier de
thalassocraties: c'est le cas de Rome-l"; de l'Islam au temps de sa
domination de la Méditerranéeô>; de Byzance à I'histoire si
complcxeô''; de la Chine dont I'immense histoire maritime a trop
longtemps été déforrnéc par un prisme continental; voire de l'Inde,
archétype de la puissance qui tourne le dos à la mer, mais dont
certaines régions ont pourtant eu une attitude plus positive, au point
que des historiens ont parlé de la thalassocratie chola-".

En contrepoint, ii faudrait aussi prolonger I'intuition fulgurante
de Karl Polanyi sur la thalassophobie, cet envers méeonnu de la
thalassocratieê''. Contestée par certains historiens qui récusent I'idée
trop généralisante du port de commcrcc-", elle ri'en a pas moins une
réellc valeur heuristique.

33 Paul Kennedy, Thc Risc and Fall of British Naval Mastery, Londres, Allan and
Unwin, 1976

34 Thalassocratie par défaut, Iorsque le contrôlc de toutes les côtes de la
Mcditcrrancc lui en donna spontanément la maitrise

35 Xavier de Planhol, L 'Islam et la mcr. La mosquec ct le matelot, Paris, Perrin, 2000,
décrit une incompatihilité radicale entre l'Islam et la mer qui est vigoureusement
réfutéc par Vassilios Christides dans des travaux nomhreux, mais difficile d'acces.
Christides parle de thalassocratie arabe entre les annécs i-:20 (conquête de la Crête et
dcbut de cellc de la Sicilc) et les années 960 (rcprise de la Crê te et de Chypre par les
Byzantins conduits par Nicéphore Phokas). On peut aussi parler de thalassocratie
omanaise, qui a rayonné dans I'océan Indien jusquà Zanzihar

36 Le livre capital d'Hélene Ahrwcilcr, Byzancc et la mel', Paris, PUF, 1966, a une
approche dabord administrative. Byzance contrôle la Médíterranée oriental e tant
qucllc ticnt son pourtour, mais la tlotte est loin d'être l'objet d'une attcntion
constante; elle est mêrne plusieurs Iois liccnciée pour des raisons budgétaires

37 CL. pour une prernicrc approche, insuffisantc et à reprendre entiêrcment, Hervé
Coutau-Bégarie, « Pour une théorie globale de la puissance maritime. Les leçons de
l'Oricnt », dans Christian Buchet, Jean Mcycr, Jean-Pierre Poussou (dir.), La
l'uissancc maritimc. Paris, Honoré Charnpion, 2004 et, surtout, Jacques Dars, La
Marinc chinoisc du X" ali xtv' siêclc. Paris, CFHM-Économica, I992.
3i-: Cf. Karl Polanyi. Lcs Systêmes économiqucs dans l'histoire et dans la théorie, Paris,
l.aroussc. 1974

39 Jean Aubin, "Le royaume d'Orrnuz au début du XVI' siecle", dans Mare luso-
indicum II, Gcncvc, Droz, I973, p. 77

525



I IIcRV{ CDUIA U-RÚ;ARIL

On le voit, les problcmes causes par le eoneept de thalassocratie
sont immenses. II n'est pas sür, que, de cette entreprise de vérification,
ledit coneept sorte validé. L'essai le plus global et le plus ambitieux
d'évaluation de la mer en tant que faeteur de puissance, eclui de
Georges Modelski, évacue le eoneept de thalassoeratie pour s'articuler
autour de eelui de seapower, de puissancc maritirnc'l", définie eomme
"use and contrai of the sea", Peut-être, la thalassocratie n'est-clle
finalement qu'un mythe, au sens sorélien du terrne, une image motriee.
En effet, on en parle, le plus souvent, dans un but apologétique. Cet
aspect intéressé apparait avee lc eoncept lui-rnême: Ics orateurs
athéniens vantent la thalassocratie, largement imaginairc, de la Crôte
rninoenne, pour mieux fairc passe r leur programme d'expansion
navalc'U. 2500 ans plus tard, on retrouve le rnôrnc arricrc-plan
politique et idéologique dans l'analyse de la thalassoeratie athénienne
par le grand historien allemand Eduard Meyer. Celui-ei était l'un dcs
propagandistes de la Flottenpolitik et le parallcle entre Thémistocle et
Tirpitz est assez clair'l-'.

On objectera qu'il s'agit d'un passe révolu, lié à l'impérialismc
whilelminien. Voirc ... Clark Reynolds, dans sa grande histoire des
cmpires maritimes'l t, cornrnence par identifier quelques
thalassocraties, peu nombreuses: Athenes, Venisc, les Provinees-
Unics, la Grande-Bretagne. II prend soin d'cxclurc lcs États-Unis, mais
aprcs avoir dressé une liste de criteres qui eorrespond trait pour trait à
leur situation: "stratégiquement insulaire; politiquement libérale;
cconomiquemcnt marchande et capitaliste; socialement diversifiee, avec
une classe moyenne dominante; rcligieusement tolerante;
intellectuellement libre et dynamique; militairement dominée par la
matine", II n'cst pas exagéré de dire qu'un tel discours releve
davantage de la généalogie que de l'histoire: iI révclc une eoneeption
finaliste dans laquelle la puissance dominante du moment se ehoisit
des prédéccsseurs brillants ou au moins convenablcs, exaetement

40 Parrni ses travaux, la synthcsc la plus achcvée est Gcorgcs Modclski & William R.
Thompson, Scapowcr in Global Politics 1494- 1993, Londres, Macmillan, 19í\8.

41 Claude Baurain. "Minos ct la thalassocratie minocnne. Réflexions
historiographiqucs sur la naissancc dun mythc", ACgClllll VII, Annalcs d'archéologic
(;gà'nnc dc l Univcrsitc de Licg): "L'0g0e préhistoriquc ct la mcr", 199 I

42 H.T. Wallinga. Sliips atul Sca-Powcr bcjorc tlic Grcat Pctsian War, Lcidcn. Brill.
1993, p. II .

.ij Clark Reynolds, Command ojthc Se«. Thc History and Slmlc!::,')' ofMatitim« Emplrcs,
Malabar, Kricgcr, 19í\3, p. X.
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cornrne les grandes familles aristocratiques complétent ou enjolivent
les quartiers manquants ou déficients de leur arbre généalogique.

Lc concept n'aurait alors qu'une valeur doctrinale, et non
théorique. En tout cas, ii pose une question qui peut contribuer à une
meilleure exploitation des résultats de la recherche historique. Les
caracteres généraux qu'il suggere doivent s'accornpagncr de
monocranhies faisant ressortir les soécificités de chaaue caso La
lieu d'êtrc opposécs.
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